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                                                                                         هدفت الدراسة إلى التعر ف على األساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة فـ  تمـميم وتيـوير المواقـ  
اإللكترونية المحمولة، وقيـاس مـدج جاهةيـة تمـميمات مواقـ  المكتبـات الممـرية المتاحـة علـى ال ـبكة 

مهور المستفيدين منهـا، العنكبوتية لمتيلبات إتاحتها وتمفح محتوياتها وخدماتها عبر األجهةة المحمولة لج
مستندة إلى المنهج الومف  ف  تحديد الوض  الراهن لهـا، وتجميـ  بياناتهـا ومعالجتهـا وتحليـل عنامـرها 
                                                                                                    الفنية تحليال  دقيق ا لقياس جودة أدائها وتيسير إمكانات الومول إليها وفق ا للممارسـات الناجحـة فـ  مـناعة 

لعنكبوتيــة المحمولــةا كمـا اســتخدمت أسـلوب ااختبــار المواقــ  المواقـ  اإللكترونيــة المتاحـة علــى ال ـبكة ا
قـ  المكتبـات ااإللكترونيـة  القـائم علـى البرمجيـات الجـاهةة فـ  ت ـخيص العنامـر الفنيـة بتمـميمات مو

الممرية، والك ف عن مواين القوة والضعف بها وتحديد متيلبات تيويرها وتحسينها بما يمكـن جمهـور 
يها واستفادتهم من محتوياتها وخدماتها عبر أجهةتهم المحمولة المماحبة لهم ف  المستفيدين من الومول إل

 أثناء تنقالتهم وتحركاتهم المختلفةا

واعتمدت الدراسة ف  تجمي  معلوماتها وتحليل عنامـرها علـى قائمـة مراجعـة ا ـتملت علـى سـتين 
من ـور ومخـتص بتقنيـات مـناعة الباحـث مـن نتـاك فكـر     اسـتقرا                                      عنمر ا متغير ا تم تممميها وفق ا لما  

وتمــميم المواقــ  اإللكترونيــة المحمولــة، كــملت مــا ا ــتملت عليــ  األدوات التقنيــة المســتخدمة فــ  اختبــار 
التمميمات الفنية لمواق  المكتبات الممرية المتاحة على ال بكة العنكبوتية العالميةا وك ـفت الدراسـة عـن 

                                                           ي ا لمؤسسات المكتبات الممرية متاح  الومـول إليهـا عبـر ال ـبكة                    موقع ا إلكترون32توافر اثنين وثالثين ا
  منها مهيأة لتمفح وعرض محتوياتها بما يتالءم م  متمفحات األجهةة المحمولة، %59العنكبوتية، وأن ا

  منها قد اعتمد على أسلوب التمميم المتجاوب ف  برمجة وإن اء مفحات  اإللكترونية، كمـا %60كما أن ا
راسة عن التوج  الكبير لمؤسسات المكتبات الممرية نحو اسـتخدام اإلمـدارة الخامسـة مـن لغـة ك فت الد 

  ف  تكويد وبرمجة مفحات مواقعها اإللكترونية، ف  حـين تفاوتـت نتـائج HTML5مناعة النص الفائق ا
تمـفحات اختبار جودة أدائها وسهولة الومول إليها، وتوظيف عنامـرها الفنيـة لمتيلبـات إتاحتهـا عبـر م

 ال بكة العنكبوتية باألجهةة المحمولةا

واختتمت الدراسة بعدة توميات تيبيقية موجهة إلى كـل مـن القـائمين علـى تمـميم وتيـوير مواقـ  
المكتبــات الممــرية المتاحــة علــى ال ــبكة العنكبوتيــة، واألقســام العلميــة لدراســات المكتبــات والمعلومــات 

الممرية للمكتبات والمعلومات واألر يف؛ لكونها المؤسسة المعنيـة                                     بالجامعات الممرية، وأخير ا الجمعية  
 بتنمية وتيوير قياع المكتبات والمعلومات ومؤسسات  المختلفة بجمهورية ممر العربيةا

المواق  اإللكترونية المحمولـة، ال ـبكة العنكبوتيـة، تمـميم المواقـ  اإللكترونيـة،   الكلمات المفتاحية:
 تمفحات المحمولة، الويب المتنقلالمكتبات الممرية، الم
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 تمهيــد

م أن "جميـ  سـكان العـالم يمتلكـون قـدرة للنفـام إلـى 2018أوضح تقرير األمم المتحدة المـادر عـام 
                                                                من خالل أجهةتهم المحمولة، نظر ا لما يوفر  ملت من مرونة وسرعة WWWال بكة العنكبوتية العالمية ا

 .ITU, 2018, pا                                             من أفراد المجتمعات المعةولة جغرافي ا حولهم"ف  تحقيق اتمالهم وتواملهم م  مويهم  

، فأمبح عدد اال تراكات بخدمات البيانات واالتماالت المتنقلة أكثر بكثير من عدد سكان سـيح الكـرة  5
                                                                                        األرضية، نتيجة  المتالت معظم األفراد أكثر من ا ترات عبر مقدم  ومةود  خدمات االتمـاالت المتنقلـة 

واء أكان ملت بهدف االستفادة من المميةات التنافسية الت  تيرحها لهـم هـم  ال ـركات، أم نتيجـة حولهم، س
 المتالكهم حسابات  خمية تختص بحياتهم العامة، وأخرج احترافية تختص بمهام أعمالهم الرسميةا

 Mobileم حـين أ ـار إلـى ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـة ا2000  عام مايكل أورليوهو ما تنبأ ب  ا

Web وما ست هد  مناعة األجهةة الكفية والهواتف المتنقلة من "تيـورات تسـاهم فـ  تيسـير الومـول ، 
إلى مواق  ال بكة العنكبوتية العالمية وتمفح محتوياتها وخدماتها عبر ما يمتلكـ  جمهـور المسـتخدمين مـن 

قـديم خـدمات البيانـات وقـد سـاعد علـى ملـت مـا تقـوم بـ   ـركات ت ،(O'Leary, 200)أجهـةة محمولـة" 
الالسلكية من جهود حثيثة لتيوير برمجيات تمفح المواق  اإللكترونية وقابلية ت غيلها عبر أجهةة جمهـور 

 المستفيدين المحمولة والمماحبة لهم ف  أثناء تحركاتهم وتنقالتهم اليوميةا

يوم  حتى اآلن، فإنهـا                          ال تةال ت ستخدم ب كل  PC’sوعلى الرغم من أن أجهةة الحاسبات المكتبية ا
 ,Bentley & Barrettا "لم تعد األداة الوحيدة أو المفضلة لدج قياع عـريض مـن مسـتخدم  اإلنترنـت"

2012, p. 17  وأمبحنا نتعايش حالي ا داخل عالم ضـخم مـن ال ا ـات اإللكترونيـة، كال ا ـات الملحقـة ،                                                                              
محمولــة واألجهــةة المكيــة بمختلــف أحجامهــا بــأجهةة الحســابات المكتبيــة، واألجهــةة اللوحيــة والهواتــف ال

ــى "إتاحــة وعــرض مواقعهــا  ــة، وأمــبحت مؤسســات المعلومــات فــ  حاجــة إل ــة والوظيفي وســماتها الفني
اإللكترونيــة ومــا تحتويــ  مــن ممــادر وخــدمات متنوعــة عبــر هــما التنــوع الضــخم مــن  ا ــات األجهــةة 

 ا  Reidsma, 2014ا المختلفة"

                             عن فرص استثمار مـا ي سـتحدث مـن  –كغيرها من مؤسسات المعلومات   –                           ودائم ا ما تبحث المكتبات
                                                                                        تقنيات لتحسين مواردهـا ومجموعاتهـا وتيـوير خـدماتها، ونظـر ا ألن اسـتخدام األجهـةة المحمولـة أمـبح 
                                                                                              األكثر انت ار ا بين أفراد المجتم  ف  العمر الحـال ؛ فقـد "عمـدت مختلـف المكتبـات العالميـة إلـى تيـوير 

علوماتية وتمميم العديد مـن تيبيقـات وبرمجيـات األجهـةة المحمولـة المختلفـة، لضـمان ومـول بنيتها الم
جمهور مستخدميها إلى ما تقتني  من مجموعات وممادر للمعلومات، واالستفادة من خدماتها فـ  أ  وقـت 

 ا Canuel & Crichton, 2017, p. 2ا ومن أ  مكان، وعبر كافة أجهةتهم المختلفة"

أوجب على مؤسسات المكتبات ضرورة تيوير مواقعها اإللكترونية المتاحة علـى ال ـبكة   األمر الم 
العنكبوتية العالمية، وتحسين بنيتها التمميمية بما يتناسب م  سمات جمهور المستفيدين الحـاليين وسـلوكهم 

نـ  مـن ممـادر المتةايد نحو استخدام أجهةتهم المحمولة المتملة ب بكة اإلنترنت للومول إلى مـا يحتاجو
المعلومات وخدماتها على مدار الساعة، وهـو مـا تسـعى إليـ  دراسـة الباحـث فـ  التعـرف علـى األسـاليب 
والتقنيات الحديثة المستخدمة فـ  تمـميم المواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة، واختبـار وفحـص مـدج جاهةيـة 

كة العنكبوتية المحمولة، والك ف تمميمات مواق  المكتبات الممرية لمتيلبات إتاحتها وتمفحها عبر ال ب
عــن مــواين القــوة والضــعف بعنامــرها الفنيــة وتحديــد متيلبــات تيويرهــا وتحســينها بمــا ييســر ومــول 
 الجمهور إليها، ويعةة من تجربة تمفحهم لمحتوياتها وخدماتها عبر أجهةتهم المحمولة وهواتفهم المكيةا
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                     أوًل : اإلطار المنهجي

 مشكلة الدراسة 1/1

                                                                                             تمثلت م كلة الدراسة فيما الحظ  الباحث من إ كاليات فنية وقفت عائق ا أمام ومول  لمواق  المكتبات 
الممرية المتاحة على ال بكة العنكبوتية، لتمفح محتوياتها واإلبحار ف  مفحاتها واالستفادة مـن خـدماتها 

مكيـة فـ  الومـول إليهـا، مـا أوجـب                                                                   أثناء تحركات  اليومية مستخدم ا أجهةت  اللوحيـة المحمولـة وهواتفـ  ال
ضرورة التعرف على مدج مواكبة تمميماتها وعنامرها الفنية لألساليب والتقنيات المستخدمة ف  مناعة 
المواقــ  اإللكترونيــة المحمولــة، وتحقيــق ومــول جمهــور المســتفيدين إليهــا وتيســير تمــفحهم لمحتوياتهــا 

معلوماتيـة أثنـاء تـنقالتهم المسـتمرة واسـتخدامهم ألجهـةتهم واالستفادة من خدماتها فـ  تلبيـة احتياجـاتهم ال
 المحمولة المماحبة لهما

 أهمية الدراسة 1/2

 تستمد الدراسة أهميتها مما يل :

على   • المتاحة  الممرية  المكتبات  مواق   وتمميم  إدارة  على  للقائمين  منهجية  أداة  الدراسة  تمثل 
لنقاي القوة وجوانب الضعف بها، وتحدد متيلبات تيويرها                                         ال بكة العنكبوتية، تقدم ت خيم ا فني ا  

األجهةة  عبر  وخدماتها  محتوياتها  وعرض  تمفحها  إجراءات  وتيسير  كفاءتها  لرف   وتحسينها 
 المحمولةا 

تساهم الدراسة ف  إثراء المحتوج التعليم  لمقررات تمميم وتحليل المواق  اإللكترونية المدرجة  •
العلمية األقسام  برامج  باألساليب    ضمن  وتةويدها  الممرية،  بالجامعات  والمعلومات  للمكتبات 

ال بكة  على  المتاحة  اإللكترونية  المواق   وتيوير  تمميم  ف   المستخدمة  الحديثة  والتقنيات 
 العنكبوتية المحمولةا

الممرية  • المكتبات  مؤسسات  مواق   وتيوير  بتمميم  المعنية  البحثية  الجهود  الدراسة  تستكمل 
على جمهور   المتاحة  ومول  لتحقيق  الفنية  تمميماتها  بجاهةية  يختص  فيما  العنكبوتية  ال بكة 

المستفيدين إليها وإتاحة محتوياتها وخدماتها عبر متمفحات ال بكة العنكبوتية بأجهةتهم وهواتفهم  
 المحمولةا 

 أهداف الدراسة 1/3

مــميم وتيــوير المواقــ                                                                  تهــدف الدراســة إلــى تعــر ف األســاليب والتقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــ  ت
اإللكترونية المحمولة، وقياس مدج جاهةية تمميمات مواق  المكتبات الممرية لمتيلبات إتاحتهـا وتمـفح 
محتوياتها وخدماتها عبر األجهةة المحمولة لجمهور المستفيدين منها، ويندرك تحت ملت عدة مـن األهـداف 

  :التفميلية الت  سعت الدراسة إلى تحقيقها، ه  كالتال

المحمولة،   • اإللكترونية  المواق   وتمميم  مناعة  ف   المستخدمة  والتقنيات  األساليب  رمد 
                                      والتعر ف على سماتها وخمائمها الفنيةا 

العنكبوتية  ا1 ال بكة  عبر  المتاحة  الممرية  المكتبات  لمواق   الحالية  التمميمات  وتقييم  اختبار 
ا بمتمفحات ال بكة العنكبوتية لألجهةة العالمية، وقياس مدج تحقيقها لمتيلبات إتاحتها وعرضه

 المحمولةا 
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الممرية،   • المكتبات  مواق   لتمميمات  الفنية  بالعنامر  والضعف  القوة  مواين  على  الوقوف 
متمفحات   عبر  استخدامها  وتعةة  أدائها  جودة  لرف   وتحسينها  تيويرها  متيلبات  وتحديد 

 األجهةة المحمولةا

 تساؤًلت الدراسة  1/4

 ى اإلجابة عن التساؤالت العلمية اآلتية:تسعى الدراسة إل

ما األساليب والتقنيـات المسـتخدمة فـ  تمـميم المواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة، وماهيـة سـماتها  ▪
 الفنية؟

ــات إتاحتهــا وتمــفحها  ▪ ــة لمتيلب ــات الممــرية الحالي ــ  المكتب مــا مــدج تحقيــق تمــميمات مواق
 المحمولة؟بمتمفحات ال بكة العنكبوتية لألجهةة 

ما نقاي القوة والضعف بالعنامـر الفنيـة لتمـميمات مواقـ  المكتبـات الممـرية؟ ومـا متيلبـات  ▪
تيويرها وتحسينها لرف  أدائها وتعةية استخدامها عبر متمـفحات ال ـبكة العنكبوتيـة بـاألجهةة 

 المحمولة؟

 حدود الدراسة 1/5

الموضوعية • والتقنيات  الحدود  األساليب  الدراسة  تناولت  اإللكترونية  :  المواق   تمميم  ف   المستخدمة 
ا للوقوف Mobile-Websitesالمحمولة  الممرية،  المكتبات  مواق   تمميمات  وتقييم  واختبار   ، 

على نقاي القوج والضعف بعنامرها الفنية وتحقيقها لمتيلبات الومول إليها وتمفحها عبر أجهةة 
ضم  تندرك  وه   المحمولة،  العنكبوتية  ال بكة  المواق   مستخدم   مناعة  وبحوث  دراسات  ن 

 اإللكترونية وتيوراتهاا

الزمنية • تمفحها،  الحدود  أثناء  ف   الممرية  المكتبات  مواق   من  الدراسة  مجتم   بيانات  تجمي   تم   :
من:   الفترة  ف   نتائجها،  وتحليل  ورمد  الفنية  وعنامرها  تمميماتها  وتقييم  اختبار  عمليات  وإتمام 

 ما2019اأغسيس  إلى اديسمبر  لعام  

 : انحمرت الدراسة ف  الفئات النوعية التالية:الحدود النوعية •

األساليب والتقنيات المستخدمة ف  مناعة المواق  اإللكترونية المحمولة، والمتاحة عبر ال بكة   -
 العنكبوتية العالمية، دون غيرها من  بكات االتماالت والمعلومات األخرجا 

المك - مواق   لتمميمات  الفنية  من العنامر  علي   ا تملت  ما  إلى  التيرق  دون  الممرية،  تبات 
 محتويات وخدمات مقدمة لجمهور المستفيدينا 

: انحمرت الدراسة ف  المواق  اإللكترونية المحمولة المتاحة على ال بكة العنكبوتية  الحدود الجغرافية •
 العالمية لمؤسسات المكتبات داخل جمهورية ممر العربيةا 

 تهمنهج الدراسة وأدوا 1/6

ــدور،  ــنهج الومــف " االغن ــى "الم ــة إل ــتند الدراس ــاليب 179، ص 2015تس ــف باألس ــ  التعري  ، ف
والتقنيات المستخدمة ف  تمميم المواق  اإللكترونية المحمولة، وومفها وتحليـل بنيتهـا وبيـان العالقـة بـين 
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مواقـ  المكتبـات عنامرها ومكوناتها الفنية، كما استخدم  الباحـث فـ  تحديـد الوضـ  الـراهن لتمـميمات 
                                                                                                    الممرية المتاحة على ال بكة العنكبوتية وتجمي  بياناتها ومعالجتها وتحليـل عنامـرها الفنيـة تحلـيال  دقيقـ ا 
                                                                                                  لقياس جودة أدائها وتيسير إمكانات الومول إليها وفق ا للممارسات الناجحة ف  مناعة المواقـ  اإللكترونيـة 

 المتاحة عبر ال بكة العنكبوتية المحمولةا

 ، القـائم علـى اسـتخدام Diffily, 2006, p. 31ما اسـتخدم أسـلوب "اختبـار المواقـ  اإللكترونيـة" اك
                                                      ، نظر ا لما يتسم ب  من "حيادية وعدم التحيـة أو تغليـب 216، ص 2007"البرمجيات الجاهةة" اراض ،  

والك ـف عـن   فـ  إجـراءات اختبارهـا وت خيمـها 67، ص  2012لوجهة نظر عـن أخـرج" االخـول ،  
مواين القوة والضعف بعنامرها الفنية، وتحديد احتياجاتها من التيوير والتحسين لتيسير ومـول جمهـور 
المستفيدين إليها وتعةية استفادتهم من محتوياتها وخدماتها عبر أجهةتهم المحمولـةا كمـا اسـتخدم "أسـلوب 

لدراسـة مـن نتـائج علميـة تـم  ، ف  تلخيص مـا ك ـفت عنـ  ا195، ص  1988اإلحماء الومف " ابدر،  
 التعبير عنها ف  جداول وأ كال إحمائيةا

 واعتمدت الدراسة ف  تجمي  معلوماتها وإتمام إجراءاتها المنهجية على كل من األدوات التالية:

                                                      ستين عنمر ا متغير ا تم تممميها وفق ا لما استقرأ   60: ا تملت على اقائمة مراجعة منهجية •
من ور ومختص بتقنيات مناعة المواق  اإللكترونية المحمولة وآليات   الباحث من نتاك فكر 

مواق    تمميمات  اختبار  ف   المستخدمة  التقنية  األدوات  علي   ا تملت  ما  كملت  تمميمها، 
من  تحتاج   ما  وتحديد  الفنية،  بعنامرها  والضعف  القوة  نقاي  وتحديد  الممرية،  المكتبات 

  ا 1ا ملحق رقم   –عمليات تيوير وتحسين بها 

)  ا1 اًلختبار  برمجيات  (Lighthouseأداة  بحةمة  متاحة  الممدر  مفتوحة  "مجانية  أداة   :
العنكبوتية"  Google Developmentا ال بكة  مواق   ميور   لمجتم    Googleا  

Developers, 2018  المحمولة اإللكترونية  المواق   أداء  وتحديد جودة  قياس  ف   تستخدم   ،
عنامر   من  ت مل   تيوير  وما  من  يلةمها  وما  اختبارها  نتائج  تعكس  تقارير  تقديم  م   فنية، 

باألجهةة   العنكبوتية  ال بكة  متمفحات  عبر  استخدامها  وتعةية  كفاءتها  لرف   وتحسين 
 المحمولةا 

: "أداة مجانية لميور  ومممم  المواق  اإللكترونية تستخدم  (MobiReadyأداة اًلختبار )  •
اإللكترونية لتحديد كفاءتها عبر متمفحات مواق  ال بكة العنكبوتية  لقياس واختبار أداء المواق   

العنكبوتية"  لل بكة  العالم   االتحاد  عن  المادرة  المعايير  على  وتعتمد  المحمولة،  باألجهةة 
ا Afilias Technologies Ltd, 2016ا وثالثين  ثمانية  واختبار  فني ا  38،  عنمر ا                    

وتح اإللكترونية  المواق   محتوياتها بتمميمات  وتمفح  إتاحتها  لمتيلبات  تحقيقها  مدج  ديد 
الالةمة  اإلر ادات  تقديم  م   بها،  العنكبوتية  ال بكة  ومتمفحات  المحمولة  األجهةة  ب ا ات 

                                                       لتيوير وتحسين أدائها وفق ا للممارسات الفنية الناجحةا  
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 المكتبات المصرية( األدوات البرمجية المستخدمة في اختبار تصميمات مواقع 1شكل )

  فـ  الومـول إلـى 4Gهما وقد اعتمدت الدراسة على بيئة اتمال السلكية قائمة على الجيل الرابـ  ا
 Googleالمواق  اإللكترونية لمؤسسات المكتبات الممـرية المتاحـة علـى ال ـبكة العنكبوتيـة، ومتمـفح ا

Chromeرهـا، وقيـاس مـدج تحقيـق   ف  تمفحها وعرض تمـميماتها وإتمـام إجـراءات فحمـها واختبا
 عنامرها الفنية لمتيلبات العرض واإلتاحة عبر متمفحات ال بكة العنكبوتية باألجهةة المحمولةا

 مجتمع الدراسة 1/7

                                                                                               نظر ا لما تعاني  مواق  مؤسسات المكتبات العربية المتاحة على ال بكة العنكبوتية العالمية من "قمور 
؛ فقد  2005اخليفة،  والبوابات اإللكترونية العالمية واإلقليمية" ملموس ف  جهود حمرها وضبيها باألدلة

تم استخدام أسلوب االعينة الع وائية  لتجمي  وتحديد مفردات مجتم  الدراسة من مواق  المكتبات الممرية 
المتاحة على ال بكة العنكبوتية، عبر عمليات البحث المبا ر فـ  كـل مـن محركـات البحـث وأدلـة المواقـ  

ــة ااإلل ــة اGoogle, Yahooكتروني ــات العالمي ــة للمكتب ــ  اإللكتروني ــل المواق ــل LibWeb ، ودلي  ، ودلي
  كونهما أحد أبرة األدلـة اإللكترونيـة Libdexمفحات وفهارس المكتبات المتاحة عبر ال بكة العنكبوتية ا

 المتخممة ف  حمر وضبي المواق  اإللكترونية لمؤسسات المكتبات العالميةا

                              موقعـ ا إلكترونيـ ا لمؤسسـات 34رت عمليـات البحـث والتنقيـب عـن تـوافر أربعـة وثالثـين اوقد أسف
                                                                                              المكتبات الممرية متاحة جميعها على ال بكة العنكبوتيـة العالميـة، تـم إخضـاعها جميعـ ا لعمليـات الفحـص 

اإل ـارة هنـا  المبا ر للتحقق من قابلية الومول إليها وتمفحها عبر متمفحات األجهةة المحمولة، وتنبغ 
إلى أنـ  تـم اسـتبعاد كـل مـن: موقـ  مكتبـة مركـة معلومـات ودعـم اتخـام القـرار التـاب  لمجلـس الـوةراء 
                                                                                         الممر ، وموق  مكتبة جامعة األةهر، نظر ا لعدم توافر إمكانات عرضهما وتمـفحهما فـ  أثنـاء مراحـل 

ةا وهكـما يتمثـل العـدد النهـائ  فحص واختبار المواق  اإللكترونية المحمولـة لمؤسسـات المكتبـات الممـري
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                                                            موقعــ ا إلكترونيــ ا متــاح الومــول إليهــا وتمــفح محتوياتهــا عبــر 32لمجتمــ  الدراســة بــاثنين وثالثــين ا
   التال :1متمفحات ال بكة العنكبوتية باألجهةة المحمولة، ممثلة بالجدول رقم ا

ة عبر الشبكة العنكبوتية محل ( المواقع اإللكترونية لمؤسسات المكتبات المصرية المتاح1جدول )
 الدراسة 

 اسم المكتبة  م
الفئة 
 النوعية 

الموقع اإللكتروني المتاح على الشبكة  
 العنكبوتية 

 /https://www.bibalex.org عامة مكتبة اإلسكندرية  1

 /http://greatercairolib.org عامة مكتبة القاهرة الكبرج   2

المكتبة المركةية الجديدة بجامعة   3
 القاهرة

 /http://www.cl.cu.edu.eg أكاديمية

 /http://www.darelkotob.gov.eg وينية دار الكتب والوثائق القومية  4

 /https://www.mplzag.org.eg عامة مكتبة ممر العامة بالةقاةيق  5

 تكتالت  اتحاد مكتبات الجامعات الممرية  6
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/librarie
s/start.aspx 

 تكتالت  اتحاد مكتبات قمور الثقافة  7
http://gocp.mans.edu.eg/Palaces/libra

s/rie 

المكتبة المركةية المبنى التراث    8
 بجامعة القاهرة 

 /http://hlib.cu.edu.eg أكاديمية

 /http://soul.o6u.edu.eg/en أكاديمية أكتوبر  6مكتبة جامعة   9

 /http://clibrary.mans.edu.eg أكاديمية المنمورة مكتبة جامعة   10

 أكاديمية مكتبة جامعة حلوان   11
-http://www.helwan.edu.eg/Central

Library/ 

 /http://library.futureuniversity.com أكاديمية مكتبة جامعة المستقبل  12

 /:lib.bue.edu.eg/http/ أكاديمية مكتبة الجامعة البرييانية بممر   13

 /http://mustopac.must.edu.eg أكاديمية مكتبة جامعة ممر للعلوم والتكنولوجيا   14

 /http://library.aucegypt.edu أكاديمية مكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة  15

مكتبة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة    16
 واآلداب 

 library.msa.edu.eg/-http://central أكاديمية

 /https://library.miuegypt.edu.eg أكاديمية مكتبة جامعة ممر الدولية  17

 /http://www.clib.alexu.edu.eg أكاديمية مكتبة جامعة اإلسكندرية  18

 /http://ezproxy.zu.edu.eg أكاديمية المكتبة الرقمية لجامعة الةقاةيق   19

 أكاديمية مكتبة جامعة المنوفية  20
http://mu.menofia.edu.eg/Library/Libra
ryHome/ar 

 /http://eulc.scuegypt.edu.eg أكاديمية المكتبة الرقمية بجامعة قناة السويس  21

 أكاديمية المكتبة الرقمية بجامعة جنوب الواد    22
http://www.svu.edu.eg/ictp/dig_library/
index.html 

.http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home أكاديمية المكتبة الرقمية بجامعة بن  سويف  23

https://www.bibalex.org/
http://greatercairolib.org/
http://www.cl.cu.edu.eg/
http://www.darelkotob.gov.eg/
https://www.mplzag.org.eg/
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
http://srv2.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
http://gocp.mans.edu.eg/Palaces/libraries/
http://gocp.mans.edu.eg/Palaces/libraries/
http://hlib.cu.edu.eg/
http://soul.o6u.edu.eg/en/
http://clibrary.mans.edu.eg/
http://www.helwan.edu.eg/Central-Library/
http://www.helwan.edu.eg/Central-Library/
http://library.futureuniversity.com/
http://lib.bue.edu.eg/
http://mustopac.must.edu.eg/
http://library.aucegypt.edu/
http://central-library.msa.edu.eg/
https://library.miuegypt.edu.eg/
http://www.clib.alexu.edu.eg/
http://ezproxy.zu.edu.eg/
http://mu.menofia.edu.eg/Library/LibraryHome/ar
http://mu.menofia.edu.eg/Library/LibraryHome/ar
http://eulc.scuegypt.edu.eg/
http://www.svu.edu.eg/ictp/dig_library/index.html
http://www.svu.edu.eg/ictp/dig_library/index.html
http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=275
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 اسم المكتبة  م
الفئة 
 النوعية 

الموقع اإللكتروني المتاح على الشبكة  
 العنكبوتية 

aspx?cat_id=275 

 /http://www.fayoum.edu.eg/nAl أكاديمية المكتبة الرقمية بجامعة الفيوم   24

 /http://dgtlib.bu.edu.eg أكاديمية المكتبة الرقمية بجامعة بنها   25

 /http://www.kfs.edu.eg/centrallibrary أكاديمية مكتبة جامعة كفر ال يخ  26

 أكاديمية مكتبة جامعة بور سعيد   27
-http://www.psu.edu.eg/post

grad/library 

 أكاديمية المكتبة الرقمية بجامعة أسيوي  28
http://www.aun.edu.eg/arabic/Digital_
Library.php 

 /http://www.du.edu.eg/centers/lib أكاديمية مكتبة جامعة دمياي  29

 بكة مكتبات جمعية ممر للثقافة   30
 وتنمية المجتم 

 egypt.org/ar/Default.aspx-http://escd عامة

 /http://www.mpl.org.eg عامة مكتبة ممر العامة  31

 / http://nile.enal.sci.eg متخممة المكتبة القومية الةراعية  32

                                                                                     تم إخضاعها جميع ا لعمليـات اختبـار وتقيـيم تمـميماتها وتحديـد مـواين القـوة والضـعف بعنامـرها 
 الفنية، وقياس مدج توافر متيلبات إتاحتها وعرضها عبر متمفحات ال بكة العنكبوتية باألجهةة المحمولةا

 مصطلحات الدراسة  1/8

: هو "مجموعـة مـن المـفحات اإللكترونيـة مات المـلة والمترابيـة (Websiteالموقع اإللكتروني ) ▪
  متمل باإلنترنت، ويمكن الومـول إليهـا Serverفيما بينها، والمحفوظة بجهاة حاسب آل  رئيس  ا

 ,Reitzا عالميــة"عبــر أحــد المتمــفحات اإللكترونيــة والمســتخدمة فــ  تمــفح ال ــبكة العنكبوتيــة ال

، ويتم إن اؤها بهدف تمثيل الحضور اإللكترون  لمؤسسة مـا أو مجموعـة مـن أفـراد، ويمكـن  2014
   محدداURLاستدعاؤها والومول إليها عبر نياق إلكترون  ا

: هـو "كافـة اإلجـراءات الفنيـة الالةمـة إلن ـاء (Websites Designتصميم المواقع اإللكترونية ) ▪
ترون  وتخيـيي مـفحات  وملفاتـ  وكافـة محتوياتـ  البمـرية لتكـون قابلـة للعـرض وتيوير موق  إلك

 ا وت ـتمل هـم  اإلجـراءات Techopedia Inc., 2018                                      واالستخدام مـن ق بـل جمهـور المسـتفيدين" ا
على جوانب متعددة كتخييي المفحات، وإنتـاك المحتـوج، وتمـميم الرسـومات والتنسـيقات ال ـكلية 

  وإمــدارتها المختلفــة، وعــادة مــا يســتخدم HTMLمــناعة الــنص الفــائق اباســتخدام لغــة برمجــة و
                                                                                     مميلح ا "تمميم" و"تيوير" ب كل متبادل ف  أدبيات الموضوع، إال أن التمـميم هـو أحـد الجوانـب 

 الت  يرتكة عليها تيوير المواق  اإللكترونيةا

البيانــات والمحتويــات التــ  يمكــن : تعــرف بأنهــا "كافــة (One Webالشــبكة العنكبوتيــة الواحــدة ) ▪
الومول إليها عبر ال بكة العنكبوتية العالمية بغض النظر عن نوعية ويبيعة األجهةة المستخدمة مـن 
قبل جمهور المستفيدين بما يضمن ومولهم لمات المعلومات والمحتويات عند بحثهم واسترجاعهم لها، 

أجهـةتهم المحمولـة المختلفـة، كهـواتفهم المكيـة   سواء أتمـوا ملـت عبـر أجهـةة حاسـباتهم المكتبيـة، أو
 ا وال يعنــ  ملــت Shaari, Charters, & Churcher, 2013, p. 264واألجهــةة اللوحيــة" ا

http://www.bsu.edu.eg/Sector_Home.aspx?cat_id=275
http://www.fayoum.edu.eg/nAl/
http://dgtlib.bu.edu.eg/
http://www.kfs.edu.eg/centrallibrary/
http://www.psu.edu.eg/post-grad/library
http://www.psu.edu.eg/post-grad/library
http://www.aun.edu.eg/arabic/Digital_Library.php
http://www.aun.edu.eg/arabic/Digital_Library.php
http://www.du.edu.eg/centers/lib/
http://escd-egypt.org/ar/Default.aspx
http://www.mpl.org.eg/
http://nile.enal.sci.eg/
http://nile.enal.sci.eg/
http://nile.enal.sci.eg/
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                                                                                    بالضرورة إتاحة المحتوج ف  سـياق ثابـت وبتنسـيقات ال ـكل نفسـها، بـل ي راعـى فـ  ملـت متيلبـات 
ياقات والتنســيقات ال ــكلية المناســبة                                                    وإمكانــات األجهــةة المســتخدمة فــ  عــرض المحتــوج وفقــ ا للســ

 لخمائمها الفنيةا

: ه  "ال بكة العنكبوتية العالمية المتاح الومول إليهـا (Mobile Webالشبكة العنكبوتية المحمولة ) ▪
                                                                                          عبر مختلف األجهةة المحمولة، بدء ا من الحاسبات المحمولة والمساعدات الرقمية واألجهـةة اللوحيـة، 

 ، كمـا ترجمتـ  بعـض Seeholzer & Salem, 2011, p. 11المكيـة" ا وحتى األجهـةة والهواتـف
                                                                                             أدبيات اإلنتاك الفكر  العرب  بمميلح االويب المتنقل  إ ارة إلى النمي المستخدم حديث ا ف  "اتمـال 
ــاتهم الحــرة"  ــاء تجــولهم وتحرك ــة أثن ــ  اإللكتروني ــت، وتمــفحهم للمواق جمهــور المســتفيدين باإلنترن

  ا2007امحمود، 

                    : ي ـار إليـ  مختمـر ا (Wireless Application Protocolتوكــول التطبيقــات اليســلكية )برو ▪
 ، وهو "مجموعة من القواعد الفنية والموامفات القياسية الت  تسمح بالومـول WAPبـ:االستهاللية ا

إلى المعلومات والتيبيقات المتاحة عبر  ـبكة اإلنترنـت مـن مختلـف األجهـةة الالسـلكية والمحمولـة، 
كالحاسبات المحمولة واألجهةة اللوحية والهواتف المكية، بهدف توحيد يريق اتمالها ب بكة اإلنترنت 

 ، ويستخدم ف  تهيئة مفحات المواقـ  اإللكترونيـة وإتاحتهـا ب ـكل متوافـق Reitz, 2014العالمية" ا
 ا ــاتها مــ  إمكانــات وخمــائص متمــفحات ال ــبكة العنكبوتيــة بــاألجهةة الالســلكية االمحمولــة  و

  اGudodagi & Hiremath, 2005, p. 55المغيرة" ا

: ه  عملية (Mobile-Optimized Websitesالمواقع المهيأة للتصفح عبر الهواتف المحمولة ) ▪
"تهيئة تمميمات ومحتويات المواق  اإللكترونية المتاحة على ال بكة العنكبوتية لتتوافق م  خمـائص 

سـر ومـول جمهـور مسـتخدم  الهواتـف المحمولـة إليهـا، وتمـفح وسمات األجهةة المحمولة، بما يي
  "لإل ارة إلى تلت المواقـ  Mobilize ، وتعرف هم  العملية بالمميلح اW3C, 2011محتوياتها" ا

اإللكترونيــة التــ  تــم تيويرهــا وتهيئتهــا ليتــاح الومــول إليهــا وتمــفحها عبــر متمــفحات الهواتــف 
                                        ا وييلق هما المميلح أيض ا على "عمليات Cambridge University Press, 2017المحمولة" ا

إعــادة تهيئــة المحتــوج اإللكترونــ  والخــدمات المقدمــة للجمهــور إلتاحتهــا عبــر متمــفحات أجهــةتهم 
  اHoughton , 2012, p. 314المحمولة" ا
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احـة عبـر ال ـبكة العنكبوتيـة كثرت الدراسات العلمية المن ورة عن مـناعة المواقـ  اإللكترونيـة المت
وتيوراتها المختلفة، كما تنوعت فيما تناولت  من مراحـل تمـميمها وعمليـات تيويرهـا، وإجـراءات تقيـيم 
سماتها الفنية والوظيفية، وهندسة بنائها المعلومـات ، مسـتخدمة للمعـايير القياسـية المـادرة عـن المنظمـات 

 ، وقـد أسـفر البحـث فـ  قواعـد البيانـات W3Cكمنظمـة  نية االمعنية بمناعة اإلنترنت ومواقعها اإللكترو
 ، ومحركات البحث العلمية المتاحة عبر  بكة EKBالعالمية والعربية المتاحة عبر بنت المعرفة الممر  ا

 ، وأدلــة اإلنتــاك Google Scholar, Microsoft Academic, Semantic Scholarاإلنترنــت ا
ترونيـة  فـ  علـوم المكتبـات والمعلومـات؛ عـن تفـاوت كبيـر فـ  حجـم الفكر  المن ور االميبوعة واإللك

الدراسات والبحوث العلمية المن ورة على المسـتوج العـالم  مقابـل مـا ن ـر مـن دراسـات عربيـة تناولـت 
مناعة المواق  اإللكترونية المحمولة وتيوراتها ب كل عام، وما يختص منهـا بمواقـ  مؤسسـات المكتبـات 

بات إتاحتها وتمفحها من قبل جمهور مستخدم  األجهةة المحمولـة علـى وجـ  خـاصا والمعلومات ومتيل
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                                                                                          ونستعرض فيما يل  الدراسات العلميـة المن ـورة ومات المـلة المبا ـرة بموضـوع دراسـة الباحـث، وفقـ ا 
 لتاريخ ن رها من األقدم إلى األحدث على النحو التال :

 ,Bridges, Rempel, & Griggsل  غريغـة" اقدم كل من "لور  بريدجة، وهانا ريميل، وكيمبر

، نظرة عامة حول الوض  الحال  الستخدام األجهةة المحمولة ف  الومـول إلـى فهـارس المكتبـات  2010
                                                                                             المتاحة على ال بكة العنكبوتيـة؛ وتعـر ف مـدج اسـتخدام المكتبـات لتقنيـات األجهـةة المحمولـة والخيـارات 

عنكبوتيــة المحمولــة، ســواء أكــان ملــت عبــر البرمجيــات الجــاهةة المتاحــة ليــرح فهارســها عبــر ال ــبكة ال
                                                                                             اتجارية ، أم الميورة بالجهود الماتية من قبل كوادرها الب رية، فضـال  عـن رمـد مرئيـات القـائمين علـى 
ــة اســتخدام فهرســها  ــة بواجه ــة وخــدماتها المختلف ــة دمــج ممــادرها المعلوماتي ــات نحــو أهمي إدارة المكتب

 ا عبر الهواتف المكية لجمهور المستفيدين منهاااإللكترون  وإتاحته

،  Seeholzer & Salem, 2011اواستك فت دراسة كل من "جيم  سـيهولةر، وجوةيـف سـالم" 
مدج استخدام اليالب لل بكة العنكبوتية بأجهةتهم المحمولة، ورمد توقعاتهم حـول مـا يتيلعـون إليـ  مـن 

كة العنكبوتيـة، مسـتخدمين فـ  ملـت أسـلوب االمجموعـات ممادر وخدمات بموق  المكتبة المتاح على ال ب
  بالواليــات المتحــدة Kent State Universityالبؤريــة  علــى عينــة مــن يــالب جامعــة واليــة كينــت ا

األمريكيــة، لقيــاس مــدج قــدرتهم علــى الومــول إلــى مــفحات الموقــ  اإللكترونــ  للمكتبــة عبــر هــواتفهم 
مـدج اسـتفادتهم مـن محتوياتـ  وخدماتـ ا وك ـفت الدراسـة عـن المحمولة، وعـدد واقعـات ةيـاراتهم لـ ، و

االهتمام البالغ لليالب باستخدام هواتفهم المحمولة ف  التفاعل م  ممـادر المكتبـة وخـدماتها بحجـم كبيـر، 
كما ك فت عن استخدامهم قواعد البيانات البحثية، والفهرس اإللكترون ، والخدمة المرجعية المتاحة بموقـ  

 لكترون ، إضافة إلى اعتمادهم عليها ف  تواملهم م  المكتبةاالمكتبة اإل

، إلـى  Canuel & Crichton, 2011اوهدفت دراسة كـل مـن "روبـن كانويـل، وت ـاد كري ـتون" 
تقييم مدج استجابة ومواءمة مواق  المكتبات األكاديمية الكندية لبيئة ال بكة العنكبوتية المحمولة، م  عرض 

  فقـي مـن مكتبـات الجامعـات والكليـات %14التيوير الميلوبـة بهـاا وك ـفت الدراسـة عـن أن المجاالت  
  يتوافر لها مواق  إلكترونية متاحة عبر  بكة اإلنترنت، حيث قام الباحثان بحمر وتحليل AUCCالكندية ا

اثنت  ع رة   ما ا تملت علي  المواق  اإللكترونية للمكتبات محل البحث من خدمات ومحتويات وةعت على
  فئة تم اعتمادها ف  مراجعـة المـفحات الرئيسـية لمواقـ  مكتبـات الجامعـات والكليـات الكنديـة، مـ  12ا

  مكتبـة 13التركية على المحتوج والخدمات المقدمة بكل منها، وك فت الدراسة عن امتالت ثالث ع ـرة ا
لمحمولة، ومن بينها مكتبتـان فقـي تـوافرت فقي لموق  إلكترون  قابل الومول إليها عبر ال بكة العنكبوتية ا

 ا كمـا أظهـر الرمـد المسـتمر لمـدة أربعـة Google Play, App Store                             لها تيبيقات محمولة بمتجر   ا
  أ هر للمجتم  محل البحث عن ةيادة عدد المكتبات الحريمة على تهيئة وتحسين مواقعها اإللكترونية 4ا

 عبر ال بكة العنكبوتية المحمولةا بما يتناسب م  متيلبات إتاحتها وتمفحها

، بداية الدراسات العربيـة التـ  اسـتهدفت التعـرف علـى اسـتخدامات  2011االسيد أا،    وتمثل دراسة
  مؤسسـة 30الهواتف المحمولة ف  عمليـات بـث وإتاحـة المحتـوج الرقمـ ، حيـث قامـت برمـد ثالثـين ا

مناعة المحتوج الرقم ا وقـد ك ـفت الدراسـة عربية ممثلة ف  دور الن ر ومؤسسات المكتبات المختمة ب
  فقي من تلت المؤسسات تمتلت تيبيقات متاح استخدامها عبر الهواتف المحمولة، كمـا 5عن توافر خمس ا

أوضحت أسباب تبايؤ اعتماد الهواتـف المحمولـة فـ  عمليـات بـث ون ـر المحتـوج الرقمـ  بالمؤسسـات 
لعربية لتيبيقات الهواتف المحمولة ف  إتاحة مـا تمتلكـ  مـن العربية، وأومت بضرورة استثمار المكتبات ا

 محتوج رقم  وما تقدم  من خدمات قابلة للن ر الرقم  الالسلك  لتلبية احتياجات جمهور المستفيدين منهاا
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، التعـرف علـى  Wang, Ke, & Lu, 2012اوحاول كل مـن "ت ـون وانـغ، وهـاو كـ ، وون لـو" 
للخـدمات التـ  يمكـن  –كدراسـة حالـة    –  ف  تايوان  OITرق  للتكنولوجيا اكيفية تيبيق مكتبة المعهد ال 

إتاحتهــا لجمهــور المســتفيدين عبــر موقعهــا اإللكترونــ  المتــاح علــى ال ــبكة العنكبوتيــة المحمولــة، وتقيــيم 
إجراءات تقديمها لهما وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة ف  تجمي  معلوماتها وقياس مدج رضى جمهور 

خدم  موق  المكتبة المتاح على ال بكة العنكبوتية المحمولـة، ورمـد تفـاعالتهم وانيباعـاتهم تجـا  مـا مست
  مـن جمهـور المسـتفيدين فـ  %87                                                           ي مل  من خدماتا وك فت الدراسة عـن تـوافر رضـ ى إيجـاب    لـدج ا

 تمفحهم لموقعها اإللكترون  عبر هواتفهم المحمولة والمكيةا

، إلـى  Pendell & Bowman, 2012ابرلـ  بنـدل، ومايكـل بومـان" وهدفت دراسة كـل مـن "كيم
  بالواليـات Portland State Universityقياس أداء الموق  اإللكترون  لمكتبة جامعـة واليـة بورتالنـد ا

المتحدة األمريكية، مستخدمين أسلوب اختبار قابلية االستخدام ف  تحديد متيلبات تيـوير تمـميم  وإتاحتـ  
                       يالبـ ا تـم اختيـارهم 12المحمولة لجمهور المستفيدين منها، وقد تم تيبيق  على اثن  ع ـر ا  عبر األجهةة

                                                                                                 وفق ا لتنوع أجهةة هواتفهم المحمولةا وقد ك فت الدراسة عن توافر أخياء برمجية كثيرة بالتمـميم الحـال  
  للعـرض بكافـة لموق  المكتبة، وضـعف أدائـ  عبـر  ـبكات االتمـال الالسـلكية، وعـدم مواءمـة محتوياتـ

 األجهةة المحمولة المستخدمة ف  اختبار ا

، إلـى  Becker, Bonadie-Joseph, & Cain, 2013ا وهدفت دراسة "دانييـل بيكـر، وةمالئـ "
استك اف اليالب حائة  الهواتف المحمولة المتملة باإلنترنت، ورمد استخداماتهم المختلفة لها، بغرض 

ة يتم إتاحت  عبر ال بكة العنكبوتية المحمولة، ويرتكـة علـى احتياجـات تمميم نمومك تجريب  لموق  المكتب
 Hunterجمهـور المسـتفيدين منهـا، وتـم اسـتخدام اسـتمارة إلكترونيـة وةعـت علـى يـالب كليـة هـانتر ا

College  ــة التــ   بمدينــة نيويــورت بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، الستك ــاف أنــواع األجهــةة المحمول
هامهم التعليمية والبحثية، وما يتيلعون إلي  من ممادر وخدمات ليـتم إتاحتهـا باإلمـدارة يستخدمونها ف  م

  مـن اليـالب يمتلكـون أجهـةة %98المحمولة من موق  المكتبة اإللكترون ا وك فت الدراسة عـن تـوافر ا
دون   مـنهم يعتمـ%80  منهم يفضلونها فـ  اتمـالهم باإلنترنـت، وأكثـر مـن ا%58هواتف محمولة، وأن ا

 عليها ف  الومول إلى موق  المكتبة اإللكترون  المتاح على ال بكة العنكبوتيةا

           موقعــ ا 99، بفحــص وتحليــل تســعة وتســعين ا Rebecca, 2013افيمــا قــام "جاكســون ريبيكــا" 
األمريكيـة،   بالواليـات المتحـدة  ARL                                                             إلكتروني ا لمؤسسات المكتبات األعضـاء بجمعيـة المكتبـات البحثيـة ا

للتعرف إلى مدج توافر إمدارات محمولة لها، وسبل ومول جمهور مستخدم  الهواتـف المحمولـة إليهـاا 
                                                                                                وكملت رمدت الدراسة قواعد البيانات الم تر كة بها المكتبات والت  يمكن لجمهور المسـتفيدين البحـث بهـا 

  مكتبــة لــديها موقــ  83انين ا                                                            عبــر متمــفحات هــواتفهم المكيــةا وك ــفت الدراســة عــن تــوافر ثــالث  وثمــ
إلكترون  جاهة لإلتاحة والتمفح عبر ال بكة العنكبوتية المحمولة، بما يعكـس اهتمـام مؤسسـات المكتبـات 
محل البحث وحرمها على تيسير ومول جمهور المستفيدين منهـا إلـى مواقعهـا اإللكترونـ  عبـر أجهـةة 

من المواق  اإللكترونية للمكتبات توافرت بها روابي    85هواتفهم المحمولة، كما ك فت أن خمسة وثمانين ا
  منهـا علـى واجهـات 51                                                                     لمواق  مور  د  قواعد البيانـات اإللكترونيـة، فـ  حـين ا ـتمل واحـد وخمسـون ا

 استخدام قابلة إلتمام عمليات البحث واالسترجاع بها عبر أجهةة جمهور المستفيدين وهواتفهم المحمولةا

، التعرف إلى معـايير وأدلـة تمـفح المواقـ  اإللكترونيـة عبـر  2013نجا،  اأبو الكما حاولت دراسة  
 ,Ericssonاألجهةة المحمولة، الت  مدرت عن  ركات مناعة وتيوير أجهةة الهواتف المحمولة مثل ا

Nokia  أو عن الهيئات والمؤسسات المختمـة بمـناعة وتيـوير المواقـ  اإللكترونيـة كاالتحـاد العـالم ، 
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 ، حيث استعرضت أسـاليب تقيـيم المواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة وأ ـهر بـرامج W3Cبوتية الل بكة العنك
المحاكاة المستخدمة ف  قياس مدج سهولة عرض وتمفح عينة من المواق  اإللكترونية الممرية ومقارنتها 

فـ  قيـاس   بمجموعة من المواق  األجنبية، كما استخدمت الدراسـة أسـلوب االختبـارات المكتبيـة والوظيفيـة
مدج مواءمة المواق  اإللكترونية لخمائص متمفحات األجهةة المحمولةا كما اختتمت الدراسة ف  الجانب 

  مـن موقـ  المكتبـة Mobile Versionالتيبيقـ  لهـا بمـياغة مخيـي لمتيلبـات إعـداد نسـخة محمولـة ا
د مجتمـ  يـالب الجامعـة فـ  المركةية الجديدة بجامعة القـاهرة المتـاح علـى ال ـبكة العنكبوتيـة بمـا يسـاع

 عرض وتمفح محتويات  عبر أجهةة هواتفهم المحمولةا

، مواق   Glassman & Shen, 2014اواستعرضت دراسة كل من "نانس  جالسمان، وفيل  ين" 
 ، ودور مخيياتهـا المرنـة فـ  Responsive Websitesالمكتبات اليبية مات التمميمات المتجاوبـة ا

ات أجهةة المستفيدين المحمولـة، ومسـاهمتها فـ  تعةيـة اسـتخدامها وتيويرهـا عرض محتوياتها بمتمفح
وتحسين محتوياتها، كما استعرضت الدراسة بعض الجوانب الفنية القائم عليها أسـلوب التمـميم المتجـاوب 

  كالمخييــات المرنــة، وتحســين الملفــات المرئيــة، وقواعــد اســتدعاء الوســائي الرقميــة، ولغــات RWDا
 لمستخدمة ف  تكوين مفحاتهااالترمية ا

، دراسة نظرية تناولت خالهـا اإليـار الفلسـف  ألسـلوب  Baker, 2014اوقدمت "ستيوارت باكر" 
التمميم المتجاوب للمواق  اإللكترونيـة ومـا مـاحب  مـن تحـديثات فـ  مـناعة ال ـبكة العنكبوتيـة عامـة، 

ألجهـةة المحمولـة خامـة، كمـا استعرضـت والمواق  اإللكترونية القابلة للعـرض واإلتاحـة عبـر  ا ـات ا
-WCAG 2.0, HTML5, CSS Level 3, and WAIالتقنيـات الفنيـة المعتمـد عليهـا فـ  ملـت، مثـال ا

ARIA  وغيرها من التقنيات المستخدمة ف  برمجة وتمميم موق  إلكترونـ  للمكتبـة يمكـن الومـول إليـ  
خمـية، األجهـةة اللوحيـة، والهواتـف المحمولـة  من قبل جمي  مستخدم  األجهةة المختلفة االحاسبات ال 

بما يضمن سرعة ميانت  وتحديث محتويات  ب كل مستمر ودون أن يؤثر ف  جودة أدائ  ويعةة مـن قابليـة 
 استخدام  لدج قياع عريض من جمهور المستفيدينا

فـة، ومكوناتهـا ، بالتعرف إلى ال بكة العنكبوتية المحمولـة وأجيالهـا المختل 2014االسيد هـا،  وقامت  
التقنية االعتاد والبرمجيات والخدمات ، وخمائمها الوظيفية وما يختص بهـا مـن معـايير عالميـةا وقامـت 

  مكتبـة رقميـة علـى المسـتوج 12                                                                 الدراسة برمد  للتيبيقات المحمولة األكثر استخدام ا فـ  اثنتـ  ع ـرة ا
حسين ما تيرح  مـن معلومـات وخـدمات لتلبيـة العالم  والعرب ، وتحليلها وتقييم سبل االستفادة منها ف  ت

 احتياجات جمهور المستفيدين منهاا

                                        ، مراجعـة  علميـة  ألدب الموضـوع المن ـور عـن  Becker D. A., 2015اكما قـدم "دانييـل بيكـر" 
استخدامات األجهةة المحمولة ف  الومول إلى المواق  اإللكترونية وتمـفحها، واستعرضـت الدراسـة أهـم 

الخدمات الواجـب إتاحتهـا بالنسـخة المحمولـة مـن موقـ  المكتبـة اإللكترونـ ، كأوقـات العمـل المعلومات و
بالمكتبة، وقواعـد البيانـات الم ـتركة بهـا، وواجهـة اسـتخدام فهرسـها اإللكترونـ ، والخـدمات المرجعيـة، 

                كون قابال  للعـرض والموارد التعليمية الرقمية المتاحة بهاا وأومت الدراسة بضرورة تهيئة موق  المكتبة لي
 والتمفح عبر أجهةة جمهور المستفيدين المحمولة وهواتفهم المكيةا

                      موقعـ ا إلكترونيـ ا 37، بتحليل سـبعة وثالثـين ا Evelhoch, 2016اف  حين قام "ةبولون إيفلوخ" 
 Orbisلمؤسسات المكتبات األعضاء باتحـاد المكتبـات الجامعيـة إلقلـيم  ـمال غـرب المحـيي األيلنيـ  ا

Cascade Alliance بالواليات المتحدة، لقياس قابلية استخدامها عبر أجهةة الهواتف المحمولة لجمهـور  
المستفيدين منها، واعتمد ف  فحص هم  المواقـ  علـى عـدة عنامـر محـددة هـ : الومـول إلـى معلومـات 
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وإجراءات البحث واالسترجاع االتمال، وساعات العمل، وقواعد البيانات، والحسابات االجتماعية للمكتبة، 
  مـن مواقـ  المكتبـات %25بفهارسها اإللكترونية، وك ـفت الدراسـة عـن عـدم تـوافر هـم  العنامـر فـ  ا

 اإللكترونية محل البحثا

، بتقييم استخدام موق  مكتبة  Chanlin & Hung, 2016ا                                     كما قام كل  من "ل   انلين، وو  هونج" 
  المتاح على ال بكة العنكبوتية المحمولة ورمدا ردود أفعال Northern Taiwanجامعة تايوان ال مالية ا

  فـ  المقارنـة بـين كـل مـن Usabilityالمستخدمين حول ؛ حيث استخدم الباحثان اختبار قابلية االستخدام ا
إمدارة أجهةة الحاسبات المكتبية، وإمدارة األجهةة المحمولة للموق  اإللكترون ، وحرما على تجمي  ما 

يل  إلي  جمهور المستفيدين مـن محتويـات وخـدمات بكلتـا اإلمـدارتين، واعتمـدا فـ  ملـت علـى تكليـف يت
                                                                                      يالب ا إلنجاة مهام محددة عبر إمدار ت  الموق  اإللكترون ا ورمد الباحثان إجابات اليالب 50خمسين ا

إللكترونـ ا وقـد ك ـفت                                                                           ف  استمارة إلكترونية استخدمت لتقييم تجربة استخدام كل مـن إمـدار ت  الموقـ  ا
الدراسة عن أن اليالب المين استخدموا اإلمدارة المحمولة للموق  اإللكترون  كـانوا أكثـر سـرعة وكفـاءة 

 ف  إنجاة المهام واإلجراءات مقارنة بمستخدم  إمدارة أجهةة الحاسبات المكتبيةا

الجامعيـة األعضـاء ، اتجاهـات المكتبـات  Comeaux, 2017ا                                وأخير ا فقد رمد "ديفيد كا كومـو" 
  نحـو تمـميم مواقعهـا ASERLبرابية المكتبات البحثية بالجنوب الغربـ  للواليـات المتحـدة األمريكيـة ا
                              موقعـ ا إلكترونيـ ا، مـ  رمـد 37اإللكترونية المتاحة على ال بكة العنكبوتية، وقام بتحليل سـبعة وثالثـين ا

  لتحديـد العنامـر األكثـر 2012/2015عوام متتالية االتغيرات الت  أدخلت على تمميماتها لمدار أربعة أ
                                                                                               توافر ا بها، كملت قي م تجربة استخدامها من قبل جمهـور المسـتفيدينا وك ـفت الدراسـة عـن تةايـد اسـتخدام 
مواق  المكتبات اإللكترونية عبر أجهةة جمهـور المسـتفيدين المحمولـة والمتمـلة بال ـبكة العنكبوتيـة، كمـا 

 Content Managementة عـن اسـتخدام مؤسسـات المكتبـات نظـم إدارة المحتـوج ك فت نتائج الدراس

Systems (CMS)  ف  إن اء وإدارة مواقعها اإللكترونية وتهيئة محتوياتها ليـتم تمـفحها وعرضـها عبـر
 متمفحات و ا ات األجهةة المحمولة والهواتف المكيةا

 التحليل اليحق للمراجعة العلمية 1/10

خالل اسـتعراض الدراسـات العالميـة والعربيـة السـابقة إن الموضـوعات مات المـلة يمكن القول من 
بتمميم وتيوير مواق  مؤسسات المكتبـات المتاحـة عبـر ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـة، تقـ  فـ  المحـاور 

 البحثية التالية:

لهواتــف تقيــيم قابليــة اســتخدام مواقــ  المكتبــات المتاحــة علــى ال ــبكة العنكبوتيــة عبــر أجهــةة ا ▪
 المحمولةا

 التقنيات واألدوات المستخدمة ف  تمميم المواق  اإللكترونية المتجاوبة م  األجهةة المحمولةا ▪

ــ   ▪ ــات وخــدمات الموق ــة حــول محتوي ــةة المحمول ــات جمهــور مســتخدم  األجه ــات وتيلع رغب
 اإللكترون  للمكتبةا

ــ  ال ▪ ــة اإللكترون ــ  المكتب ــن موق ــة م ــدمات ووظــائف اإلمــدارة المحمول ــبكة خ ــر ال  ــاح عب مت
 العنكبوتيةا

 ، التقنيـات واألدوات المسـتخدمة فـ  تمـميم المواقـ  اإللكترونيـةوتق  دراسة الباحث ضمن محور ا
                                                                                                      محاو لة  بملت استكمال الجهود البحثية والدراسات السابقة عليها، بتناولها األساليب والتقنيات المسـتخدمة فـ  
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قيـيم تمـميمات مواقـ  المكتبـات الممـرية المتاحـة علـى ال ـبكة تمميم المواق  اإللكترونية المحمولـة، وت
العنكبوتيــة، للوقــوف علــى مــواين القــوة والضــعف بعنامــرها الفنيــة، وتحديــد مــا تحتاجــ  مــن التيــوير 
والتحسين بها، لتحقيق ومـول جمهـور مسـتخدم  األجهـةة المحمولـة إليهـا، وتيسـير إجـراءات تمـفحهم 

ــ  ظــل ال ــا وخــدماتها ف ــة لمحتوياته ــ  اإللكتروني ــة لمــناعة المواق ــة والممارســات العالمي توجهــات الحديث
 المحمولةا

                      ثاني ا: اإلطار النظري 

                                                                                         ف  عمر انفجار المعلومات الم  نعاي   حالي ا؛ أمبح من التحديات الت  تواج  مؤسسات المعلومات 
تحقيــق رغبــاتهم ضــرورة تــوفير المعلومــات فــ  الوقــت والمكــان المناســبين لجمهــور المســتفيدين منهــا و

واحتياجاتهم المتغايرة، خامة أن تقنيات االتماالت المتنقلة والمحمولة قد ساهمت ب كل كبيـر فـ  تحقيـق 
ومول المستفيدين إلى ما يحتاجون  من معلومات وخدمات ف  أ  ةمان ومن أ  مكان فـ  أثنـاء تـنقالتهم 

المحمولة وهواتفهم المكية بسـهولة ويسـرا  اليومية، معتمدين ف  ملت على ما يماحبهم من أجهةة حاسباتهم
وأمبح من الضرور  على مؤسسات المعلومـات اسـتثمار ملـت "لتيسـر ومـول جمهورهـا إلـى مـا يتـاح 
بموقعها اإللكترون  من معلومات وخدمات، والعمل على تيوير  وتحسين أدائ  بمـا يتناسـب مـ  أجهـةتهم 

 ا Kumbhar & Pawar, 2014, p. 3ا  المحمولة"

ظل النمو الهائل ألعداد مستخدم  األجهةة المحمولة بجمهورية ممـر العربيـة، وومـول عـدد   وف 
  مليون م ترت ضمن مـةود  خـدمات االتمـاالت 93.48م ترك  خدمات االتماالت المتنقلة بها إلى ا

                                                                  مـن إجمـال  عـدد سـكانها وفقـ ا إلحمـائيات التقريـر المـادر عـن المؤ ـر%93                       المحمولة، ممثال  نسـبة ا
، وهو ما أكـد  مؤ ـر المعرفـة العربـ  والـم  رمـد عـدد األفـراد  Hootsuite, 2019ا الرقم  العالم 

  من إجمال  سـكان جمهوريـة ممـر العربيـة %98المتمتعين بتغيية  بكات الهواتف المحمولة ألكثر من ا
بدايـة  ـهر     بأنـ  "منـم Google                                  ا فضال  عن ما أعلنتـ   ـركة جوجـل ا2019امؤ ر المعرفة العالم ،  

م؛ تــم تفضــيل عمليــات تك ــيف مــفحات المواقــ  اإللكترونيــة ومحتوياتهــا لإلمــدارة 2019يوليــو للعــام 
 ، األمر الم  أثر ف  فرص ظهور المواق  اإللكترونيـة Google, 2019                               الخامة بأجهةة المحمولة أوال " ا

التوقيـت، وقـد أرجعـت ملـت إلـى أن وترتيبها بنتائج عمليات البحث الت  تتم بمحركها اإللكترون  بعـد هـما 
العدد األكبر من جمهور مستخدميها يعتمدون على أجهةتهم المحمولـة وهـواتفهم المكيـة فـ  ومـولهم إلـى 
محرت بحثها اإللكترون  وإتمام إجراءات بحثهم عن مـا يحتـاجون إليـ  مـن معلومـات متاحـة عبـر ال ـبكة 

 العنكبوتية العالميةا

لمكتبـات بـمل المةيـد مـن الجهـود فـ  تيـوير مواقعهـا اإللكترونيـة كل ملت أوجب علـى مؤسسـات ا
المتاحــة علــى ال ــبكة العنكبوتيــة، وتحســين تمــميماتها وعنامــرها الفنيــة بمــا يضــمن ومــول جمهــور 
المستفيدين إليها عبر كافة أجهةتهم المستخدمة ف  اتمالهم بال بكة العنكبوتيـة العالميـة، وتيسـير إجـراءات 

فادتهم من خدماتها ف  تلبية احتياجاتهم المعلوماتيـة فـ  أ  وقـت ومـن أ  مكـان، وعبـر تمفحهم لها واست
"كافة  ا ات أجهةتهم الثابتة والمحمولة باختالف أحجامها وسماتها الفنية، كحاسباتهم ال خمية وأجهةتهم 

 ا Bohyun, 2012االلوحية، وهواتفهم المكية" 

 Mobileمقابل المواقع اإللكترونية المحمولة )(  Mobile Appsالتطبيقات المحمولة ) 2/1

Websites :) 



 أحمـد حسين بكـر الممـر دا  / األساليب والتقنيات المستخدمـة ف  تمميم المـواقـ  اإللكترونية المحمـولــة : دراسة تقييمية  

  

 -102 -                                                                         2020 سبتمبر   –يوليو   ا  3، ع 7المكتبات والمعلومات ا مج المجلة الدولية لعلوم

 

رغم  عبية األجهةة المحمولة الحالية والت  بدأت ف  االنت ـار ب ـدة خـالل السـنوات الماضـية، فـإن 
عمليات تيوير ال بكة العنكبوتية المحمولة ال تةال ف  مراحلها األولى، مقارنة بال بكة العنكبوتية العالميـة 

                                    م ، فـأكثر األسـئلة الميروحـة حاليـ ا فـ  1990ليهـا منـم أوائـل تسـعينيات القـرن الع ـرين اوالمتعارف ع
                       نظير ما يتم حاليـ ا Mobile Appsالمناظرات البحثية هو "ما موقف مناعة تيبيقات األجهةة المحمولة ا

ة مــن مــن عمليــات تيــوير وتحســين بــالمواق  اإللكترونيــة وتمكــين جمهــور مســتخدم  األجهــةة المحمولــ
، خامـة فـ  ظـل انخفـاض اسـتخدام ال ـبكة  Bandi & Fellah, 2017, p. 652الومـول إليهـا؟" ا

العنكبوتية العالمية نتيجة لظهور تيبيقات األجهةة المحمولة، وما تمتلك  من إمكانات وظيفية تتيح لجمهـور 
 مستخدميها إتمام المهام واإلجراءات المختلفة بسهولة فائقةا

 ، Mobile Websites                                                                    التنافس القائم حالي ا يقـ  بـين كـل   مـن المواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة اإال أن 
  من جانب آخر، وهومـا يـنعكس فـ  التسـاؤل الحـال : اأيهمـا Mobil Appsوسوق التيبيقات المحمولة ا

عـدالت سيكون النمومك المهيمن علـى مسـتقبل مـناعة ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـة؟ ، حيـث تضـاعفت م
                                                                                                 حركة مرور المعلومات المتبادلة عبر ال بكة العنكبوتية المحمولة عما كانت عليـ  سـابق ا، و"باتـت تسـتحوم 

ا وهـو مـا  Milnes, 2016ا   من إجمال  حركـة مـرور معلومـات  ـبكة اإلنترنـت"%65على أكثر من ا
ة المحمولة؛ مقارنة بمتيلبات ينعكس على الجهود الجارية لتيوير وتحسين بنية وخدمات المواق  اإللكتروني

  2ا ويعكـس الجـدول رقـم ا Cyr, 2016ا برمجة وتمميم تيبيقات يتم ت غيلها عبر األجهـةة المحمولـة"
 تيور إيجابيات المواق  اإللكترونية المحمولة، ومعالجة سلبياتها نظير تيبيقات األجهةة المحمولةا

لمحمولة مقابل تطبيقات األجهزة المحمولة بين ( إيجابيات وسلبيات المواقع اإللكترونية ا2جدول )
 الماضي والحاضر

 سلبيات إيجابيات  في الماضي 

المواق  اإللكترونية  
 المحمولة 

Mobile Websites   

 بييئة، وضعف خبرة وتجربة المستفيد منهاا  الومول الواس  للمستفيدينا
 نسب تيويرها بييئة 

تيبيقات األجهةة 
 المحمولة 
Mobile 

Applications 

سريعة، وتقدم تجربة مألوفة  
 للمستخدم النهائ ا 
 نسب تيويرها عاليةا

الومول الضيق، العمالء الفعليين فقي هم  
                                         األكثر حرم ا على تحميل التيبيق واستخدام 

 سلبيات إيجابيات  في الحاضر

المواق  اإللكترونية  
 المحمولة 

Mobile Websites   

 للمستفيديناالومول الواس  
أمبحت تقدم تجربة ثرية لجمهور  

 المستخدمينا
 وأمبح نسب تيويرها عاليةا

 ال يوجد اتمت معالجة سلبيات الماض   

تيبيقات األجهةة 
 المحمولة 
Mobile 

Applications 

سريعة، وتقدم تجربة مألوفة  
 للمستخدم النهائ ا 
 نسب تيويرها عاليةا

هم   الومول الضيق، العمالء الفعليين فقي
                                         األكثر حرم ا على تحميل التيبيق واستخدام 
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فعادة ما تكون التيبيقات المحمولة موجهة "ألجهةة من الهواتف مات خمائص محـددة دون غيرهـا، 
ا  Nowlan, 2013, p. 145ا                                                                  بما يقف عائق ا أمام جمهور مستخدم  األجهةة األخرج ف  االستفادة منهـا"

ها تحتاك إلى تكلفة مادية عالية وتيلب كوادر ب رية مات مهـارات                                  فضال  عن أن عمليات برمجتها وتيوير
برمجية مرتفعة، وتحتاك إلى تيوير مستمر لتناسب التحديثات المتالحقة بنظم ت غيلها المحمولة، باإلضـافة 
                                                                                             إلى أن تيويرها يتيلب وقت ا يويال  وتكاليف باهظة، وقد يمعب علـى مكتباتنـا العربيـة تـوفير ملـت ب ـكل 

ومستمر، خامة ف  ظل "التنوع الملحوظ بسمات وخمـائص أجهـةة جمهـور المسـتفيدين المحمولـة" دائم  
 ا Kroski, 2008, p. 3ا

كما أن استخدام التيبيقات المحمولـة "يتيلـب مسـاحة تخةينيـة بـأجهةة المسـتفيدين لضـمان ت ـغيلها 
، ص 2014االسيد هـا،   ة للتيبيقات"                                                                واالستفادة المثلى منها، فضال  عن كونها تتاح عبر المتاجر اإللكتروني

                                                                                           ، وهو ما ي فقدها قيمتها ف  تلبية احتياجات جمهور مستخدميها مـ  مـرور الوقـت وتقـادم أجهـةتهم، أو  79
                                     ظهور أجهةة أكثر حداثة  وتيور ا عنهاا

واعتماد مؤسسات المكتبات عامة، ومكتباتنا العربية ب كل خاص على اسـتخدام التيبيقـات المحمولـة 
تقدم  من معلومات وخدمات، سيفقدها جمهور مستخدم  األجهةة األخرج غير المدعومـة بإمـدارتها   فيما

الحاليــةا مــا يلةمهــا بتيــوير وتحســين تمــميمات مواقعهــا اإللكترونيــة الحاليــة لتعةيــة ومــول جمهــور 
مـلة بال ـبكة المستخدمين إليها، ويساندهم ف  تمفح محتوياتها واالستفادة من خـدماتها عبـر أجهـةتهم المت

                                                                                                      العنكبوتية المحمولة دائم ا، خامة  أن  يمكن القيام بملت "اعتماد ا على ما تمتلك  من مـوارد وتجهيـةات فنيـة 
وما يتاح بهـا مـن كـوادر ب ـرية، دون اسـتعانتها بـأ  جهـود خارجيـة لبرمجـة وتمـميم تيبيقـات خامـة 

 ا Bridges, Rempel, & Griggs, 2010, p. 318ا باألجهةة المحمولة"

مـن سـهولة  –                     إما مـا أ حسـن تمـميمها   –هما إضافة إلى ما تمتاة بـ  المواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة  
استخدامها واالستفادة منها عبـر كافـة األجهـةة المحمولـة دون التقيـد أو االرتبـاي بنظـام ت ـغيل محـدد، أو 

جيات التمـفح المدرجـة بـأجهةة إمكانات فنية معقدة، فه  "ال تتيلب سوج نقية اتمال السلكية وأحد برم
 ,Vacek & Williamsالمستخدم لتمكين  من الومول إليها وتمفح محتوياتها وخدماتها بسهولة ويسـر" ا

 ا كما أن عملية تمميم وتيوير مواق  إلكترونية محمولة ال تتيلب سـوج إتقـان المهـارات الالةمـة 2011
 ، كملت تعـد التكلفـة الماديـة الالةمـة لبرمجتهـا HTMLالفائق التمميمها والتمكن من لغات مناعة النص 

  وإمـداراتها المختلفـة، وغيـر Appsوإتاحتها قليلة للغاية مقارنة بمتيلبات برمجة التيبيقـات المحمولـة ا
   التال :3ملت مما ينعكس بالجدول رقم ا

 ولة ( خصائص المواقع اإللكترونية المحمولة مقابل التطبيقات المحم3جدول )

 (M-Appsالتطبيقات المحمولة ) (M-Websitesالمواقع اإللكترونية المحمولة ) 

 سرعة األداء 

تعتمد على  بكة اإلنترنت، ما يجعل وقت  
 االستجابة والتحميل بي ء إلى حد ماا 

                                              تعمل محلي ا على األجهةة بما يسرع من وقت تحميل  
 وعرض محتوياتها وإتمام اإلجراءات بهاا 

 اإلتاحة والوصول

ال ترتبي بجهاة أو أجهةة محددة، فقي تحتاك إلى 
بناء موق  إلكترون  واحد يمكن الومول إلي  
عبر مختلف األجهةة المحمولة وبيئات ت غيلها  

ال بد من تيوير تيبيق متناسب م  كل منمة ت غيل 
مختلفة، وإتاحة نسخ متعددة منها ضمن متاجر  

ترونية المعتمد عليها باألجهةة  التيبيقات اإللك
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 (M-Appsالتطبيقات المحمولة ) (M-Websitesالمواقع اإللكترونية المحمولة ) 

المحمولة ليتمكن المستخدم من تحميلها وت غيلها عبر   المتنوعةا
 أجهةت  المحمولة والمكية للومول إليهاا

 إمكانات الدعم والصيانة والتحديث

يتم الومول إليها عبر متمفحات ال بكة  
العنكبوتية، ويتم عرضها وتمفحها من خالل  

باختالف  كافة األجهةة المحمولة المتاحة 
خمائمها وإمكاناتها، وحتى األجهةة المستقبليةا  

وتظهر تحديثاتها ب كل لحظ  بكافة األجهةة  
 المحولة لجمهور مستخدميهاا 

يتم إجراء التحديثات من قبل المورد المسؤول عن 
التيبيق ون ر  بالمتاجر اإللكترونية اقد تمل  
                                             فترات ظهورها إلى أسابي  أو ربما أكثر  وفق ا  

إلجراءات الموافقة عليها من القائمين على المتجر  
اإللكترون ا وأ  تحديثات تتم بها تتيلب إعادة 

 تحميل إمدارتها الجديدةا 

 بيئات البرمجة والتشغيل 

                                              تيلب عمليات دعم بسيية نسبي ا، ونادر ا ما يوجد 
 عائق أو خيأ برمج  مرتبي بجهاة المستخدمينا

ومخممة  منمات ت غيل سريعة التيورات 
 Android, Appleلألجهةة المحمولة فقي امثال:  

iOS, Symbian, RIM and Windows 

Mobile ا  

 التكلفة

استثمارات بسيية للغاية ف  بنائها وتمميمها،  
وعمليات تيويرها سهلة للغاية وتظهر بسرعة  
لكافة مستخدم  األجهةة المحمولة دون أ  

  روي بمتيلبات الت غيل الفنيةا

تتكلف العديد من االستثمارات المالية كونها تتيلب  
المةيد من الموارد والوقت والمهاراتا كما يجب  
تيوير إمداراتها ب كل مستمر ك  تكون متوافقة  

 م  منمات الت غيل المتعددةا 

 التسويق

إما ما يبقت األنماي التنسيقية المناسبة لل بكة  
من    ، تعةةMobile CSSالعنكبوتية المحمولة ا

فرص ظهورها بنتائج محركات البحث، وتيسير  
الومول المبا ر إليها بالروابي اإللكترونية ف   
 المواق  األخرج، أو رسائل البريد اإللكترون ا 

اآلالف من التيبيقات المحمولة متاحة ومتوفرة عبر  
متاجر التيبيقات المختلفة، ما يجعل فرص انتبا   

                تركية ا كبير ااالجمهور لها ضعيفة للغاية وتتيلب 

 قضايا التشغيل 

ال يتيلب ت غيلها وتمفحها إال نقية اتمال 
السلكية وأحد متمفحات ال بكة العنكبوتية 

 باألجهةة المحمولة المستخدمةا 

يجب توافق إمدارتها م  نظام الت غيل الحال   
بجهاة المستخدم، وتوفير مساحة تخةينية ليتمكن من  

 وت غيلهاا تحميل ملفاتها 

 اإليجابيات 

موق  واحد فقي يتم تمميم  وبرمجت  متوافق م  
مختلف بيئات ت غيل وسمات األجهةة المحمولةا  

ال تتيلب مهارات عالية للتعامل معها، فقي  
التمفح واإلبحار كافيين لتحقيق أهدافها 

 واالستفادة من خدماتها ووظائفهاا

التيبيقات المحمولة، وسرعة سهولة إدراجها بمتاجر 
أكبر ف  تثبيتها بأجهةة المستخدم، إال أنها تقوم  

 بوظائف محددةا

 السلبيات
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 (M-Appsالتطبيقات المحمولة ) (M-Websitesالمواقع اإللكترونية المحمولة ) 

أبيأ ف  األداء من التيبيقات المحمولة، ت تمل  
على وظائف أقل من التيبيقات، إال أن اإلمدارة 

الخامسة من لغة مناعة النموص الفائقة  
                      غيرت ملت تمام اا HTML5ا

رات معقدة لبرمجتها وإن ائها، وتتاح ف   تتيلب مها
 كل نسخ منفملة ومختلفة لكل منمة ت غيل، كما  

تحتاك إلى موافقة القائمين على إدارة المتاجر 
 اإللكترونية إلضافتهاا 

 (: Websites-Library Mobileأهمية إتاحة موقع المكتبة عبر الشبكة العنكبوتية المحمولة ) 2/2

-Mobile                                                                       ميران  أن  الكتساب المكتبة خبرة  ف  التحول نحـو تقـديم الخـدمات المحمولـة ايرج ات اد  

Services فإن أول خيوة يجب اتخامهـا هـ  "تمـميم وتيـوير موقعهـا اإللكترونـ  ب ـكل مـوائم لبيئـة  
مسـتخدم  ؛ إم إن أكثـر جمهـور  Mairn, 2012, p. 265ا األجهـةة المحمولـة، وهـو أمـر هـام للغايـة"

عبر أجهةتهم   -رغم اختالف ممادرها    –                                                          المكتبة حالي ا يتوقعون الحمول على ما يحتاجون  من معلومات  
 المحمولة أو المكية بسهولة تامة ف  أ  ةمان ومن أ  مكانا

                                                                                     وباختمار فإن  إما لم ي عرض موق  المكتبة ب كل جيـد ومناسـب عبـر األجهـةة المحمولـة؛ فـإن ملـت 
اتجا  مستخدم  األجهةة المحمولة والهواتف المكية إلى اسـتخدام مواقـ  وممـادر أخـرج يعن  بالضرورة  

                                                                                              تةودهم بالمعلومات الت  يحتاجون إليها بال كل األكثر مالءمة  ألجهةتهم المختلفةا وعلى األرجح لـن يعـود 
تبـة لتيـوير هؤالء المستخدمون مرة أخرج إلـى موقـ  المكتبـة؛ فمـن اليبيعـ  أال يكونـوا فـ  انتظـار المك

                                                                                           موقعها اإللكترون  مستقبال ا ويجـب تحديـد مـا إم كـان يتـوافر بفريـق عمـل المكتبـة أحـد  مـن مو  الخبـرة 
بتمميم وتيوير المواق  اإللكترونية يمكن االعتماد علي ، أم ستلجأ المكتبة إلى التعاقد مـ  ممـمم ومبـرمج 

ــة خــارج  لتنفيــم عمليــات تمــميم وبرمجــة وتيــوير موقعهــا اإللكتر ونــ  المتــاح علــى ال ــبكة العنكبوتي
 المحمولةا

وتنبغ  اإل ارة إلى أن  ليس بالضـرور  إتاحـة كافـة خـدمات وإمكانـات الموقـ  اإللكترونـ  الكامـل 
للمكتبة، للعمل ب كل مثال  ضمن موقعها على ال بكة العنكبوتية المحمولة؛ فالعديد من الملحقـات البرمجيـة 

مثل برامج الفالش وغيرها من البـرامج المضـافة إلـى   -ى نسخة سيح المكتب  والتقنيات القابلة للت غيل عل
لن يمكن ت غيلها عبر متمفحات أجهةة الهواتف المحمولة اعلـى األقـل إلـى اآلن ا   -متمفحات اإلنترنت  

ة                                                                                                وقد بادرت الكثير من المكتبـات العالميـة إلـى "إن ـاء وتيـوير مواقعهـا اإللكترونيـة لتكـون مهيـ أة  لإلتاحـ
والتمفح عبر ال بكة العنكبوتية المحمولة، وتمكين جمهور مستخدميها مـن الومـول إليهـا واالسـتفادة مـن 

 ا Feng & Chen , 2011, p. 99ا خدماتها أثناء تنقالتهم المستمرة"

وي ير كل من ادارلين فيختر، جيـف ويسنيفسـك   إلـى أسـباب توجـ  المكتبـات إلـى "إعـادة تمـميم 
 ف  النقاي التالية:  Fichter & Wisniewski, 2014ا إللكترونية التقليدية"وتيوير مواقعها ا

 المواق  اإللكترونية الحالية ه  مواق  معادية لبيئة ال بكة العنكبوتية المحمولةا •

 تعتمد المواق  الحالية على نمي هندسة المعلومات التقليدية والبالية م  مرور الةمنا  •

 مات ومحتويات فائضة أو غير مهمةا المواق  الحالية ممتلئة بمعلو •

االحتياجات   • مو   استخدامات  لمبادئ  االحالية   التقليدية  اإللكترونية  المواق   مراعاة  عدم 
 الخامةا

لمناعة  • الحديثة  والتوجهات  المعايير  م   بها  المستخدمة  والبرمجيات  األكواد  توافق  عدم 
 ال بكة العنكبوتيةا
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ال • ظل  ف   المكتبات  وأهداف  مهام  المعلومات تغير  مناعة  ف   الحامل  الضخم  تيور 
 وخدماتهاا

 االنخفاض الدائم والمستمر الستخدام المواق  اإللكترونية التقليديةا •

 تغير موامفات ومقاييس تمميم المواق  اإللكترونية وإمكاناتها المختلفةا  •

 أساليب تصميم المواقع اإللكترونية المحمولة المتاحة على الشبكة العنكبوتية:  2/3

 (: Dedicated/ Standalone Mobile Siteأسلوب تصميم إصدارة محمولة منفصلة ) 2/3/1

                                                                                        هو أسلوب يعتمد على إن اء إمدارة محمولة منفملة تمام ا عن الموق  اإللكترون  الرئيسـ ، وي ـار 
ا يبـدأ                                         ، كونـ  يسـتخدم نياقـ ا إلكترونيـ ا فرعيـ  Separate URLs                                      إلي  أحيان ا بــعنوان إلكترونـ  منفمـل ا

 ، وملت كما هو الحال ف  إتاحة النسخة الرئيسية من الموق  عبر النيـاق اإللكترونـ  الرئيسـ  mبحرف ا
  لإلمـدارة المحمولـة والتـ  يـتم m.website.com ، بينما يخمص العنوان الفرع  اwebsite.comا

 توجي  جمهور مستخدم  األجهةة المحمولة إليهاا

 
 ( نموذج الموقع الرئيسي وإصدارته المحمولة المنفصلة2شكل )

 (Google, 2018)الممدر: 

وهنا يتم تمميم نسخة منفملة من مفحات الموق  مخممة لعمليات التمفح واإلبحار الت  تتم عبر 
دارة   مـن اإلمـRedirectبيئة األجهةة المحمولة، وي ي  ف  هم  الحاالت استخدام تقنيات إعادة التوجي  ا

الرئيسية والمخممة ألجهةة حاسبات سيح المكتب، إلى النياق الفرع  لعنوان الموق  الخاص بإمـدارة 
  اwesitedomain.comمن  mobile.wesitedoman.comاألجهةة المحمولة امثال ملت: 

غييـر ويتمية أسلوب اإلمدارة المحمولة المنفملة من الموق  اإللكترون  بإمكانية إجراء التيـوير والت
ف  مفحات ومحتويـات النسـخة المحمولـة دون المسـاس بمـفحات ومحتويـات اإلمـدارات األخـرج مـن 
الموق  اإللكترون ، والعكس محيح؛ إم تكون التعديالت مقتمرة على أحد إمدارات الموق  دون األخـرج 

دارة المحمولـة اإمدارة ال بكة العنكبوتية المحمولة، أو إمدارة أجهـةة سـيح المكتـب ا كمـا تمتـاة اإلمـ
بسرعة تحميل مفحاتها وعرض محتوياتها، وملـت ال ـتمالها علـى ملفـات ومحتويـات تـم تحسـين حجمهـا 
ا مــ  خمــائص وســمات متمــفحات ال ــبكة العنكبوتيــة بــاألجهةة                                                                                   وجــودة عرضــها لتكــون مناســبة تمامــ 

استخدام خـدماتها المختلفـة"                                                                             المحمولة، مما "يؤثر إيجابي ا على تجربة المستفيدين أثناء تمفحهم لمحتوياتها و
 ا Lentz, 2011ا
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 ( تجربة مستخدمي اإلصدارة المحمولة للموقع اإللكتروني مقابل إصدارة أجهزة سطح المكتب4جدول )

 مستخدمي أجهزة سطح المكتب  مستخدمي األجهزة المحمولة 

 التفاعل المستمر ف  مهمة واحدةا تفاعالت موجةة مركةةا 

التفاعالت والمعامالت المعتمدة على الميل نحو 
 الحركة أو التنقل الدائم للمستخدما

يدعم التفاعالت المستقرة وغير المعتمدة على 
 تحرت أو تنقل المستخدما 

 أسلوب عرض ثابت للمعلوماتا  أسلوب عرض تفاعل  للمعلوماتا 

  أقل  وقت وبيء تحميل مفحات الموق                                          وقت وبيء تحميل المفحة يكون أكثر إةعاج اا 
         إةعاج اا

أكثر قدرة للتعامل م  األمور المعقدة خالل                                   يميلون دائم ا إلى بساية التجربةا 
 التجربةا

                         وقت استجابة جيد نسبي اا  وقت استجابة ضعيف نسبياا 

هما وقد تسبب العدد المتةايد لمستخدم  ال بكة العنكبوتية عبر أجهةتهم المحمولـة، كـالهواتف المكيـة 
ية، ف  ضرورة "إعادة بنـاء تمـميمات المواقـ  اإللكترونيـة وتكييـف محتوياتهـا مـ  حجـم واألجهةة اللوح

  ا ــات العــرض الملحقــة بهــم  األجهــةة علــى اخــتالف أحجامهــا وتنــوع خمائمــها الفنيــة والوظيفيــة"
 ا Almeida & Monteiro, 2017, p. 50ا

 (:ingDynamic Servأسلوب تقنية الخدمة المتغيرة/ الديناميكية ) 2/3/2

  بما يسمح باستك ـاف نـوع Serverتعتمد تقنية الخدمة المتغيرة على برمجة جهاة الخادم الرئيس  ا
الجهاة المستخدم ف  الومول إلي  وةيارة الموق  اإللكترون ، وعرض التنسيقات ال كلية المناسبة ل ا ويتم 

األجهـةة، كالحاسـبات المكتبيـة، واألجهـةة                                                          ملت ب كل "تلقائ  وفق ا للخمائص الت  يتمت  بها كل نمـي مـن  
 ,Margea, Margea, Veche, & Hubeanا الكفيـة، وال ا ـات المكيـة، وأجهـةة الهواتـف المكيـة"

2017, p. 169 التال :3                                                                     ، ليتم توجي  المستخدم إلى التنسيقات ال كلية األنسب، وفق ا لل كل رقم ا   

 
                                                                                     ( نموذج تقنية الخدمة المتغيرة وفق ا لألجهزة المستخدمة في الوصول إلى الموقع اإللكتروني 3شكل )

 (Google, 2018)المصدر: 

  إلى تجربة المستخدم؛ Personalizationوتمتاة تقنية الخدمة الديناميكية بإضافة الياب  ال خم  ا
نسب لجهاة  وما ي تمل علي  من سـمات فنيـة بمـا                                                   فكل مستفيد يحمل على المحتوج نفس  وفق ا للتخييي األ

                                                                                           يمك  ن  من عرض وتمفح محتويات الموق  اإللكترون  بفاعلية ويسرا كملت سهولة تيويرهـا؛ إم ال يتيلـب 
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إجراءات تعديالت بعدة إمدارات مختلفة لمـفحات ومحتويـات الموقـ  اإللكترونـ  الواحـدا كـملت سـرعة 
عبر أجهـةة المسـتخدمين، بمـا يرفـ  مـن أدائـ  وكفاءتـ ا كمـا يـتم   تحميل ملفات الموق  وعرض محتويات 

  لكافة مـفحات ومحتويـات الموقـ  اإللكترونـ  حتـى وإن اختلفـت URLاستخدام عنوان إلكترون  واحد ا
 تخيييات التنسيقات ال كلية المستخدمة ف  عرض  عبر أجهةة جمهور المستخدمين المتنوعةا

بعض السلبيات من أهمهـا تعـدد الملفـات البرمجيـة بهـا؛ فتتيلـب تـوفير إال أن  يؤخم على هم  التقنية  
مخييات متعددة تتناسب م  كافة األجهةة المتوق  اسـتخدامها أو ال ـائعة بـين جمهـور مسـتخدم  ال ـبكة 
العنكبوتية، كملت تتيلب إنتاك عدة نسخ مـن الملفـات المرئيـة االمـور والفيـديو  بأحجـام مختلفـة لمواكبـة 

ضــها بمتمــفحات األجهــةة المختلفــةا كمــا أن إجــراءات المحافظــة المســتمرة علــى تحــديث خمــائص عر
ــة أو المتوقــ   ــة الحالي ــة األجهــةة المحمول ــ  بمــا يتناســب مــ  كاف تخيييــات مــفحات وتمــميمات الموق
                                                                                                استخدامها، يمثـل تحـدي ا ضـخم ا أمـام القـائمين علـى إدارة التجهيـةات الفنيـة كالعتـاد والبرمجيـات الالةمـة 
 لعميات الميانة وإجراءات تأمين نقل معلومات وإجراءات جمهور مستخدمي  واستمرارية ومولهم إلي ا

 (: Responsive Web Design                            أسلوب التصميم الم ت جاو ب ) 2/3/3

م 2010  للمرة األولى ف  عـام Responsive Web Design                              ع رف مميلح التمميم المتجاوب ا
                                                              اإللكترونية اإيثان مـاركوت  عنوانـ ا لمقالـ  والـم  ك ـف فيـ  عـن عندما استخدم  مممم وميور المواق

التغيرات الداخلة على مناعة المواق  اإللكترونية وتمميماتها ف  ظـل انت ـار األجهـةة مات المتمـفحات 
المغيرة المحمولة من حولنا، وما ت مل  من تنوع فـ  الخمـائص واإلمكانـات لعـرض محتويـات الموقـ  

 ا Marcotte, Responsive Web Design, 2010االواحد  

  عمليـة إنتـاك و"تمـميم موقـ  إلكترونـ  قابـل للتجـاوب RWDويعن  أسلوب التمميم المتجـاوب ا
السري  وتكييف محتويات  ب كل يتناسب م  مختلف  ا ات األجهةة المستخدمة لتمفح  وعرض محتويات  

ا فهـو أسـلوب مكـ   Kim, 2013, p. 29ا فة"بغض النظر عن التقييد بأحجامها وخمائمها الفنية المختل
  لبرمجـة مـفحات المواقـ  HTMLيعتمد على إضافة أكواد برمجيـة حديثـة بلغـة مـناعة الـنص الفـائق ا

اإللكترونيــة وجعلهــا مات قابليــة للتجــاوب مــ   ا ــات ومتمــفحات األجهــةة المحمولــة المختلفــة لعــرض 
مـميمات ومـفحات الموقـ  اإللكترونـ  عبـر كافـة محتوياتها بال كل المناسـب لهـاا وهنـا يـتم عـرض "ت

 األجهةة المتنوعة االحاسبات المكتبية، واألجهةة اللوحية، وأجهةة الهواتف المكية  بنفس المحتوج الواحـد"
   التال :4                                 ا وفق ا لما هو موضح بال كل رقم ا Google Think Insights, 2013ا

 
 كتروني المتاح على الشبكة العنكبوتية ( نموذج التصميم المتجاوب للموقع اإلل4شكل )

 (Google Developers, 2018)المصدر: 

ويتيلب التمميم المتجاوب المةيد من عمليات التخييي قبل ال روع ف  تمميم الموقـ  اإللكترونـ ، 
وهيكلة مفحات  وتحرير محتويات ، لضمان الحفاظ على الهوية البمـرية للموقـ  وتمـميم مـفحات  ب ـكل 
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مختلف ال ا ات ومتمفحات ال بكة العنكبوتيـة بـاألجهةة المحمولـة علـى اخـتالف أحجامهـا،   يستجيب م 
فهو يضمن ظهور مفحات الموق  وتوةي  محتويات  بما يتناسب م  كافة األجهةة المستخدمة ف  الومـول 

المكيـة    إلي  وتمفح محتويات  امثل: أجهةة سيح المكتب، األجهةة اللوحية، األجهةة المحمولـة، ال ا ـات
من دون التقيد بخمائمها الفنيةا ويعتمد هما األسلوب من التمميمات على "توظيف أكواد التنسيق ال كل  

  بمــا يتــيح لــ  إمكانيــة تغييــر حجمــ  وإعــادة توةيــ  HTML  ولغــات مــناعة النمــوص الفــائق اCSSا
 ,Libby, Guptaا لمختلفة"                                                                     محتويات  أو تقليمها وفق ا لما يتناسب م  مساحات العرض ب ا ات األجهةة ا

& Talesra, 2016  "ودون اإلخـالل "بالهويـة البمـرية والتـ  تميـة كـل موقـ  إلكترونـ  عـن اآلخـر ،
 ا Breeding, 2015, p. 24ا

                                         مجموعة من الخيـارات التـ  تمكـ  ن ممـمم  W3Cويتيح موق  االتحاد العالم  لل بكة العنكبوتية ا
االعتماد ف  تمـميماتهم علـى تقنيـة التمـميم المتجـاوب فـ   ـكل دروس تعليميـة المواق  اإللكترونية من  

  لتةويدهم بالمهارات والخبرات الالةمة لتمميم مواق  إلكترونية مات استجابة م  كافة RWD-Tutorialا
األجهــةة بمختلــف أحجــام  ا ــاتها وســماتها الفنيــة، كمــا ييــرح االتحــاد العــالم  لل ــبكة العنكبوتيــة عــدة 

، يمكن لميور  المواقـ  اإللكترونيـة اسـتخدامها والبنـاء  W3C, 2018امخييات للتمميم المتجاوب" "
 عليها بسهولة ويسرا

 
 ( نموذج تناسب مخطط محتويات التصميم المتجاوب مع األجهزة المختلفة5شكل )

 (W3C, 2018) المصدر:

  تقنية مستخدمة ف  تمميمات   ليس فقي لكونRDWويجب التعامل م  أسلوب التمميم المتجاوب ا
                                                                                                  المواق  اإللكترونية؛ بل "كون  أيض ا نهجـ ا جديـد ا للتفكيـر فـ  بنـاء وهيكلـة وتمـميم المواقـ  اإللكترونيـة" 

، فهـو بمنةلـة فلسـفة حديثـة لمـناعة مواقـ  إلكترونيـة يمكـن  Marcotte & Keith, 2011, p. 139ا
مين عبـر مختلـف أجهـةتهم المسـتخدمة فـ  عمـرنا الومول إليها واستخدامها مـن قبـل جمهـور المسـتخد 

  تمكنهـا مـن Flexibleالحال ، خامة لما "تتمية ب  من استجابة فورية وما تمتلك  مـن مخييـات مرنـة ا
                                                                                          تهيئة وبناء محتوياتها ديناميكي ا وفقـ ا لحجـم وخمـائص  ا ـات العـرض والمتمـفحات المتاحـة بـاألجهةة 

 ا Schwartz, 2018ا المختلفة"

 ويمتاز أسلوب التصميم المتجاوب باإليجابيات التالية:

ا - متعادل  والترمية Content Parityمحتوج  الكود  توفير  على  المتجاوب  التمميم  يعمل   ؛ 
ا الموق   تمميم  بلغة  الخاص  حجم  ا اتها  HTMLنفس   م   والتكيف  األجهةة  لجمي     

إلى  الومول  ف   المستخدمة  نفس  م  اختالف األجهةة  المحتوج  ما يسمح بعرض  المختلفة، 
 الموق  اإللكترون  وتمفح ا  
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ا - إلكترون  واحد  ي سه  ل على Single URLعنوان  بما  اإللكترون   الموق   لكافة محتويات                                                     ؛ 
و الموق   إلى  التعرف  إلى سهولة المستخدمين  إضافة  هما  مع ،  وتفاعلهم  إلي   الدائم  الومول 

 تك يف محتوياتها من قبل محركات البحث المختلفةا 

والمستخدمة   - المختلفة  األجهةة  متوافقة م   بسمات  المحتوج  المستخدم وعرض  تجربة  تعةية 
 لعرض وتمفح محتويات الموق  من قبل جمهور عريض من المستخدمينا

ب - يسمح  بما  تمفح  المرونة،  بإمكانات  اإلخالل  دون  الموق   محتويات  تهيئة  وإعادة  هيكلة 
الفنية،   وإمكاناتها  ت غيلها  بيئات  وتعددت  تنوعت  مهما  المستخدمة  األجهةة  على  وعرض  

 وحجم  ا اتهاا 

 ؛ بما يقلل من الوقت المستغرق ف  عمليات تحميل Redirectsال يعتمد على إعادة التوجي  ا -
 ، وينعكس ملت على رف  مستوج أداء مفحات الموق  وتمفحهاا وعرض محتويات الموق 

 ف  حين أن  قد يؤخم علي  بعض السلبيات، من بينها:

ا - البي ء  ا تمال  Slower performanceاألداء  حالة  ف   خامة  األحيان،  بعض  ف     
ة                                                                                     المفحة على محتويات مرئية كبيرة الحجم، ولتجنب ملت ي نمح دائم ا بتهيئة الملفات المرئي

اكالمور وملفات الفيديو وما على  اكلتها  عند بدء التمميم، لتقليل حجمها بالقدر المتناسق 
 م  خمائص العرض والتحميل للمتمفحات المحمولةا

 ،  HTML                                                                               يتيلب تخييي ا دقيق ا ومعقد ا للغاية؛ نظر ا العتماد  على مياغة معقدة ل فرة لغة ا -
قتين ك  يتناسب م  مختلف أجهةة المستخدم النهائ   ويجب أن يتم التخييي ل  بدقة وعناية فائ

اكالحاسبات، واألجهةة اللوحية، والهواتف المكية، و ا ات العرض المكية  بتنوع خمائمها  
 وإمداراتها المختلفةا 

-Mobile                                                                             لن يتم تحسين المحتوج تمام ا لألجهةة المحمولة؛ ما لم يستخدم منهج الجوال أوال  ا -

Firstعمليا أثناء  ف   يجب     ما  ومراعاة  محتويات ،  وتخييي  اإللكترون   الموق   تمميم  ت 
                                                                    عرض  أوال  عبر متمفحات األجهةة المحمولة وخمائص نقاي التوقف بكل منهاا 

فالتمميم المتجاوب يعن  ببساية "إن اء مواقـ  إلكترونيـة يمكنهـا التكيـف مـ  حجـم  ا ـة العـرض 
قق لهم تجربة مثالية بغض النظر عـن كيفيـة ومـولهم المتاحة بجهاة المستخدم، لعرض المحتوج ب كل يح

ا وتتمثــل الفائــدة  Arsenault, 2017ا إلــى الموقــ  اإللكترونــ  أو التقيــد بجهــاةهم المســتخدم فــ  ملــت"
األساسية ألسلوب التمميم المتجاوب ف  أن  يعمل على إسراع إجراءات تحميل محتويـات الموقـ  دون أ  
ت وهات ف  عرضها، لملت ال يحتاك جمهور مستخدم  الموق  إلى إجراء التغييرات اليدوية لحجم مفحات  

يم المتجاوب للمواقـ  اإللكترونيـة، ممثلـة ومحتويات ا ويرج اكود  أرسينولت  أن أهم فوائد أسلوب التمم
 ف  النقاي التالية:

 توسي  عمليات الومول إلى الموق  دون التقيد بسمات وخمائص األجهةة المستخدمة ف  ملتا -
التيوير السري  للموق  ومحتويات  بتكـاليف أقـل نظيـر تمـميم نسـخ تخـتص بـأجهةة الحاسـبات  -

 ف المحمولةاالمكتبية، وأخرج مخممة لألجهةة والهوات
 انخفاض احتياجات الميانة للموق  ومحتويات ا -
 السرعة العالية ف  عرض مفحات الموق  اإللكترون  ومحتوياتهاا -
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 انخفاض معدالت االرتداد المفاجئة الت  تعوق من تمفح الموق ا -
 ارتفاع معدالت التوجهات اإللكترونية لجمهور مستخدم  ال بكة العنكبوتيةا -
 تقارير تحليل األداء واستخدامات الموق  اإللكترون اسهولة إنجاة  -
 تحسين فرص ظهور الموق  ضمن نتائج محركات البحث العالميةا -
 تحسين تجربة تمفح الموق  والومول ال امل إلى محتويات  عبر ال بكة العنكبوتيةا -
 تحسين تجربة العرض المؤقت للمحتوج وإمكانات تمفح  دون اتمال ب بكة اإلنترنتا -
فير الوقت والمال من خالل "تمميم وإتاحة ومـيانة إمـدارة واحـدة مـن الموقـ  اإللكترونـ  تو -

 ,Bader & Hammouriا مناسـبة لكافـة متمـفحات ال ـبكة العنكبوتيـة بـاألجهةة المحمولـة"

2016, p. 26 ا 

 (: Adaptive Web Designأسلوب التصميم المتوائم ) 2/3/4

  للمـرة األولـى مـن خـالل Adaptive Web Design: AWDظهـر ممـيلح التمـميم المتـوائم ا
م 2011اآرون غوستافسون ، ضمن كتاب  ف  تمميم المواق  اإللكترونية الـم  مـدر فـ  مـايو مـن عـام  

، التـ  تقـوم  Gustafson, 2011ا"الم  احتوج على فلسفت  ف  تمميم المواقـ  اإللكترونيـة المتيـورة" 
عددة لمحتويات الموق  اإللكترون  وحفظهـا بالخـادم الرئيسـ    متLayoutsعلى تكوين تخيييات  كلية ا

  ليتم استدعائها بما يوائم خمائص األجهةة المسـتخدمة فـ  الومـول إليـ ا حيـث يقـوم الموقـ  Serverا
بالك ف عن الجهاة المستخدم ف  عرض محتويات  وفحص خمائم  إلظهار التخييي ال كل  األنسب ل ا 

لمتوائم ضمن تيـورات مـناعة المواقـ  اإللكترونيـة الحديثـة، كأسـلوب مقابـل وقد ظهرت تقنية التمميم ا
لتقنية التمميم المتجاوب الم  يعتمد على حجم ال ا ات المستخدمة ف  عـرض المـفحة ومحتوياتهـا دون 
اعتبــار لخمــائص وإمكانــات األجهــةة ومــا تحتويــ  مــن إمكانــات خــارك نيــاق برنــامج تمــف ال ــبكة 

 العنكبوتيةا 

 
( نموذج تخطيطات توزيع محتوى المواقع اإللكترونية بكل من أسلوب التصميم المتوائم وأسلوب 6) شكل

 التصميم المتجاوب

 (Adiseshiah , 2016) المصدر:

                                                                                             من الجدير بالمكر هنا؛ أن المدرستين االفلسفتين  من المعب التفريق الجوهر  بينهما تقنيـ ا مـن قبـل 
كترونية المحمولة، إم يعتمد كالهما على تقنيات التمميم نفسها المستخدمة فـ  المستخدم النهائ  للمواق  اإلل
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برمجة وإنتـاك المـفحات اإللكترونيـة وتهيئتهـا للعـرض واإلتاحـة عبـر مختلـف األجهـةة المسـتخدمة فـ  
 الومول إليها، وتمفح محتوياتها وخدماتهاا

 أسلوب التصميم المتجاوب مقابل أسلوب التصميم المتوائم: 2/4

                                                                                          يكمن االختالف الجوهر  بين التمميم المتالئم والتمميم المتجاوب ف  أن "التمميم المتوائم سيتغي ر 
                                                                                                            تغي ر ا كلي ا لك  ي الئم أبعاد ال ا ة المختلفة، بينما التمميم المتجاوب سيتغي ر بانسيابية ليتناسب م  القياسـات 

                                         رض بقيـ ة الفروقـات التفمـيلي ة بـين كـل   مـن ، وعليـ  سنسـتع(Adiseshiah, 2016) المختلفة لل ا ـات"
                                                              أسلوب   التمميم المتوائم والتمميم المتجاوب، على النحو التال :

قابلية القراءة: التمميم المتجاوب هو تمميم واحد انسخة واحدة  يحتـو  علـى فروقـات يفيفـة  -
ييـرح أمـام  ف  استعراض  من جهاة إلى آخر، والغرض من ملت هو تقديم تمميم  امل عالم 

 المستخدم دون الحاجة إلى تكبير أو تمغير حجم ال ا ة بأجهةت  المختلفة الت  يستخدمهاا

المرونة ف  التمميم المتجاوب؛ كل األةرار والخانات وقوائم العمليات والتمـفح يـتم تمـغيرها  -
مـية                                                                                أو تكبيرها ب كل تلقائ  متناسب ا م  سمات وحجـم ال ا ـة التـ  يعـرض عليهـا، وهـم  الخا

تضـمن عـدم تغيـر التمــميم فـ  خمائمـ  ووظائفــ  بغـض النظـر عــن الجهـاة المسـتخدم فــ  
                                                                                   الومول إلى الموق  وتمفح محتويات ، فهو بمنةلة تمميم حر   قابل للعرض عبر كافـة األجهـةة 

 اسيح المكتب/ المحمولة/ المكية ا

ة المحمولة، وإتاحـة مـا يقدم كال األسلوبين تجربة متكاملة ومتسقة م  تيلعات مستخدم  األجهة -
يحتاجون  من معلومات وخدمات ف  الوقت والمكـان المتـاحين بـ  وبال ـكل المناسـب لهـم، دون 

 Userالتقيد بنوع وخمائص أجهةتهم المستخدمة ف  ملتا وهو ما يعةة من تجربة المستخدم ا

Experience لمحتويات وخدمات المواق  اإللكترونيةا إال أن مـا يقـوم عليـ  أسـلوب التمـميم  
المتوائم من عمليات فحص وتحقق للجهاة المستخدم فـ  الومـول إليـ  لتقـديم التخيـيي ال ـكل  
                                                                                األكثر تناسـب ا معـ ، يعـةة مـن انيبـاع المسـتخدمين حـول الموقـ  اإللكترونـ  وكأنـ  قـد مـ مم 

 ستخدمة وبال كل المألوف لديهما                   خميم ا ألجهةتهم الم

تحميل سري  لمحتويات المفحة، يتمت  التمميم المتوائم بسرعة ف  تحميـل محتويـات مـفحات   -
                                                                                 وعرضها على أجهةة المستخدمين، نظر ا لتـوافر عـدة تخيييـات  ـكلية متناسـبة ومعـدة مسـبق ا 

ال ـائ  توافرهـا بسـوق                                                                 لتتوافق م  أحجام وسمات العديد من األجهـةة المحمولـة وفقـ ا ألحجامهـا
 مناعة األجهةة المكيةا

تحسين محركات البحث للموق ، فاستخدام أ  من األسلوبين يضمن إتاحة كافة محتويات وملفات  -
 ، األمر الم  يسهل مـن عمليـات Singular URLالموق  اإللكترون  عبر عنوان رقم  موحد ا

وقـ  اإللكترونـ ا وكـملت يـدعم مـن تحسين أداء محركات البحث ف  أثناء تك ـيف محتويـات الم
عمليات رف  مستويات وكفاءة أداء الموق  ويعـةة مـن فـرص ظهـور  بالنتـائج األولـى لعمليـات 

 البحث بهاا

تكلفة الميانة والتيوير: يتمت  كال األسلوبين بيول فترة استخدامهما وأدائهما األمثـل لمهامهمـا،  -
تيويرهما إلى تكلفة مالية تمكر أو وقت يويـل فـ  إتمـام وال تحتاك عمليات إعادة برمجتهما أو  

ميانتهما وتحسين أدائهما، إال أن التمميم المتوائم يتيلب ضمن التيـوير المسـتمر التخيييـات 
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                                                                                       ال كلية الت  يتم إتاحتها بـأجهةة الخـادم الرئيسـ  للموقـ  ليكـون مناسـب ا لمـا يسـتجد مـن أجهـةة 
                                                   ل وجهد ا مضاف ا لعمليات تيـوير الموقـ  ومـيانت ، ورغـم                                   المستخدمين، ويستغرق ملت وقت ا أيو

ملت فإن  يبقى الوسيلة األكثـر فاعلية ف  الومول إلى جمهور الهواتـف المحمولـة والمكيـة حتـى 
 اآلنا

                                                                                        إجراء التعديالت بالمحتوج: إما م م  م الموق  باسـتخدام أسـلوب وتقنيـات التمـميم المتـوائم، فـإن  -
  ومحتوياتهـا وبنيتهـا SEOراجعة أدوات تحسين محركات البحث اإجراء التعديالت يستوجب م

ف  كل مرة يتيلب فيها الموق  أ  إجراءات تعديل وتيوير مختلفةا بينما على العكـس مـن ملـت 
فإن أسلوب التمميم المتجاوب يتمت  بإجراء كافة التعديالت الميلوبة بسهولة كبيـرة، خامـة أن 

                                              وج والــروابي موجـودة جنبــ ا إلــى جنــب مــ  أكــواد لغــة آليـات تحســين محركــات البحــث والمحتــ
 البرمجة المستخدمة لتمميم مفحات  وتخييي محتويات ا

مدج التناسب م  ال ا ات مختلفة الحجم: ف  حين يعتمد أسلوب التمميم المتـوائم علـى قياسـات  -
علـى   ثابتة لحجم ال ا ات المتناسبة مـ  مخيياتـ  ال ـكلية، يعتمـد أسـلوب التمـميم المتجـاوب

                                                      مات مرونــة عاليــة فــ  تغييــر أحجامهــا وفقــ ا لنقــاي توقــف Gridمخييــات  ــبكية للتمــميم ا
                                                                              العرض ب ا ات األجهةة المستخدمة لتمفح ا بمعنى آخـر يتيلـ ب أسـلوب التمـميم المتجـاوب 
استخدام وحدات قياس مات نسب مئوية بمخييات توةي  المحتـوج ومـفحات  بمـا يجعلـ  أكثـر 

م  كافة متمفحات ال بكة العنكبوتية بـاألجهةة المحمولـة المختلفـة، بينمـا يعتمـد                   مرونة  وتناسب ا
أســلوب التمــميم المتــوائم علــى قياســات ثابتــة ومحــددة القيمــة بالتخيييــات ال ــكلية لمــفحات  
                                                                                       ومحتويات  بما يجعل  مناسب ا فقي ل ا ات األجهةة مات الحجم الثابت والموم  بها عند ةيارت ا

                       ف  معالجة تجاوبي ة Serverالخادم/العميل: يق  الحمل األكبر على عاتق الخادم ا  تجهيةات بيئة -
                                                                                       المفحات م  التمميم المتوائم، بينما يق  الحمل األكبر على عاتق الم تمف  ح امـن جهـة العميـل  

                                                ف  معالجة تجاوبي ة المفحات ف  التمميم المتجاوبا

ممممة باستخدام التمميم المتوائم تتعامـل مـ  إجراءات تحسين وعرض المحتوج: إن المواق  ال -
                                                                           مور محسنة ومعد لـة لكـل جهـاة وقيـاس  ا ـة مختلـف عـن اآلخـر، بينمـا المواقـ  الممـممة 
                                                                                         باستخدام التمميم المتجاوب يتم تحميل المور والمحتويات أوال  على المتمف  ح ثم ي عاد تحجيمهـا 

 بما يتناسب م   ا ة الجهاة المستخدما

 بين أساليب وتقنيات تصميم المواقع اإللكترونية المحمولة: مقارنة  2/5

                                                                                       يمكننا سرد مقارنة لألسـاليب المسـتخدمة فـ  تمـميم المواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة، وفقـ ا لعنامـر 
البرمجة واألداء والميانة، والتكلفة والتجهيةات، وتعةيـة تجربـة المسـتخدم، ومـدج مرونتهـا فـ  مواكبـة 

   التال :5ناعة األجهةة المحمولة، على النحو الموضح بالجدول رقم االتغيرات الجارية بم
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 ( مقارنة األساليب المستخدمة في تصميم المواقع اإللكترونية المحمولة5جدول )
 (Google Think Insights, 2013) :المصدر

 أسلوب التصميم المتجاوب 
(Responsive Design) 

 أسلوب تقنية الخدمة المتغيرة 
(Dynamic Serving) 

أسلوب تصميم إصدارة محمولة  
 منفصلة

(Separate Mobile Site) 

 التعقيدات البرمجية:

معتدلةا يجب أن يكون التمـميم 
                                مبن  من بدايت  إلى نهايتـ  وفقـ ا 
لتقنيــة خيــوي ال ــبكات األفقيــة 
ــرة وفقــ ا لحجــم                               والراســية المتغي

  ا ة األجهةة المستخدمةا
ــن  ــد مـ ــوافر العديـ ــب تتـ القوالـ

  Templatesالجــــــــــــاهةة ا
مفتوحــة الممــدر التــ  يمكــن 

 االعتماد عليها ف  ملتا 

                              من متوسية إلـى عاليـةا اعتمـاد ا 
ــى  ــى التيــورات الحامــلة عل عل

من إن ـاء نسـخ   تيلب الموق  وما  
فردية تختلف تنسيقاتها من جهـاة 

 محمول إلى آخرا 
                               وتستغرق وقت ا يويال  ف  إن ـائها 

برمجــــة وتيويرهــــا، وتتيلــــب 
ــى إدارة  ــائمين عل ــن الق خامــة م

  اServerجهاة الخادم ا

من بسيية إلـى متوسـيةا حيـث 
ــ   يمكــن تمــميم وتيــوير الموق
المستقل بمات  بسرعة كبيرة إلـى 

 حد ماا
ــات  ــن التيبيقـ ــد مـ ــاح العديـ وتتـ
ــ   ــد مواق ــ  تول ــات الت والبرمجي
                        محمولــة مبســية ســريع ا ومــن 
دون أن ت ـــتري مهـــارات فنيـــة 

 معقدةا

 كفاءة األداء: 

ــات  ــب لعمليــ ــةا ال تتيلــ عاليــ
ــل ا ــن Redirectالتحويـ  ا ولكـ

                           تتيلب تخيييـ ا جيـد ا للحمـول 
 على األداء األمثلا

ــ   ــبها مــ ــن تناســ ــةا يمكــ عاليــ
خمائص األجهةة المختلفـة، بمـا 
ــل  ــاة األمثـ ــق األداء واإلنجـ يحقـ

 للموق  وتمفح محتويات ا

ــة إما كــان مــن  ــةا فــ  حال معتدل
ــ ــادة تهيئـ ــاح إعـ ــور المتـ ة المـ

المســــتخدمة وبقيــــة محتويــــات 
ــات  ــ  ال ا  ــب م ــ  للتناس الموق
                           األمغر حجم اا وعادة مـا تـؤد  
إمكانيـــــات إعـــــادة التوجيـــــ  
ــاء  ــى أخيـ ــا إلـ ــتخدمة بهـ المسـ
للومول إلى المحتوج الميلـوب 

 بدقةا

 عمليات الصيانة:

ــيانة  تتيلـــــب إجـــــراءات مـــ
وتيــــوير منخفضــــةا فمجــــرد 

تحـديثات إجراء أ  تعديالت أو  
ــةة  ــة األجهـ ــور ا بكافـ ــر فـ                         تظهـ
ــد  ــب الحــ ــتخدمة، وتتيلــ المســ

 األدنى من عمليات الميانةا

تحتــاك إلــى إجــراءات كثيفــة فــ  
                            التيـــوير والمـــيانةا خامـــة  إما 
تمت الميانة ب كل يدو ، ويلجـأ 
العديــد مــن المواقــ  إلــى اســتخدام 
برمجيات إدارة المحتـوج لتجنـب 
هم  اإل كالية، خامـة العتمادهـا 

ى القوالــب التلقائيــة فــ  ن ــر علــ
 محتوياتهاا

إجراءات ميانتها مـن متوسـية 
إلــى عاليــةا حيــث يجــب إجــراء 
التعـــــديالت وكافـــــة عمليـــــات 
التيــوير علــى النســخة الرئيســية 
للموقـــــ  اإللكترونـــــ  ب ـــــكل 
منفمــل، ومــن ثــم إتمامهــا مــرة 
ــةة  أخـــرج علـــى نســـخة األجهـ

 المحمولةا

 التكاليف:

األمر، وتنخفض عالية ف  بداية  
ــى  ــاك إل ــث تحت ــتا حي ــ  الوق م

من متوسية إلى عاليـة، إما تمـت 
ب كل يـدو ؛ حيـث يتيلـب ملـت 

من منخفضة إلـى معتدلـة، حيـث 
تتــــراوح الخيــــارات والحلــــول 
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 أسلوب التصميم المتجاوب 
(Responsive Design) 

 أسلوب تقنية الخدمة المتغيرة 
(Dynamic Serving) 

أسلوب تصميم إصدارة محمولة  
 منفصلة

(Separate Mobile Site) 

ــات  مـــوارد ضـــخمة فـــ  عمليـ
ــا  ــيي والتمــميم األول له التخي
لضمان أدائها ب كل أمثل، ولكن 
تنخفض تكاليف التيوير الالحق 

                والميانة عادة ا

ترمية كافـة المـفحات والقوالـب 
بالموق  منم بداية ال كلية الخامة  

اإلن ــاء وحتــى عمليــات التيــوير 
المســتمرة لــ ، خــالف مــا تحتــاك 
ــتخدام  ــص اســ ــن رخــ ــ  مــ إليــ
ومتيلبـات ت ـغيل مرتفعـة الــثمن 
ــات إدارة  ــوير برمجيــ ــ  تيــ فــ

 المحتوجا

المتاحــة التــ  تيرحهــا  ــركات 
التمــميم مــا بــين منخفضــة إلــى 

توسية التكلفة، وقـد يـتم تسـديد م
ــ   ــورين ف ــهرية للمي ــوم   رس
أثنــاء فتــرات التيــوير الحاليــة 

 والمستقبلية للموق ا

 األجهزة: 

ــبة  ــتخدام متناس ــة اس ــدم تجرب تق
ومتوافقة م  كافة األجهةةا وقـد 
تتيلــب بعــض األجهــةة إضــافة 
خيـــارات بســـيية إلـــى بـــرامج 

 ت غيل جهاة الخادما

ورموة   تحتاك إلى ملفات منفملة
برمجية تتـاح علـى جهـاة الخـادم 
الخـــاص بـــالموق  قبـــل إتاحـــة 
مــــفحات الموقـــــ  للمســـــتخدم 
                              النهائ ا ويمكن أن تتيلـب خبـرة  

 ف  استخدام أجهةة محددةا

ــ   يمكــن تخميمــ  ب ــكل يجعل
                       الخيــــار األمثــــل، خامــــة  أن 
ــو  ــالء دائمـ ــتخدمين والعمـ المسـ
ــة  ــأجهةتهم المحمولــ ــل بــ التنقــ

ــة  ــواتفهم المكي ــ  وه ــكل واس ب 
 وحرا

 المشاركة: 

                            م ثلــى تمامــ اا حيــث يتــاح محــدد 
  للموقــ  URLعنــوان واحــد ا

ومحتويات  عبر مختلف األجهةة 
ا كــــان حجــــم                         المســــتخدمة أيــــ 

  ا اتهاا

تقدم للمستخدم تجربة ثرية إما مـا 
                        أ عــدت ب ــكل مــحيح واعتمــدت 

  URLعلى محدد عنوان واحـد ا
ضــمن خمــائص برمجــة الخــادم 
والم  بـدور  يوجـ  المسـتخدمين 
إلـى النســخة األنســب مــن الموقــ  
ا إلمكانــــــات أجهــــــةتهم                        وفقــــــ 

 المستخدمة ف  الومول إلي ا

معرضـــة للخيـــأا حيـــث يجـــب 
إعــادة توجيــ  كــل محــدد عنــوان 

ــ  URLا ــفحات الموقــــ   لمــــ
ومحتوياتـــ  مـــن نســـخة ســـيح 
المكتــب، إلــى نســخة األجهــةة 

 لعكس محيحاالمحمولة، وا

 قابلية التوافق مع منصات األجهزة المحمولة: 

ــديها قابليــة لتحديــد نقــاي  نعــما ل
التوســ  الميلوبــة وتنفيــمها بمــا 
يسمح بسهولة اندماجها وتوافقها 
م  المنمات الجديدة واألجهـةة 

 المستحدثةا

نعما يمكنها التوس  واالندماك مـ  
أجهةة محددة امثال أجهةة التلفاة 
ــة  حيــث يمكنهــا االنــدماك  المكي
ــا بســهولة، وإتاحــة خــدماتها  معه

  اURLعبر عنوان واحد ا

الا فهو موقــ  مســتقل ومخمــص 
لألجهةة المحمولة، وتــم تمــميم  
ــةة  ــر أجهـ ــل عبـ ــ  للعمـ وبرمجتـ
ــة   ــالهواتف المكي ــلف ا اك                               محــددة س
ــدماك  ــمح باالنـــ ــيا وال يســـ فقـــ
والتوافق م  ما يستجد من أجهــةة 

ملــت تمــميم   جديدة، حيث يتيلــب
نسخة أخرج للموق  لتتوافق معهــا 

         مستقبال ا
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 التقنيات الفنية المستخدمة في تصميم المواقع اإللكترونية المحمولة:  2/6

 تعتمد أساليب تمميم وإنتاك المواق  اإللكترونية المحمولة على ست تقنيات رئيسية، ه :

 (: outsFluid Grid Layشبكة التخطيطات اًلنسيابية المرنة ) 2/6/1

  المبنيـة بلغـة Grid-based Layoutيتم تمميم المواق  اإللكترونية من خـالل  ـبكة المخييـات ا
 ، Division Element  ف  تحديد وتوةي  عنامـر تقسـيم المحتـوج اHTMLمناعة النموص الفائقة ا

األجهةة المختلفـة الحجـم" ويعتمد التمميم المتجاوب على "توفير  بكة مخييات قابلة للتكيف بسالسة م  
ــى النســب المئويــة  Bader & Hammouri, 2016, p. 19ا ــتند إل ــت باســتخدام أبعــاد تس ، ومل
  فـ  تحديـد حجـم  ـبكة Fixed Pixel Values                                  بدال  من قيم البيكسـل الثابتـة اPercentage-Basedا

هـو مـا يسـمح للتمـميم  ، و7                                                                تخييي مفحات الموق  وأقسام توةي  وعرض محتويات  وفقـ ا لل ـكل رقـم ا
المتجاوب بتغيير حجم مخيي  وإعادة ترتيب محتوياتـ  بمـا يتناسـب مـ  حجـم  ا ـات العـرض الخامـة 

 باألجهةة المستخدمة ف  الومول إلي  وتمفح محتويات ا

 
 ( شبكة التخطيطات الثابتة مقابل شبكة التخطيطات المتغيرة7شكل )

  لتحديـد حجـم وأبعـاد مخيـي المـفحة، Static Dimensionsفف  حالة استخدام قيم قيـاس ثابتـة ا
                                                                                              سيكون حجم العرض ثابت ا أيض ا على كافة األحجام المختلفة ل ا ات أجهةة المسـتخدم، وبالتـال  لـن يظهـر 
                                                                                             الموق  ومحتويات  ب كل جيد على األجهةة مات ال ا ة الكبيرة، حيث سيكون حجم  مغير ا للغايـة مقارنـة 

                                                                           مات الحجم األمغر ف   ا ات العرض الملحقة بها، وهو ما يقف عائقـ ا أمـام إمكانيـة   بغيرها من األجهةة
 استخدام الجمهور ألجهةتهم المختلفة ف  تمفح الموق  اإللكترون  وعرض محتويات  بكفاءة وفاعليةا

 (:Flexible images and mediaملفات الصور والوسائط المرنة ) 2/6/2

جـم ملفـات المـور والوســائي المتاحـة بمـفحات الموقـ  اإللكترونــ ، أو                           حيـث يـتم تلقائيـ ا "تغييــر ح
، ويمكـن القيـام  Marcotte, 2010, p. 49) تقليمها لتتناسب م  حجم ودقة  ا ات العرض الحالية لها"

بملت عن يريق استخدام األبعاد واألحجام النسبية االنسب المئويـة ، أو عبـر اقتمـاص أجـةاء مـن ملفـات 
  لتتناسب م  أحجام  ا ات العرض المغيرة لألجهـةة المحمولـة، أو عـن Cropping Photosالمور ا



 أحمـد حسين بكـر الممـر دا  / األساليب والتقنيات المستخدمـة ف  تمميم المـواقـ  اإللكترونية المحمـولــة : دراسة تقييمية  

  

 -117 -                                                                         2020 سبتمبر   –يوليو   ا  3، ع 7المكتبات والمعلومات ا مج المجلة الدولية لعلوم

 

  فـ  حـال تـم عـرض الموقـ  عبـر متمـفحات ال ـبكة العنكبوتيـة Hiding                           يريق إخفـاء المـورة تمامـ ا ا
باألجهةة المحمولة، وملت ك  ال تعيق عمليـات التحميـل السـري  وعـرض محتويـات الموقـ ا حيـث تعتمـد 

ات المور والوسائي على تكييـف محتوياتهـا لميابقـة موامـفات الجهـاة المسـتخدم، فإمـا أنهـا "مرونة ملف
 .B., Hazarika, & Nanyam, 2015, p                                                     تتقلص أو تتوس  وفق ا لحجم  ا ات  وخمائص العرض بها" ا

 ا 565

 (: HTML5اإلصدارة الخامسة للغة صناعة النص الفائق ) 2/6/3

خدم  وممـمم  المواقـ  اإللكترونيـة إلـى مةيـد مـن التفاعـل فـ                                بمرور الوقت، ونظر ا لحاجة مسـت
 ، "فقـد بـدأوا فـ  تحسـين هـم  المسـتندات HTMLمستندات مواقعهم الممممة بلغة مناعة النص الفائق ا

عبر إضافة العديد من الوظائف واإلمكانات التفاعلية الت  يمكن إتمامها عبـر المواقـ  اإللكترونيـة الخامـة 
                                                                               ة إلكترونية متكاملـة المهـام والمحتويـات، بـدال  مـن عرضـها للمسـتندات الثابتـة، فأمـبحت بهم لتمبح بواب

                                                                                                  المواق  اإللكترونية أ ب  بالتيبيقات البرمجية، استناد ا إلى مبـادئ تيبيقـات سـيح المكتـب العميـل/ الخـادم 
ال ـبكة  ا بـل إنـ  أمكـن اسـتخدام تيبيقـات Wang, Salim, & Moskovits, 2013, p. 2ا المتنوعـة"

كأجهةة الحاسبات المحمولة والهواتف المكيـة واألجهـةة   –العنكبوتية هم  عبر مختلف األجهةة المستخدمة  
 وبنياق واس  للغايةا –اللوحية  

  بهــدف تيسـير عمليـات تيــوير HTMLوقـد تـم تيــوير لغـة برمجـة المواقــ  اإللكترونيـة التقليديـة ا
ــة وا ــات المختلف ــات والبرمجي ــى مــن وتحســين التيبيق ــا اآلن، وإمــدار "المســودة األول لمنت ــرة مــن حولن

  W3Schools, 2018ا م"2008  فـ  عـام HTML5اإلمـدارة الخامسـة للغـة مـناعة الـنص الفـائق ا
لت تمل على مجموعة من الوظائف الجديـدة والميلوبـة لمـفحات المواقـ  اإللكترونيـة فـ  ظـل التغيـرات 
الجاريــة علــى مــناعة اإلنترنــت وال ــبكة العنكبوتيــة العالميــة ودخولهــا فــ  عمــر الجيــل الثــان  لل ــبكة 

ــ  ا ــق علي ــا ييل ــة أو م ــات المــWeb2.0العنكبوتي ــن التيبيق ــ  برمجــة عــدة م ــث ســاعدت ف غيرة  ، حي
  المضافة إلى متمفحات المواق  اإللكترونية لتمكينها من القيام بمهام وعمليـات لـم يـتم تهيئتهـا Pluginsا

  الت  تم HTML4.01م وحتى اإلمدارة الرابعة ا1991                                                وتيويرها للقيام بها بدء ا من أول إمدارة لها ف   
لمواقــ  اإللكترونيــة مــن كونهــا م، إم مكنــت اإلضــافات البرمجيــة تحــول متمــفحات ا1999اعتمادهــا فــ  

-"برامج الستعراض النص الفـائق إلـى كونهـا بيئـة ت ـغيل للتيبيقـات المختلفـة كـاألفالم والمقـاي  السـم 
 ا  Bengtson, 2013, p. 393بمرية، والرسومات المتحركة، والمواد السمعية بأ كالها المختلفة" ا

تيــة أكثــر قابليــة لالســتخدام واســتجابة   فــ  جعــل تيبيقــات ال ــبكة العنكبوHTML5وقــد ســاهمت ا
الحتياجات الجمهور مقارنة بغيرها من البرمجيات والتيبيقات المختلفـة، حيـث ا ـتملت علـى ثالثـة ع ـر 

                                       عنمر ا رئيسي ا مو  داللة محددة، ه :13ا

<Article> للتعريف بالمقالا 

<Aside>   الرئيس ا                                         تعريف محتوج ما جنب ا إلى جنب م  المحتوج 

<details >  يحدد التفاميل اإلضافية للمحتوج والت  ي مكن للمستخدم م اهدتها أو إخفاؤهاا                                                                         

<Figcaption>  يحدد تسمية توضيحية لعنمر ما امور/ فيديو/ملفااا إلخ ا 

<Figure>  يحدد محتوج ما ملة ويستخدم ف  المور والقوائم البرمجيةا 

<Header>  المستند أو المقي ايحدد رأس 

<Footer> يحدد ميل المستند أو المقي ا 
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<main > يحدد المحتوج الرئيس  للمستند أو المفحةا 

<mark> يحدد النص المتمية والبارة بمحتويات المفحةا 

<Nav> يحدد سلسلة من الروابي اLinks المستخدمة ف  تمفح الموق  واإلبحار في ا   

<Section>  قسم ا داخل المستند أو المفحة ومحتويات هما القسمايحدد                                                 

<summary>  يحدد العنوان المرئ  لعنمر التفاميل الةائدة ف  المحتوجا 

<time>  يحدد التاريخ والوقتا 

م تم تيوير اإلمدارة الخامسة وإتاحـة النسـخة الثانيـة والتـ  اسـتحدثت بهـا 2017وف  ديسمبر لعام  
                                                                          توظيفها وفقـ ا لمتيلبـات تمـميم تيبيقـات األجهـةة والمواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة،   عنامر يتم  9تس  ا
 وه :

<bdi > عةل جةء من النص الم  قد يتم تنسيق  ف  اتجا  مختلف عن نص آخر خارج ا 

<dialog >  يحدد مرب  حوار أو نافمةا 

<figcaption> يحدد تعليق ا لعنمر التكوينا                            

<meter>  القياس العدد  ضمن نياق معروف امقياس ا        يعر  ف 

<progress> يحدد سير المهام والعملياتا 

<wbr >  يحدد فامل األسيرا 

<ruby>  يحدد تعليق ا توضيحي ا للعرض واليباعة اللغات  رق آسيا ا                                                        

<rt>  يحدد اتجا  الكتابة وعرض المحتوج وفق ا لألحرف اللغات  رق آسيا ا                                                               

<rp>  عرض  ف  المتمفحات الت  ال تدعم التعليقات التوضيحيةايحدد ما يتم 

  فـ  برمجـة محتويـات المواقـ  HTML5  مجـاالت توظيـف عنامـر لغـة ا8ويعكس ال كل رقـم ا
 اإللكترونية وعنامرها التفاعليةا

 
 (HTML5( مجاًلت توظيف عناصر اإلصدارة الخامسة من لغة صناعة النص الفائق )8شكل )

 (Lubbers, 2012)المصدر: 

أمبحت عملية "إن اء وتمميم موق  إلكترون  متاح استخدام  عبـر األجهـةة المحمولـة مـن األمـور 
                    ، والمدعمة حالي ا HTML5اليسيرة باالعتماد على لغة برمجة النص الفائق ف  نسختها الخامسة المتيورة ا
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تمكـين ممـمم  وميـور  المواقـ  ؛ ب Nowlan, 2013ا من كافة متمفحات األجهةة المحمولة المكيـة"
اإللكترونية المحمولة من توفير عدة خدمات ووظائف مختلفـة متوافقـة ومناسـبة وملبيـة لرغبـات المكتبـات 

                                              بتيبيق أنمـاي مختلفـة وفقـ ا لعـدد مـن "المـفات CSS3واحتياجات المستخدم النهائ  منها، حيث تسمح ا
اإللكترون ، كعـرض ال ا ـة وارتفاعهـا واتجـا  عـرض المحددة بجهاة المستخدم ف  أثناء تمفح  للموق   

 ا Gremillion, Cao, & Rutherford, 2015, p. 10االجهاة وخمائم  الفنية" 

 (: Modern Responsive CSS3لغة األنماط اًلنسيابية المتجاوبة ) 2/6/4

  كيفيـة   المتحكمـة فـCascading Style Sheetsهو اإلمـدار الثالـث للغـة األنمـاي االنسـيابية ا
  HTMLظهور وعرض محتويات مفحات المواق  اإللكترونية القائمـة علـى لغـة مـناعة الـنص الفـائق ا

وتحديد كافـة سـماتها ال ـكلية اكـالخيوي وألوانهـا وحجمهـا والمسـافات بـين السـيور والحـروفااا إلـخ  
رها وإمدارها ف  عام وبرمجتها ف  ملف واحد قابل لالستدعاء عبر المتمفحات اإللكترونيةا وقد تم تيوي

م ويدعم هما اإلمدار التمميمات المتجاوبة لعرض المواقـ  اإللكترونيـة عبـر متمـفحات األجهـةة 1999
  بكونـ  أمـغر CSS3المحمولة دون التقييد بأحجام  ا ات العرض المتاحة بها، ويتمت  اإلمدار الثالث ا

مـدارات مـفحات األنمـاي االنسـيابية التـ  ف  الحجم وأسرع ف  التحميل واالستجابة مقارنة بغيـر  مـن إ
           عنمـر ا 19  على تسعة ع ـر اCSS3 ا كما احتوج اإلمدار الثالث اCSS's Frameworksتسبق  ا

   التال :6                                  رئيسي ا، ه  الموضحة بالجدول رقم ا

 ( عناصر الخصائص الرئيسية لإلصدار الثالث بلغة برمجة األنماط اًلنسيابية المتجاوبة6جدول )

 CSS3 Properties (CSS3الخصائص الرئيسية لـ ) م

 Animation Properties خمائص الحركة 1

 Background Properties خمائص الخلفية 2

 Border Properties خمائص الحدود  3

 Color Properties خمائص اللون  4

 Dimension Properties خمائص األبعاد  5

 Generated Content Properties خمائص المحتوج المن ئ 6

 Flexible Box Layout تخييي مرب  مرن 7

 Font Properties خمائص الخي 8

 List Properties قائمة الخمائص 9

 Margin Properties خمائص الهوامش 10

 Multi-column Layout Properties خمائص التخيييات متعدد األعمدة  11

 Outline Properties التفميل خمائص المخيي  12

 Padding Properties خمائص التمييل 13

 Print Properties خمائص اليباعة 14

 Table Properties خمائص الجدول 15

 Text Properties خمائص النص  16

 Transform Properties خمائص التحويل 17

 Transitions Properties خمائص االنتقاالت  18
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 Visual formatting Properties خمائص التنسيق المرئ  19

ــة ا ــيابية المتجاوب ــاي االنس ــة األنم ــاد لغ ــة MR-CSS3فاعتم ــيح أنمايــ ا تنســيقية و ــكلية مالئم                                       يت
 لموامفات  ا ات كل جهاة يتم استخدام  ف  عرض مفحات ومحتويات الموق  اإللكترون ا

 (: Media Queriesالوسائط )استعيمات  2/6/5

االنسيابية للتنسيقات ال كلية  ه  مجموعة من االستعالمات الت  تحدد متى يجب تيبيق قواعد األنماي
                                                                                       على محتوج وعنامر المفحة اإللكترونية، حيث تمك  ن هم  اليريقـة مـن إضـافة  ـروي وقواعـد لتيبيـق 

وسـمات  ا ـات األجهـةة المسـتخدمة فـ  عـرض                                                   بعض األنماي أو تغيير بعضها وفق ا لما يتالءم م  حجم  
وتمفح المحتوجا كما تتيح القيام بعمليات جم  بين مجموعة من قواعد األنماي ال كلية و روي تنفيمها ف  

  اسـتخدامها فـ  بنـاء الجمـل البرمجيـة And, Only, Notوقـت واحـد مـن خـالل المعـامالت المنيقيـة ا
  اmediaا بـ ا@  م  افتتاحهSyntaxللتنسيقات ال كلية ا

 
 ( نموذج استخدام قواعد استعيمات الوسائط لتحديد التنسيق الشكلي بصفحة الموقع اإللكتروني  9شكل )

 (W3Schools, 2015)المصدر: 

  وتوظيفهـا مـ  لغـة MQويعتمد التمميم المتجاوب علـى اسـتخدامات قواعـد اسـتعالمات الوسـائي ا
ما يسمح بتوفير إمدارات مرنة من ملفات المور والوسائي لتكون   بCSS3األنماي التنسيقية االنسيابية ا

 متجاوبة ف  حجمها ودقتها م  أحجام  ا ات العرض المختلفة والمستخدمة ف  تمفح الموق ا
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 (Media Queries Rule( قيم تقنيات العرض المستخدمة بقواعد استعيم الوسائط )7جدول رقم )

 الوصف القيمة

 افتراض ، تستخدم لكافة األجهةة لعرض الوسائي دون تميية all الكل 

 تستخدم لليابعات فقي print يباعة

تستخدم ل ا ات عرض أجهةة الحاسبات المكتبية، والحاسبات  screen  ا ة
 ال خمية والمحمولة، واألجهةة اللوحية، وأجهةة الهواتف المكية،

نيات نيق المعلومات والمحتوج تستخدم ألجهةة قراءة ال ا ات وتق speech خياب
 المعروض

  min-heightكما تستخدم بعض الخيارات المهمة األخرج الستعالم الوسائي كتحديـد الحـد األدنـى ا
  الرتفاع المتمفح اإللكترون  بالجهاة المستخدم لعرض الموق  ومحتويات  max-heightوالحد األقمى ا

  لتحديـد حجـم Screenالمختلفة، وتستخدم قاعدة اسـتعالم ا  وعنامر  المرئية كالمور والفيديو والوسائي
  لتحديد قيم عرض المحتوج وتعديل تنسـيقات  بمـا Printالمحتوج المعرض على ال ا ات، بينما استعالم ا

 يتوافق م  متيلبات يباعت  الورقية ف  أثناء تحويل  إلى أحد اليابعات المتملة بجهاة المستخدم النهائ ا

 (:Viewportمنافذ العرض بالتصميمات المتجاوبة )  2/6/6

                                                                              تعــر ف منافــم العــرض بأنهــا "المســاحة المرئيــة للمتمــفح المســتخدم فــ  عــرض مــفحات الموقــ  
، ويختلـف منفـم العـرض مـن جهـاة  Bader & Hammouri, 2016, p. 23ا اإللكترونـ  ومحتوياتـ "

ة بكــل منهــا؛ فلكــل منهــا نقــاي توقــف                                                    آلخــر وفقــ ا لخمائمــ  الفنيــة وحجــم  ا ــات العــرض المســتخدم
                                                                                 مختلفة ي عتمد عليهـا فـ  عمليـات تيـوير وتمـميم المواقـ  اإللكترونيـة الحديثـة لتحديـد Breakpointsا

  ا10أفضل منافم العرض األنسب لها، كما هو موضح بال كل رقم ا

 
 المواقع اإللكترونية ( نقاط التوقف ومنفذ العرض بشاشات األجهزة المستخدمة في تصفح 10شكل )

 (Muthiah, 2015, p. 2)المصدر: 

ولمعالجة تلت االختالفات ف  منفم ومساحات عرض مفحات ومحتويات المواق  اإللكترونية بـأجهةة 
 ، علـى HTML5المستخدمين المختلفة، فقـد احتـوت اإلمـدارة الخامسـة مـن لغـة مـناعة الـنص الفـائق ا

رمية مفحة الموق  اإللكترون  بمـا يسـمح بتقلـيص حجمهـا   ضمن عنامر برمجة وتviewportعنمر ا
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                                                                                               بالكامل ليكون مناسب ا لحجم  ا ات األجهةة المستخدمة ف  تمفح ، وفق ا لجملة البرمجة الموضحة بال كل 
   التال :11رقم ا

 
 ( HTML5( بلغة صناعة النص الفائق )Viewport( تحديد عنصر منفذ العرض )11شكل )

  عدة قواعد "يجـب اتباعهـا عنـد اسـتخدام عنمـر W3Cعالم  لل بكة العنكبوتية اوقد حدد االتحاد ال
 ، ممثلة ف  التال : w3schools, 2018ا   لبرمجة تمميم المواق  اإللكترونية المحمولة"Viewportا

على سبيل المثال، إما تم عرض مورة ما بحجم أكبـر   -ال تستخدم عنامر عرض ثابتة وكبيرة   ا1
                                                                   سيتسبب ملت ف  ظهور  رائي تمرير المفحة اأفقي ا، وعمودي ا ا فيجب ضبي من منفم العرض،  

                                                                     المحتوج دائم ا ليتناسب م  حجم منفم العرض باألجهةة المستخدمة ف  تمفح ا

ال تدع المحتوج يعتمد على حجم منفم عرض معين ليعرض ب ـكل جيـد عليـ  فقـي دون غيـر ؛  ا2
ت العرض المعتمدة بين مختلف األجهةة، فيجب أال                                        نظر ا الختالف أبعاد وأحجام ال ا ة ومساحا

يعتمد المحتوج على حجم منفم عرض محدد دون اآلخـر كـ  نضـمن تناسـب  مـ  كافـة األجهـةة 
 المستخدمة ف  تمفح ا

  لتيبيق تمميم CSS  المتاحة ف  ملفات األنماي االنسيابية اMQاستخدم استعالمات الوسائي ا ا3
المغيرة والكبيرة على السواءا مـ  ضـرورة اسـتخدام قـيم العـرض قابل للعرض عبر ال ا ات  

% ا حيث يتسبب استخدام القيم الثابتة عامة والكبيـرة ب ـكل خـاص 100النسبية، مثل االعرض=
بمـر ااا إلـخ  خـارك منفـم -ف  خـروك العنمـر المـراد عرضـ  امـورة، نـص، ملـف سـم 

 االعرض الخاص باألجهةة المحمولة مات ال ا ات المغيرة

  يضـمن عـرض محتوياتهـا لكافـة الـةوار RWDفأسلوب التمميم المتجـاوب للمواقـ  اإللكترونيـة ا
والمســتفيدين عبــر مختلــف أجهــةتهم المســتخدمة فــ  تمــفحهم للمواقــ  اإللكترونيــة المتاحــة علــى ال ــبكة 

مــائص العنكبوتيــة العالميــة، مثــل أجهــةة ســيح المكتــب، وأجهــةة هــواتفهم المحمولــة مات األحجــام والخ
                                                                                            المختلفة، نظر ا لما يستخدم  من "تقنيات حديثة تعمل على إعـادة تنظـيم وتوةيـ  محتـوج مـفحات الموقـ  

 .Robbins, 2018, pاإللكترون  بما يتناسب م  حجم  ا ة الجهاة المسـتخدم فـ  عرضـ  وتمـفح " ا

كترونـ  عبـر جهـاة ا كما تعةة من إنجاح تجربة المستخدم ف  أثناء تمـفح  لمحتويـات الموقـ  اإلل 485
 الحاسب المكتب ، واستكمال عمليات تمفح  وايالع  عبر أ  من أجهةت  المحمولة األخرجا

 سمات المواقع اإللكترونية المحمولة الناجحة:  2/7

حددت الممارسات المعيارية المـادرة عـن مجتمـ  ميـور  مـناعة المواقـ  اإللكترونيـة المحمولـة 
ة سمات يجب مراعاتها واألخم بها لضمان نجاح عمليات تمميم وتيـوير التاب  ل ركة جوجل العالمية، عد 

 المواق  اإللكترونية المحمولة، ممثلة ف :

: يجب تحميل مفحات ومحتويات المواق  اإللكترونية المحمولة بسرعة وعلى (Speedسريع ) -
ينتظـرون  الفور ليتم عرضها أمام المستخدم النهائ ، "فجمهور مسـتخدم  األجهـةة المحمولـة ال

                                                                                   المواق  بييئة التحميل والت  تستغرق فترة أكثر من ثالث ثـوان  فمـا فـوق، حيـث يتوجهـون إلـى 
ا وهنـات العديـد مـن اإلجـراءات التـ  تحقـق سـرعة أداء وتحميـل  An, 2018ا               غيرها سريع ا"
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 مفحات ومحتويات المواق  اإللكترونية المحمولة، من بينها: تقليل حجم ملفـات المـور والمـواد 
  وضـمها فـ  CSSبمرية، وعدم االعتماد على أوراق األنماي ال كلية متعددة الملفات ا-السم 

 Acceleratedملف واحد ي ملها، استخدام تقنيات وبروتوكول المفحات المحمولـة السـريعة ا

Mobile Pageا  

ومحتويـات : حيث يمكن جمهور المستخدمين مـن اسـتعراض مـفحات  (Integratedمتكامل ) -
الموق  اإللكترون ، وتكامل  م  خمائص وسمات أجهةتهم المحمولـة المسـتخدمة فـ  الومـول 

 إلي  واستثمارها ف  إنجاح تجربة استخدامهم وةيارتهم للموق ا

                                                  : يتم تحميل  فور ا وعرض مفحات  ومـا ي ـمل  مـن محتـوج (Reliableجدير باًلعتماد عليه ) -
 ة التمال  ب بكة اإلنترنتادون التقيد بيريقة أو آلية محدد 

: فيحافظ علـى عـودة المسـتخدم لةيارتـ  مـن خـالل أنمـاي تمـميم مرنـة (Engagingجذاب ) -
وجمابة ومألوفة لدج جمهور مستخدم  األجهـةة المحمولـة والمكيـة، مـ  تحديثـ  باسـتمرار بمـا 

 يثر  تجربة استخدام  وتحقيق رغبات الجمهورا

: يـدعم تـوافر موقـ  إلكترونـ  لجمهـور (Clear Call to Actionاتخاذ إجــراءات واضــحة ) -
مستخدم  األجهةة المحمولة من تجارب المسـتفيدين فـ  اتخـام اإلجـراءات وإتمـام المهـام التـ  
يحتاجون إليها مبا رة، دون التقيد بمكان وجودهم أو كيفيـة اتمـالهم بال ـبكة العنكبوتيـة، فكلمـا 

متاحة بالموق  االروابي اإلجرائية ورموة األوامر كانت تمميمات عنامر المهام واإلجراءات ال
                                                                                     والمهام والنمامك  جمابة وواضحة، تمك ن الجمهور من تعةية تجربـة اسـتخدامهم للموقـ  وإتمـام 

 إجراءاتهم بسهولة ويسرا 

: تأكـد مـن تحسـين كافـة ملفـات المـور (Videos and Imagesملفــات الصــور والفيــديو ) -
تم عرضـها بـالموق  اإللكترونـ  المحمـول، حيـث تتسـبب اليـرق بمرية الت  يـ-والمواد السم 

                               بمـرية فـ  عـدم م ـاهداتها مـن ق بـل -القديمة ف  برمجة م غالت ملفات المور والمواد السم 
                                                                                     مستخدم  األجهةة المحمولةا حيث يتوق  جمهور ال بكة العنكبوتية حاليـ ا تـوافر إمكانـات مرنـة 

تمريرهـا بسـرعة وسـهولة عبـر أجهـةتهم المحمولـة بمـرية و-وسريعة لت ـغيل الملفـات السـم 
بمـرية -المستخدمة ف  تمفح المواق  اإللكترونيـةا كمـا يجـب أن تـدعم ملفـات الوسـائي السـم 

 ، وكـملت تفعيـل تقنيـات HTML5عنامر اإلمدارة الخامسـة مـن لغـة مـناعة الـنص الفـائق ا
ل مـفحات الموقـ  ضغي حجم المور إلى أقـل حجـم ممكـن يسـاعد فـ  تسـري  عمليـات تحميـ

 وعرض محتوياتها أمام المستخدم النهائ  ف  أقل وقت ممكنا

كما حدد اجيمس لينتة  ع رة إر ادات يتعين على مممم  وميور  المواق  اإللكترونية المحمولـة 
األخم بها "لتجنب ظهور األخياء الفنية وتعةية تجربة استخدامها ورف  أدائها وتوافقها م  أجهـةة جمهـور 

 ، ه : Lentz, 2011ا خدمين المختلفة دون التقيد بخمائمها وسماتها الفنية"المست

: إن مساحة العرض باألجهةة المحمولة مـغيرة للغايـة حدد أولوية المحتوى أو الميزات األكثر أهمية ا1
ووقت المستخدم مو قيمة عاليـة؛ لـملت فمـن المهـم تحديـد المحتـوج المثـال  الـم  سـيتم عرضـ  عبـر 

حمولةا فيجب أن تكون المواق  اإللكترونيـة المحمولـة سـريعة التحميـل ومحـددة المحتـوج األجهةة الم
 ب كل جيد للحفاظ على عودة جمهور مستخدميها وتحسين تجربتهم معهاا
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                                                         : أن ـئ إيـار ا بسـيي ا للمحتـوج الخـاص بـالموق  اإللكترونـ  دون                                استخدم تخطيطــ ا تصــميمي ا بســيط ا ا2
التمرير األفق  بالمفحة، وملت من خـالل اعتمـاد تخيـيي مـرن قابـل للتكيـف مـ  الحاجة إلى  رائي  

مختلف أحجام  ا ات األجهةة المسـتخدمة فـ  الومـول إلـى الموقـ  وتمـفح محتوياتـ ، سـواء تلـت 
األجهةة مات ال ا ات كبيرة الحجم اأجهةة سيح المكتب، والحاسبات ال خمية ، أو مـغيرة الحجـم 

 لهواتف المكية اااألجهةة اللوحية، ا

                          : نظــر ا ألن اإلمــدارة الخامــة                                                         حــدد خيــار ا يســمح بعــرض النســخة الكاملــة مــن الموقــع اإللكترونــي ا3
باألجهةة المحمولة قد ال يتاح بها كافة وظائف ومحتويات الموق  اإللكترون ، فمن الممارسات الجيـدة 

بـديل بـين إمـدارات الموقـ                                                                  ف  هما المدد أن يتم إتاحة خيـارات تمكـ  ن جمهـور المسـتخدمين مـن الت
 المختلفة للومول إلى نسخت  الكاملة الوظائف والمحتويات والت  تختص بأجهةة الحاسبات المكتبيةا

: العديـد مـن األجهـةة المحمولـة والهواتـف المكيـة تـأت  مدمجـة استفد من ميزات األجهــزة المحمولــة ا4
 ، وتقنيـات قـراءة GPSحـة العـالم  ابوظائف تسمح للمستخدمين بأداء إجراء تلقائ  مثـل نظـام المال

  أو إجراءات االتمال المبا ر القائم على تقنيات اللمس اليدو  QR-Codeرمة االستجابة السريعة ا
وغير ملت من وظائف متعددة يمكـن لممـمم  وميـور  المواقـ  اإللكترونيـة اسـتثمارها واالسـتفادة 

 جهةة المحمولةامنها وتوظيفها بإمداراتهم المتاح استخدامها عبر األ

: حتـى وإن كانـت المـور جمابـة فقـد تكـون ثقيلـة ومةعجـة                                   استخدم روابط  نصــية  أكثــر مــن الصــور ا5
                                                                                             للمستخدم النهائ  عبر متمفحات ال بكة العنكبوتية بأجهةتهم المحمولةا في ع د إن ـاء ارتبايـات نمـية 

اليباعيـة للنمـوص،   ت عبية بدون مـور، مـن خـالل توظيـف التنسـيقات ال ـكلية لأللـوان واألنمـاي
                                                                                        يريقة  جيدة  لتقديم تجربة مستخدم ناجحة وسهلةا وعند توافر احتياك ضرور  الستخدام المور يجب 
التأكد من أن  قد تـم تحسـين حجمهـا وأمـبحت قابلـة للتكيـف والتجـاوب مـ  أحجـام وسـمات  ا ـات 

ما بين مواقـ  مات تمـميمات                                                                     األجهةة المحمولةا ويجب التمكر دائم ا بأن  ف  حالة اختيار المستخدمين
                                                                                   جميلة ال كل والهيئة تتيلب وقتـ ا أكبـر فـ  تحميـل وعـرض مـفحاتها ومحتوياتهـا، وأخـرج سـريعة 
                                                                                   التحميل وسهلة االستخدام والتمـفح؛ فسـيختارون دئمـ ا المواقـ  األسـرع واألسـهل فـ  كـل مـرة عنـد 

 ةيارتهما

                                      : فكـ  ر فـ  تقييـد نيـاق اسـتخدام المـفحات ئيــةتجنب استخدام النوافذ المنبثقة و/ أو التحــديثات التلقا ا6
 ، واحــرص علــى عــرض محتويــات ووظــائف الموقــ  بيريقــة ســهلة Popups Pagesالمنبثقــة ا

 ومبا رة، دون تقليل سرعة أدائ  ووقت تحميل معلومات  عبر األجهةة المحمولة لجمهور المستفيدينا

النظر عن نوع وسمات الجهاة المتوقـ    : بغضإنشاء نماذج موائمة ومتناسبة مع األجهزة المحمولة ا7
  الموجـودة بالنسـخة المحمولـة مـن الموقـ  اإللكترونـ  Formsاستخدام ؛ تأكد من أن كافة النمامك ا

                                                                                     سهلة االستخدام نظر ا ألن عمليات إدخال وتسجيل معلومات حقولها عادة ما تكـون أمـعب بكثيـر مـن 
                                                 يار من بين محتويات القوائم المنسدلة توجهـ ا جيـد ا نظيرتها كأجهةة سيح المكتبا وتعد إمكانات االخت

 ف  هما ال أنا

: عنـدما يتعلـق األمـر بـاألجهةة المسـتخدمة فـ  تمـفح المواقـ  اإللكترونيـة تحسين التنقل والميحــة ا8
                                                                                            المحمولة، فغالب ا ما تكون عمليات التنقل واإلبحار داخل محتويات ومـفحات الموقـ  تحـدي ا قويـ ا يقـف 

                                                                       وممــمم  المواقــ  اإللكترونيــة، وي نمــح بتجنــب مخييــات التنقــل المعقــدة أو كثيــرة أمــام ميــور  
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                                                                                  المحتويات واإلجراءات كما كان مستخدم ا فـ  تمـميمات مواقـ  سـيح المكتـب، فهـ  ليسـت مناسـبة 
                                      ليبيعة وبيئة األجهةة المحمولة نهائي اا

ومبا ـر، وحـاول تقليـل الـنص   : قـم باسـتخدام أةرار قابلـة للنقـر إلجـراء محـدد تقليل مسار اإلجــراء ا9
المستخدم ف  عمليات التوجي ، كما يمكـن تمييـة المسـارات واإلجـراءات باسـتخدام عنامـر مـفحات 

  لتغيير لون الخي ولون الخلفية لالرتبايات مات اإلجراءات المختلفة بـالمواق  CSSاألنماي ال كلية ا
إلجراءات ورف  كفاءة أداء الموق  لوظائف  اإللكترونية المحمولة، وخامة أن ملت يحافظ على تسري  ا

 المستهدفة وتحسين تجربة جمهور مستخدم  األجهةة المحمولةا

: فتأكد من أنها تعمل ب ـكل مـحيح ودون أن يـؤثر ملـت فـ  إذا كانت عملية إعادة التوجيه ضرورية ا10
ة سـيح المكتـب أداء الموق ، فإما قررت إعادة توجي  المستخدم من نسخة الموقـ  المحمولـة إلـى نسـخ

فيجب ضبي كافة سمات وخمائص الموق  اإللكترونـ  لخدمـة مسـتخدم  اإلمـدارة المناسـبة ب ـكل 
 ا والتأكد من أن  إما يلب أحد URLتلقائ  ضمن تقنيات التوجيهات الموحدة للمعرف الرقم  للموق  ا

ة توجيهـ  إلمـدارة فلـن تـتم إعـاد   –على سبيل المثال    –المستخدمين عنوان موقعت عبر هاتف  المك   
أجهةة سيح المكتب، والعكس محيحا ويمكن لتقنيات الك ف عن األجهـةة المسـتخدمة فـ  الومـول 
إلى عنوان الموق  أن تقوم بإعادة توجي  جمهور مستخدمي  وةوار  إلى اإلمـدارة المناسـبة لجهـاةهم 

 المستخدم ف  تمفح مفحات ومحتويات الموق  اإللكترون ا

 ار التطبيقي             ثالث ا: اإلط

اختبار وتقييم تصميمات مواقع المكتبات المصرية ومتطلبات إتاحتها على الشبكة العنكبوتية  3/1
 المحمولة

 موائمة تصميمات مواقع المكتبات المصرية لبيئة الشبكة العنكبوتية المحمولة 3/1/1

مواقعهــا ك ــفت الدراســة عــن تــوافر توجــ  كبيــر لــدج مؤسســات المكتبــات الممــرية إلــى تمــميم 
اإللكترونيــة بمــا يجعلهــا قابلــة لإلتاحــة والعــرض عبــر متمــفحات ال ــبكة العنكبوتيــة بــاألجهةة المحمولــة 

-Mobileاالحاسبات المحمولة، واألجهةة اللوحية، والهواتف المكية ، فقـد أسـفرت نتـائج اختبارهـا بـأداة ا

Friendlyمن مواقـ  المكتبـات 19عة ع ر ا  التابعة ل ركة جوجل العالمية عن قابلية إتاحة وعرض تس  
  مـن إجمـال  تمـميمات مواقـ  المكتبـات %59الممرية عبر ال بكة العنكبوتية المحمولـة، أ  مـا يمثـل ا

 الممرية محل الدراسةا

 
                                                                                ( مواقع المكتبات المصرية وفق ا لقابلية إتاحتها وعرضها بمتصفحات األجهزة المحمولة12شكل )

                                                                     تمميم ا لمواق  المكتبات الممرية غير قابلة لإلتاحة والعرض عبر بيئـة 11ابينما توافر أحد ع ر  
                                                                                         ال ــبكة العنكبوتيــة المحمولــة، بمــا يقــف عائقــ ا أمــام ومــول جمهــور مســتخدم  األجهــةة المحمولــة إليهــا 
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بـار   لم تـتمكن أداة االخت2 ، ف  حين توافر موقعان ا%34                                             وااليالع الجيد على محتوياتها، وم ث  لت بنسبة ا
                                                                                            من فحمهما نظر ا الحتوائهما على ملفات حماية منعت األداة من الومول إلى مفحاتها واختبارها، وهمان 
الموقعان هما: موق  مكتبة ممر العامـة بالةقـاةيق، وموقـ  اتحـاد مكتبـات الجامعـات الممـرية، واللـمان 

   من جملة مواق  المكتبات الممرية محل الدراسةا%6يمثالن نسبة ا

 استخدام مواقع المكتبات المصرية ألسلوب التصميم المتجاوب 3/1/2

ك فت نتائج اختبار مدج تجاوب مواقـ  المكتبـات الممـرية مـ  أحجـام  ا ـات األجهـةة المحمولـة 
  ف  عمليات برمجة RWD  مكتبة لتقنيات التمميم المتجاوب ا21المختلفة عن استخدام إحدج وع رين ا

                                                                 واعتمادها على مخييات مرنة تسمح بإعادة توةي  وعرض محتوياتها وفق ا وتمميم مفحاتها اإللكترونية  
ــم العــرض ا ــف اViewportsلمناف ــاي التوق ــة Breakpoints  ونق ــةة المحمول   المحــددة ب ا ــات األجه

  ا%66ومتمفحات ال بكة العنكبوتية بها، وملت بنسبة ا

 
استجابة تصميماتها للعرض عبر متصفحات األجهزة                                      ( مواقع المكتبات المصرية وفق ا لمدى 13شكل )

 المحمولة

  مكتبـة لهـما التوجـ  الحـديث فـ  عمليـات تمـميم وبرمجـة 11بينما لـم يـتم اعتمـاد إحـدج ع ـرة ا
  مــن مواقــ  المكتبــات الممــرية المتاحــة علــى ال ــبكة %34مــفحات مواقعهــا إلكترونيــة، وملــت بنســبة ا

 العنكبوتية محل الدراسةا

 ارات لغات صناعة النص الفائق المستخدمة بتصميمات مواقع المكتبات المصريةإصد 3/1/3

  ف  HTMLاعتمدت مواق  المكتبات الممرية على إمدارات مختلفة من لغة مناعة النص الفائق ا
 ، HTML5                                                                                  برمجتها وتمميماتها الفنية، وك ـفت الدراسـة أن أكثرهـا اسـتخدام ا هـ  اإلمـدارة الخامسـة ا

                                                 تمـميم ا فنيـ ا لمواقـ  المكتبـات الممـرية وممثلـة 18عليها ف  ترمية وتكويد ثمانية ع ـر اوالت  اعتمد  
  قيد االستخدام ف  اثنـ  XHTML ، ف  حين ال تةال إمدارة مناعة النص الفائق الموسعة ا%56بنسبة ا
  ا%38                                                        تمميم ا فني ا لمواق  المكتبات الممرية ممثلة بنسبة ا12ع ر ا
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في تصميم  المستخدمة لغة صناعة النص الفائق  إلصدارة                            قع المكتبات المصرية وفق ا ( موا 14شكل )

 صفحاتها

كما ك فت الدراسة عن قلة اعتماد مواق  المكتبات الممرية على اإلمدارات األولى من لغة مناعة 
قعين   ف  تمميم وبرمجة مفحاتها اإللكترونية، حيث تم استخدامها فـ  تمـميم مـوHTMLالنص الفائق ا

  ا%6                    فقي مث ال نسبة ا2ا

 نظام ترميز الحروف بتصميمات مواقع المكتبات المصرية 3/1/4

 ؛ علـى %84                                                     مـن تمـميمات مواقـ  المكتبـات الممـرية ممث لـة بنسـبة ا27اعتمد سبعة وع رون ا
ــدول  ا ــار ال ــل الرمــة    Unicode Transformation Format UTF-8المعي فــ  إجــراءات التمثي

                                                           بمحتوياتها، نظر ا لدعم  كافة الرموة والحروف والهجائيات Character Encodingلنمية اللحروف ا
العالمية ومن بينها الحروف العربية، كونهـا اللغـة الرئيسـية للمحتـوج الخـاص بمواقـ  المكتبـات الممـرية 

 المتاحة على ال بكة العنكبوتيةا

 
 المكتبات المصرية ( ترميز الحروف المستخدم في تصميمات مواقع15شكل )

  مواقــ  إلكترونيــة للمكتبــات الممــرية للترميــة 4كمــا ك ــفت الدراســة عــن اســتخدام أربعــة ا
سواء أكانت باللغـة العربيـة   –  والخاص بعرض المحتوج المكتوب بالحروف العربية  windows-1256ا

ضمن متمـفح   –دية، واألردو  أم اللغات غير العربية المستخدمة لألبجدية العربية كاللغات الفارسية، والكر
ــل ميــور  Windows  بنظــام الت ــغيل اInternet Explorerا ــر مســتخدم مــن قب ــات غي ــ  ب  ، إال أن

                                                                                         ومممم  المواق  اإللكترونية ف  الوقت الـراهن، نظـر ا لعـدم توافقـ  مـ  العديـد مـن متمـفحات األجهـةة 
  والم  أمدرت  المنظمة العربيـة ISO/IEC 8859-6المحمولة، والمعايير العالمية لترمية الحروف مثل ا

 م، وه  إحدج منظمات جامعة الدول العربيةا1999  عام AIDMOللتنمية المناعية والتعدين ا
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 لغات صناعة ملفات األنماط اًلنسيابية بتصميمات مواقع المكتبات المصرية 3/1/5

لغـة مـناعة األنمـاي   اعتمدت كافة تمميمات مواق  المكتبات الممـرية علـى اإلمـدارة الثالثـة مـن
                                                                               ف  عمليات التنسيقات ال ـكلية لمحتويـات وعنامـر مـفحاتها المختلفـة، ممث  لـة نسـبة CSS3االنسيابية ا

  من جملة مواق  المكتبات الممرية الت   ملتها الدراسةا وقد تنوعـت مواقـ  المكتبـات الممـرية %100ا
 ، حيث غلب عليهـا إدراجهـا داخـل  ـفرة CSSا  ف  اآلليات المستخدمة لتوظيف ملفات األنماي االنسيابية

   التال :16                                      ماتها وفق ا لما يعكس  ال كل رقم اHTMLبرمجة مفحاتها اإللكترونية ا

 
( مقابل إدراجاها داخل  CSS( اعتماد مواقع المكتبات المصرية على الربط الخارجي لملفات )16شكل )

 صفحاتها

وتحميل مفحات المواقـ  اإللكترونيـة وعـرض محتوياتهـا عبـر وهو ما يؤثر بالسلب ف  سرعة أداء 
                                                                                             متمفحات األجهةة المحمولة المختلفة، وفق ا لما أومت ب  معايير وممارسات مناعة المواقـ  اإللكترونيـة 

   ف  هما المدداW3Cالمحمولة المادرة عن االتحاد العالم  لل بكة العنكبوتية ا

ات الممــرية عــن كبــر حجــم ملفــات األنمــاي االنســيابية كمــا ك ــفت عمليــات اختبــار مواقــ  المكتبــ
المستخدمة بها، وا تمالها على أخياء برمجية تتيلـب مـن القـائمين عليهـا سـرعة معالجتهـا والعمـل علـى 
تقليص حجمها لإلسهام ف  رف  سرعة أدائها وعرض محتوياتها عبر ال بكة العنكبوتية المحمولـة، مـا عـدا 

رمـد بهـا أ  أخيـاء برمجيـة فـ  ملفـات األنمـاي االنسـيابية بهـا، هـ : موقـ                             خمسة مواق  إلكترونية لم ي  
المكتبة القومية الةراعية، وموق  المكتبة المركةية المبنى التراث  بجامعـة القـاهرة، موقـ  المكتبـة الرقميـة 

ين أن لجامعة الةقاةيق، وموق  المكتبة الرقمية بجامعة قناة السويس، وموقـ  مكتبـة جامعـة دميـايا فـ  حـ
  هو ما رمد بموق  المكتبة المركةية الجديدة بجامعة القـاهرة، CSSأكبر حجم لملفات األنماي االنسيابية ا
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  ميجابايـتا انظـر الجـدول 1.5 ، أ  نحـو ا1499                                                   والم  بلغ ألف ا وأرب  مئـة وتسـع ا وتسـعين كيلوبايـت ا
   بالمالحقا2/2ا

 لمصرية عبر األجهزة المحمولةمدى جودة أداء تصميمات مواقع المكتبات ا 3/1/6

ك فت عمليات اختبار تمميمات مواق  المكتبات الممرية عن تفاوت معدالت كـل مـن: مـدج جـودة 
 ، وجــودة الممارســات الفنيــة بهــا Accessibility ، وإمكانــات الومــول إليهــا اPerformanceأدائهــا ا

 ا وهـو مـا عكسـ  ال ـكل SEOالعالمية ا ، وتحسين فرص ظهورها ف  نتائج البحث Best Practicesا
  المتاحــة ضــمن حةمــة برمجيــات جوجــل كــروم Lighthouse                                  وفقــ ا لنتــائج اختبارهــا بــأداة ا17رقــم ا

 لميور  المواق  اإللكترونية المحمولةا

 
 ( جودة أداء تصميمات مواقع المكتبات المصرية عبر متصفحات األجهزة المحمولة17شكل )

بة الرقميـة لجامعـة الةقـاةيق  األعلـى درجـة فـ  كفـاءة أداء مواقـ  المكتبـات حيث أتى اموق  المكت
  الختبـار كفـاءة %100                                                                         الممرية بمتمفحات ال بكة العنكبوتيـة بـاألجهةة المحمولـة محققـ ا نسـبة اجتيـاة ا

 ، ف  %93                                                                                            األداء، بينما اموق  المكتبة الرقمية لجامعة بنها  هو األعلى وفق ا إلمكانية الومول محقق ا نسبة ا
حين أتى اموق  مكتبة اإلسكندرية  األفضل ف  تيبيق الممارسات الفنيـة الالةمـة لبيئـة األجهـةة المحمولـة 

                                                                             ، وأخير ا اموق  المكتبة الرقمية بجامعـة أسـيوي  األعلـى فـ  تحقيـق متيلبـات تحسـين %79              محقق ا نسبة ا
  %94                              ألجهـةة المحمولـة، محققـ ا نسـبة افرص الظهور بنتائج محركات البحث اإللكترونية والت  تتم عبر ا
  ا17                                                        وفق ا لما ك فت عن  عمليات االختبار والموضحة بال كل رقم ا
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 مؤشر مدى سرعة تصميمات مواقع المكتبات المصرية عبر األجهزة المحمولة 3/1/7

  مدج سرعة عرض المحتـوج ب ـكل مرئـ  فـ  أثنـاء Speed Indexيقيس مؤ ر سرعة الموق  ا
                                             بالتقـاي مقيـ  فيـديو مـن مـفحات الموقـ  وفقـ ا Lighthouseالموق ، حيث تقـوم أداة اتحميل مفحات  

لتحميلها بالمتمفح، ومن ثم احتساب الفترة الت  استغرقها التقدم البمـر  لمحتوياتهـا حتـى إتمـام عمليـات 
ابـ  مـن  ـبكات                                                                                    تحميل الموق  عبر متمفح المواق  اإللكترونية باألجهةة المحمولة ووفق ا لمعيار الجيـل الر

   مؤ رات سرعة الموق  المستخدم ف  ملتا8 ا ويوضح الجدول رقم ا4Gاالتمال الالسلكية ا

 ( مؤشر قياس سرعة عرض صفحات المواقع اإللكترونية بالمتصفحات المحمولة 8جدول )

 اللون المستخدم في النتائج حـــالة الموقع اإللكتروني  مؤشر السرعة )بالثواني( 
 أخضر سري  4.3إلى  0.0

 أمفر معتدل 5.8إلى  4.4

 أحمر بي ء  5.8أكثر من 

  الخاص بقياس وقـت بـدء تفاعـل Time to Interactive: TTIويعتمد ف  ملت على كل من معيار ا
 First Meaningfulالمستخدم م  المحتوج ف  أثناء عملية تحميل مـفحة الموقـ  اإللكترونـ ، ومعيـار ا

Paint: FMP الخاص بقياس "الفترة الةمنية المستغرقة ف  عرض كافـة العنامـر المرئيـة أمـام جمهـور  
 ا(Google Developers, 2019)المستخدم النهائ " 

                                                                                      وأسفرت الدراسة عن تنوع ملحوظ ف  سرعة مواق  المكتبـات الممـرية وفقـ ا الختبـار كفـاءة أدائهـا 
المكتبة الرقمية لجامعة الةقاةيق أسرع مواق  المكتبات ببيئة متمفحات األجهةة المحمولة، حيث يعد موق   
ث ، ف  حين أتى موق  المكتبة المركةية الجديدة 1.1                                                   الممرية؛ إم استغرق ثانية واحدة وجةء ا من الثانية ا

ث  إلتمـام عـرض 32.4لجامعة القاهرة أبيأها على اإليالق؛ إم استغرق أكثر من اثنتـين وثالثـين ثانيـة ا
                                                                                عبر متمفحات األجهةة المحمولة وفق ا لمؤ ر اختبـار سـرعة أداء المواقـ  اإللكترونيـة محتويات مفحات

  المتاحة ضمن حةمة برمجيات جوجل كروم لميور  المواق  اإللكترونية المحمولةا Lighthouseبأداة ا
ة   نتائج مؤ رات سرعة أداء مواق  المكتبـات الممـرية عبـر متمـفحات األجهـة18ويعكس ال كل رقم ا

 المحمولةا
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 ( مؤشرات سرعة أداء تصميمات مواقع المكتبات المصرية عبر متصفحات األجهزة المحمولة 18شكل )

                                                                                    وةعت تمميمات مواق  المكتبـات الممـرية وفقـ ا لمؤ ـرات سـرعة أدائهـا عبـر ال ـبكة العنكبوتيـة 
 المحمولة إلى ثالث فئات على النحو التال :

 
                                                                 المكتبات المصرية وفق ا لتصنيفات سرعة أدائها عبر األجهزة المحمولة( تصميمات مواقع 19شكل )

  مواقــ  إلكترونيــة هــ : موقــ  المكتبــة الرقميــة 7: ا ــتملت علــى ســبعة اتصــميمات ذات أداء ســريع -
ث ، وموقـ  مكتبـة جامعـة كفـر 1.2ث ، وموق  اتحاد مكتبات قمور الثقافة ا1.1لجامعة الةقاةيق ا

ث ، وموقـ  المكتبـة المركةيـة 3.7لمكتبـة الرقميـة بجامعـة قنـاة السـويس اث ، وموقـ  ا2.5ال يخ ا
ث ا ومثلـت 4.1ث ، وموق  المكتبة الرقمية بجامعة بن  سويف ا4.1المبنى التراث  بجامعة القاهرة ا

  ا%22هم  الفئة بنسبة ا
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الرقميـة   مواقـ  إلكترونيـة هـ : موقـ  المكتبـة  4: ا ـتملت علـى أربعـة اتصميمات ذات أداء معتــدل -
ث ، وموق  4.6ث ، وموق  مكتبة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب ا4.4بجامعة جنوب الواد  ا

ث ا 5.4                                                ث ، وأخير ا موق  المكتبـة الرقميـة بجامعـة أسـيوي ا5.0اتحاد مكتبات الجامعات الممرية ا
  ا%13ومثلت هم  الفئة بنسبة ا

                                  موقع ا إلكتروني ا، ممثلة نسـبة 21بواحد وع رين ا: وه  األكثر إم حددت  تصميمات ذات أداء بطيء -
   من جملة تمميمات مواق  المكتبات الممرية محل الدراسةا%66ا

 تقنيات بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن بتصميمات مواقع المكتبات المصرية 3/1/8

ــفرة  ــة والم  ــول لالتمــاالت اآلمن ــو بروتوك  Hypertext Transfer Protocol Secureه

(HTTPS)   بين  بكات الحاسبات وتعةية النقـل اآلمـن للبيانـات والمعلومـات عبـر اإلنترنـت، حيـث يقـوم
  ف  أثناء عمليات نقل وتبادل المعلومات بين جهاة  الخادم SSL/THSبتوفير يبقات من الحماية القوية ا

ة كالمعلومـــات  ، خامــة المعلومــات واإلجــراءات مات اليبيعــة الحساســClient  والعميــل اServerا
ال خمــية وبيانــات العمــالء، أو مات القيمــة االقتمــادية والماليــة كبياقــات االئتمــان والمعلومــات البنكيــة 

  HTTPSوالتعامالت التجارية اإللكترونية القائمة عبر مواق  ال بكة العنكبوتية، وبدأ "العمل ببروتوكول ا
 ا(IETF, 2015)م" 2015ف  أوائل عام 

 
 ر بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن بتصميمات مواقع المكتبات المصرية( تواف20شكل )

  فــ  عمليــات HTTPSوك ـفت الدراســة قلـة اعتمــاد مواقـ  المكتبــات الممـرية علــى بروتوكـول ا
  مواقـ  فقـي، 3االتمال القائمة بها وبين متمفحات جمهور المستفيدين، حيث لم يعتمد علي  سوج ثالثـة ا

سكندرية، وموق  مكتبة ممر العامة بالةقاةيق، وموقـ  مكتبـة جامعـة ممـر الدوليـة، ه : موق  مكتبة اإل
  فقي من جملة مواق  المكتبات الممـرية المتاحـة علـى ال ـبكة العنكبوتيـةا ومـن الجـدير %9وملت بنسبة ا

إعـالن  بالمكر هنا أهمية تيبيق مواق  المكتبات الممرية لبروتوكول نقل النص الت عب  اآلمن، خامة بعد 
  ليكـون لهـا أسـبقية الظهـور فـ  نتـائج HTTPS" ركة جوجل عن تفضيل المواق  الداعمة لبروتوكـول ا

                                                                                         عمليات البحث التـ  تـتم عبـر محـرت بحثهـا العـالم  نظـر ا لمـا يـوفر  مـن حمايـة لمعلومـات المسـتخدم" 
 العالميةا، وه  إحدج أولويات ال ركة الرائدة ف  مناعة اإلنترنت  Google, 2014ا

 توظيف تقنية منفذ العرض بتصميمات مواقع المكتبات المصرية 3/1/9

  لتقنيـة منفـم العـرض 21ك فت نتائج اختبار مواق  المكتبات الممرية عن اعتماد واحد وع ـرين ا
                                                                                     ف  تمميم وتكويد مخييات مفحاتها اإللكترونية، بما يمك  نهـا مـن إعـادة هيكلـة محتوياتهـا Viewportا

  الخامــة ب ا ــات ومتمــفحات ال ــبكة العنكبوتيــة Breakpointsهــا بمــا يناســب نقــاي التوقــف اوتوةيع
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  مـن جملـة مواقـ  %66                                                                     لألجهةة المحمولة على اختالف أحجامها وخمائمها الفنيـة، ممـثال  ملـت بنسـبة ا
 المكتبات الممرية محل الدراسةا

 
 ت المصرية( توافر تقنية منفذ العرض بتصميمات مواقع المكتبا21شكل )

                                                     موقعـ ا إلكترونيـ ا، كموقـ  المكتبـة المركةيـة للمبنـى 11ف  حين لم يتم اسـتخدامها فـ  أحـد ع ـر ا
                                                                                                  التراث  لجامعة القاهرة، وموق  مكتبة جامعة المنمورة، وموق  مكتبة جامعة ممر الدولية، بما وقف عائق ا 

األجهةة المستخدمة ف  الومول إليها وتمـفحها عبـر أمام تجاوب مفحاتها ومحتوياتها م  أحجام  ا ات  
   من مواق  المكتبات الممرية محل الدراسةا%34                                             ال بكة العنكبوتية المحمولة، ممثال  ملت نسبة ا

 توظيف استعيمات الوسائط بتصميمات مواقع المكتبات المصرية 3/1/10

  للـتحكم فـ  Media Queriesوظف العديد مـن المكتبـات الممـرية قواعـد اسـتعالمات الوسـائي ا
                   وتيبيقهـا وفقــ ا CSS                                                                         التنسـيقات ال ـكلية لمحتويــات مـفحاتها اعتمــاد ا علـى برمجــة األنمـاي االنســيابية ا

  22لخمائص أجهةة جمهور المستفيدين وأحجام  ا اتها المختلفة، حيث تم اسـتخدمها بـاثنين وع ـرين ا
من بينها: موق  مكتبة اإلسـكندرية،  –  22كل رقم ا          وفق ا لل   –   %69من مواق  المكتبات الممرية بنسبة ا

وموق  المكتبة المركةية الجديدة لجامعة القاهرة، وموق  دار الكتب والوثائق الممرية، وموق  مكتبة ممر 
 العامةا

 
 ( توظيف قواعد استعيمات الوسائط بتصميمات مواقع المكتبات المصرية22شكل )

 ، %31  من مواق  المكتبات الممرية بنسـبة ا10ضمن ع رة ا  بينما لم توظف استعالمات الوسائي
من بينها: موق  اتحاد مكتبـات قمـور الثقافـة، وموقـ  مكتبـة جامعـة المنمـورة، وموقـ  المكتبـة الرقميـة 

   بمالحق الدراسةا3/2انظر الجدول ا –                                                      بجامعة قناة السويس، وفق ا لما ك فت عن  نتائج اختبارها 
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 عناصر الفنية لتصميمات مواقع المكتبات المصرية وتحديد نقاط القوة والضعف بهااختبار وتقييم ال 3/2

 تجاوب تصميمات مواقع المكتبات المصرية مع شاشات األجهزة المحمولة 3/2/1

  4ا تملت الدراسة ف   قها التيبيق  الختبار مـدج تجـاوب مواقـ  المكتبـات الممـرية مـ  أربعـة ا
          ، وفقـ ا mobiReadyاألحجام والخمائص والمعتمدة بـأداة االختبـار اأجهةة مات  ا ات عرض مختلفة  

   التال :9للجدول رقم ا

 ( فئات األجهزة المستخدمة في اختبار تصميمات المواقع اإللكترونية المحمولة9جدول )

 حجم شاشة العرض  أجهزة اختبار المواقع اإللكترونية المحمولة

 1024x768px أجهةة سيح المكتب 

 375x667px األجهةة المحمولة عالية األداء

 320x533px األجهةة المحمولة متوسية األداء

 320x533px األجهةة المحمولة منخفضة األداء

                                                                                       وعكست نتائج اختبار تمميمات مواق  المكتبات الممرية تباين ا واضح ا ف  عمليات عرض مفحاتها 
المختلفـة ألجهـةة أداة االختبـار، وقـد تـم التعبيـر عـن تقيـيم جـودة عرضـها بالرتـب ومحتوياتها بال ا ات  
إم انحمرت ف  ثالث فئات على   –                        علم ا بأن خمسة ه  أعال     –   5  إلى خمسة ا1التماعدية من واحد ا

 النحو التال :
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 ( تقييم عرض تصميمات مواقع المكتبات المصرية بمتصفحات األجهزة المحمولة 23شكل )

  مواق  تم عرضها بكافة  ا ات أجهةة االختبار بدرجات تقييم كاملـة فـ  كـل 9: تسعة الفئة األولىا -
  من جملة مواق  المكتبات الممرية الت   ملتها الدراسة، ه : موقـ  مكتبـة %28منها، ومثلت نسبة ا

القـاهرة، وموقـ   اإلسكندرية، وموق  مكتبة القاهرة الكبرج، وموق  المكتبة المركةيـة الجديـدة لجامعـة
دار الكتب والوثائق القومية، وموق  مكتبة ممر العامة بالةقاةيق، وموق  مكتبة جامعة ممـر للعلـوم 
والتكنولوجيا، وموق  المكتبة الرقمية بجامعة بن  سويف، وموق  مكتبة جامعة بور سعيد، وموق   بكة 

 مكتبات جمعية ممر للثقافة وتنمية المجتم ا

                                                                موقع ا إلكتروني ا تم عرضـها بكافـة  ا ـات أجهـةة االختبـار بـدرجات 19سعة ع ر ا: تالفئة الثانية -
  من جملة مواق  المكتبات الممرية الت   ملتها الدراسة، من بينها: %59تقييم متفاوتة، ومثلت نسبة ا

كتبـة موق  المكتبة القومية الةراعية، وموق  مكتبـة جامعـة أكتـوبر للعلـوم الحديثـة واآلداب، وموقـ  م
أكتوبر، وموق   6الجامعة البرييانية بممر، وموق  اتحاد مكتبات قمور الثقافة، وموق  مكتبة جامعة  

 مكتبة جامعة حلوان، وموق  المكتبة الرقمية بجامعة بنهاا

  مواق  تم عرضها عبر بعض  ا ات أجهةة االختبـار دون األخـرج، ومثلـت 4: أربعة االفئة الثالثة -
مواقـ  المكتبـات الممـرية التـ   ـملتها الدراسـة، وهـ : موقـ  مكتبـة ممـر     من جملة%13نسبة ا



 أحمـد حسين بكـر الممـر دا  / األساليب والتقنيات المستخدمـة ف  تمميم المـواقـ  اإللكترونية المحمـولــة : دراسة تقييمية  

  

 -136 -                                                                         2020 سبتمبر   –يوليو   ا  3، ع 7المكتبات والمعلومات ا مج المجلة الدولية لعلوم

 

العامة، وموق  مكتبـة جامعـة كفـر ال ـيخ، وموقـ  مكتبـة جامعـة المنمـورة، وموقـ  مكتبـة الجامعـة 
                                                                                األمريكية بالقاهرة، وأخير ا موق  المكتبة المركةية المبنى التراث  بجامعة القاهرةا

 ت مواقع المكتبات المصريةحجم الصفحات بتصميما 3/2/2

ك فت عمليات اختبار تمميمات مواق  المكتبات الممـرية، تفـاوت حجـم مـفحاتها اإللكترونيـة، إال 
أن  قد غلب عليها كبر حجمها بما يعوق كفاءة أدائها وسرعة تحميلها وعـرض محتوياتهـا عبـر متمـفحات 

  مـن مجمـل مواقـ  %56                   إلكترونيـ ا بنسـبة ا           موقعـ ا 18األجهةة المحمولـة، حيـث رمـدت ثمانيـة ع ـر ا
   التال :24                                                المكتبات الممرية محل الدراسة، وفق ا لل كل رقم ا

 
                                                                                    ( حجم صفحات مواقع المكتبات المصرية وفق ا لمدى تناسبها مع متصفحات الشبكة العنكبوتية  24شكل )

 المحمولة

ام مـفحات مقبولـة ممثلـة بنسـبة   مواق  إلكترونية للمكتبات الممرية بأحج7ف  حين وجدت سبعة ا
 ، ينمح بإدخال عمليات تحسين لملفاتها ومحتوياتها بما يعةة من كفاءتها ويرف  من أدائها ف  أثنـاء %22ا

  مواق  للمكتبات 7عمليات تمفحها وعرض محتوياتها بمتمفحات األجهةة المحمولة، كما تناسبت سبعة ا
يلبات متمفحات ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـة، هـ : موقـ  الممرية ف  حجم مفحاتها اإللكترونية م  مت

أكتـوبر، وموقـ  مكتبـة   6مكتبة القاهرة الكبرج، وموق  اتحاد مكتبات قمور الثقافة، وموق  مكتبة جامعـة  
جامعــة حلــوان، وموقــ  مكتبــة جامعــة أكتــوبر للعلــوم الحديثــة واآلداب، وموقــ  المكتبــة الرقميــة لجامعــة 

   من مفردات مجتم  الدراسةا%22كتبة الرقمية لجامعة بنهاا ممثلة جميعها نسبة االةقاةيق، وموق  الم

 مدى تحقيق تصميمات مواقع المكتبات المصرية لمتطلبات الشبكة العنكبوتية المحمولة: 3/2/3

أسفرت عمليات اختبار مواق  المكتبات الممرية عن توافر تنوع ف  مدج اجتياة عنامر تمميماتها 
  نتيجـة اختبارهـا وبيـان عـدد مـا 25يلبات ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـة، ويعكـس ال ـكل رقـم االفنية لمت

اجتاةت  بنجـاح، ومـا يتيلـب لعمليـات تيـوير وتحسـين بهـا أو معالجـة لضـمان جـودة تمـفحها وعـرض 
حيـث محتوياتها باألجهةة المحمولةا وأتى موق  المكتبـة المركةيـة الجديـدة لجامعـة القـاهرة علـى رأسـها؛  

                                                                               عنمر ا بتمميم  الحال  لمتيلبات ال بكة العنكبوتية المحمولة محقق ا نسبة نجاح 32اجتاة اثنين وثالثين ا
  عنامـر يلـةم معالجتهـا 4  يحتاجـان إلـى تحسـين وتيـوير، وأربعـة ا2 ، بينما توافر عنمـران ا%84ا

 لتعةية كفاءة أدائها وتمفحها عبر األجهةة المحمولةا
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                                                                           مات مواقع المكتبات المصرية وفق ا لمدى تحقيق عناصرها الفنية لمتطلبات الشبكة ( تصمي25شكل )

 العنكبوتية المحمولة

  مـن العنامـر، 31ويلي  ف  ملـت تمـميم موقـ  مكتبـة جامعـة المنمـورة باجتيـاة واحـد وثالثـين ا
المحمولـةا   لمتيلبات جودة تمفح  وعرض محتويات  عبر متمفحات األجهـةة  %82                    ومحقق ا نسبة نجاح ا

قــد حققــت  –  منهــا 23ثالثــة وع ــرون ا –فــ  حــين أن أغلبيــة تمــميمات مواقــ  المكتبــات الممــرية 
  مـن متيلبـات ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـةا وحققـت %71  وما فوقها حتى ا%50عنامرها نسبة نجاح ا

والوثـائق القوميـة    ، وأقلهـا هـو تمـميم موقـ  مكتبـة دار الكتـب%50  منها نسبة نجاح أقل من ا7سبعة ا
  من جملة العنامر الالةمـة لجـودة %39                                   عنمر ا فقي ومحقق ا نسبة نجاح ا15والم  اجتاة خمسة ع ر ا

  4/2انظـر الجـدول ا –تمفح  وعرض محتويات  عبر متمفحات ال بكة العنكبوتيـة بـاألجهةة المحمولـة 
 بمالحق الدراسةا

محمولة ومدى اعتمادها بتصميمات مواقع المكتبات  العناصر الفنية للمواقع اإللكترونية ال 3/2/4
 المصرية:

                                     عنمـر ا فنيـ ا كممارسـة معياريـة يجـب 38  ثمانيـة وثالثـين اmobiReadyحددت أداة االختبـار ا
األخم بها ف  عمليات تمميم وتيوير المواقـ  اإللكترونيـة لرفـ  كفاءتهـا وأدائهـا عبـر األجهـةة المحمولـة 

 ا وقد ك فت الدراسة عن تنوع ملحوظ فـ  التـةام مواقـ  3انظر الملحق رقم ا  –  لجمهور المستفيدين منها
المكتبات الممرية بهم  الممارسات المعيارية خالل عمليات تمميم وبرمجة مـفحاتها اإللكترونيـة لتكـون 
جاهةة وقابلة للومول إليها وتمفح محتوياتها مـن قبـل جمهـور مسـتخدم  ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـة، 
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يث التةمت تمميمات مواق  المكتبات التـ   ـملتها عمليـات االختبـار الفنـ  لعنامـرها باجتياةهـا كافـة ح
  عنامـر ضـمن متيلبـات الومـول إليهـا وعـرض محتوياتهـا عبـر متمـفحات 7عمليات اختبار سـبعة ا

 األجهةة المحمولة، وه :

  Pluginsالملحقـة ا                                               المختص باختبار عدم يلـب تثبيـت أ    مـن البرمجيـة    (Appletsعنصر ) -
الالةمة لتمفحها واستعراض محتوياتها عبر متمفحات و ا ـات أجهـةة جمهـور المسـتخدمين 

 المحمولةا

الم  يختبر مدج استخدام مفحات الموق  لعمليات توجيـ  إلـى  (CSS Expressionعنصر ) -
 ، حيــث تــؤثر هــم  الممارســة فــ  الوقــت CSSملفــات األنمــاي االنســيابية للتنســيقات ال ــكلية ا

 المستغرق ف  تحميل مفحات الموق  وعرض محتويات ا

ــر ) - ــفحات  (Image Crunchعنص ــ  م ــتخدمة ف ــور المس ــم الم ـــاختبار حج ــتص ب المخ
الموق  اإللكترون ، حيـث يـؤثر فـ  الوقـت المسـتغرق فـ  تحميـل مـفحات الموقـ  ومحتويات  

 وعرض محتويات  عبر األجهةة المحمولةا

المختص بـاختبار ما إما كانت مفحات الموق  تستخدم خرائي للمـور  (Image Mapعنصر ) -
سـهلة االسـتخدام                                                                           أم ال، فرغم أنها ممارسة جيدة ف  تمميم المواق  اإللكترونية عامة ، فإنها غير  

عبر متمفحات األجهةة المتملة بال بكة العنكبوتية المحمولة، كونها تةيد من الوقـت اإلضـاف  
الميلوب ف  تحميل ونقل وعرض ملفات المـور، كمـا أن تقنيـة خـراي المـور غيـر مدعومـة 

 بالعديد من متمفحات األجهةة المحمولةا

ر إعـدادات افتراضـية لعنامـر تمـميم المختص بالتحقق من مدج توفي (Input Typeعنصر ) -
  المتاحة بمفحات الموق ، وتوفير كمية المعلومـات التـ  يضـير Formsالنمامك اإللكترونية ا

 المستخدم إلى إدخالها عبر  ا ات ومتمفحات أجهةت  المحمولةا

الــم  يخــتص بفحــص واختبــار مــا إما كانــت مــفحات الموقــ   (Redirect Errorعنصــر ) -
                                                                           و  على أ    من عمليات إعادة التوجي  للمستخدم عند عمليات تحميلها األولية، إم اإللكترون  تحت

يتيلب ملت تعدد عمليات إرسال يلبات عرض مفحات الموق  وةيـادة الوقـت الخـاص بتحميـل 
 محتوياتها وعرضها ضمن متمفحات و ا ات األجهةة المتملة بال بكة العنكبوتية المحمولةا

الم  يتحقق من مدج مواءمة مخيـي مـفحات الموقـ  اإللكترونـ   (Valid Markupعنصر ) -
  وقواعـدها المعياريـة فـ  بنيـة وتوةيـ  XMLلإلمدارات الحديثة من لغات البرمجة الهيكليـة ا

محتويات مفحات الموق  لتكون أكثر مواءمة م  أحجام  ا ات ومتمفحات األجهةة المحمولـة 
 لجمهور المستفيدينا 

ا سـبق ضـمن الممارسـات اإليجابيـة لتيسـير ومـول جمهـور المسـتفيدين إلـى ال ـبكة ويق  جميـ  مـ
العنكبوتية المحمولة، وتمفح ما يتاح بهـا مـن المواقـ  اإللكترونيـة بسـهولة ويسـر عبـر  ا ـات أجهـةتهم 

 المحمولة باختالف أحجامها وتنوع سماتها الفنيةا
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للمواقع اإللكترونية المحمولة بتصميمات مواقع   ( قياس مدى توافر عناصر الممارسات الفنية26شكل )

 المكتبات المصرية

                             عنمـر ا ضـمن تمـميمات مواقـ  31ف  حين تفاوتت عمليات اختبار مـدج تـوافر واحـد وثالثـين ا
                                                                                       المكتبــات الممــرية، كــونهم يمثلــون ممارســات  معياريــة  ميلوبــة لتحقيــق االســتخدام والتمــفح المــحيح 

  السـابق؛ العنامـر التـ  26ل بكة العنكبوتية المحمولةا ويعكس ال ـكل رقـم المفحاتها ومحتوياتها عبر ا
تحتاك عمليات معالجة وتحسين بها وضمان توافرها ب كل محيح، أو تلت الت  لم تتوافر ويجب أخمها ف  
اعتبارات عمليات التيوير المستقبلية لتمـميمات مواقـ  المكتبـات الممـرية، بمـا يعـةة ومـول جمهـور 

مين إليها وييسر تمفحهم لمحتوياتها وخـدماتها عبـر أجهـةتهم المحمولـة المسـتخدمة فـ  اتمـالهم المستخد 
 بال بكة العنكبوتيةا
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                       رابع ا: خاتمة الدراسة

 نتائج الدراسة:  4/1

 الهدف األول: األساليب والتقنيات المستخدمة في تصميم المواقع اإللكترونية المحمولة

 مستخدمة ف  مناعة وتمميم المواق  اإللكترونية المحمولة، ه : تتوافر أربعة أساليب وتقنيات   1

ا - منفملة  محمولة  إمدارة  تمميم  ف   Standalone Mobile Siteأسلوب  متمثل   ، 
تمميم وبرمجة نسخة منفملة من الموق  اإللكترون  يتم تخميص محتوياتها وتنسيقاتها  

مستخدم  ال بكة العنكبوتية  ال كلية تتناسب م  خمائص وسمات محددة ألجهةة جمهور  
 المحمولةا 

ا  - الديناميكية  الخدمة  الخادم  Dynamic Servingوأسلوب  جهاة  برمجة  على  القائم    
ا المتناسبة  Serverالرئيس   ال كلية  للتنسيقات  ملفات  بعدة  وتةويد   اإللكترون   للموق     

 محتويات  بهاا لألجهةة المحمولة ال ائعة والمتوق  استخدامها ف  الومول إلي  وتمفح 

ا - المتجاوب  التمميم  نسخة   Responsive Web Designأسلوب  تمميم  القائم على   ،
السري  م  حجم   للتجاوب  قابلية  مات  اإللكترون ،  الموق   واحدة من مفحات ومحتويات 
أو   قيود  أ   دون  محتويات   إلي  وعرض  الومول  ف   المستخدمة  والمتمفحات  ال ا ات 

 األجهةة المستخدمة لتحقيق ملتا روي فنية يجب توافرها ب

ا - المتوائم  التمميم  تكوين  Adaptive Web Designأسلوب  على  فلسفت   تقوم  الم     
ا الخادم Layoutsتخيييات  كلية  على  وحفظها  اإللكترون   الموق   لمفحات  متعددة    

ا من  Serverالرئيس   أ   وسمات  خمائص  ويناسب  يوائم  بما  منها  االستدعاء  ويتم   ، 
 االمكتبية والمحمولة  المستخدمة ف  الومول إلى الموق  اإللكترون ا  األجهةة

الهدف الثاني: مدى تحقيق تصميمات مواقع المكتبات المصرية الحالية لمتطلبات الشبكة العنكبوتية 
 المحمولة

ا  2 وبرمجة  تمميم  على  القائمين  لدج  كبير  توج   الممرية % 59توافر  المكتبات  مواق   من    
تمميما العنكبوتية لمواءمة  ال بكة  متمفحات  عبر  وتمفحها  متيلبات عرضها  م   الفنية  تهم 

 المتاحة ضمن أجهةة جمهور المستخدمين المحمولةا

   RWD  من مواق  المكتبات الممرية على أسلوب وتقنية التمميم المتجاوب ا%66اعتماد ا  3
كافة عبر  وخدماتها  محتوياتها  وعرض  تمفحها  تدعم  ميةات  من  ب   يتمت   األجهةة    لما 

المستخدمة ف  الومول إليها وةيارتها اكالحاسبات المكتبية، األجهةة اللوحية والكفية، أجهةة 
تمميمات   ف   علي   االعتماد  أو  استخدام   عدم  الدراسة  أوضحت  حين  ف   المكية ،  الهواتف 

جمهور %34ا أمام  عائق ا  يمثل  ما  الدراسة،  الت   ملتها  الممرية  المكتبات  مواق   من                                                                               
تخدم  األجهةة المحمولة ف  الومول إليها وإتمام تمفحهم لمحتوياتها أو خدماتها ف  أثناء  مس

 تنقالتهم المختلفةا

الفائق ا  4                           ه  األكثر اعتماد ا ف   HTML5أمبحت اإلمدارة الخامسة من لغة مناعة النص 
ح العنكبوتية،  ال بكة  على  المتاحة  الممرية  المكتبات  مواق   وتمميم  برمجة  يث عمليات 
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  %38  والت  استخدمت ف  تمميم اXHTML  منها، يليها لغة ا %56استخدمت ف  تمميم ا
  من مواق  المكتبات  %6من مواق  المكتبات الممرية، كما أظهرت الدراسة استمرار اعتماد ا

ا  الفائق  النص  مناعة  للغة  القديمة  اإلمدارات  على  مواقعها  HTMLالممرية  تمميم  ف     
                                                                        مثل عائق ا فني ا أمام تجاوبها م  خمائص وسمات متمفحات ال بكة العنكبوتية  اإللكترونية، بما  

 المحمولةا 

الحروف    5 لترمية  عالمية  نظم  على  اإللكترونية  مواقعها  تمميم  ف   الممرية  المكتبات  تعتمد 
  من %84  ف  ترمية نموص اUTF-8 ، حيث استخدم الترمية اCharacter Encodingا

المكتبا مواق   مختلف تمميمات  لدعم   نظر ا  العنكبوتية،  ال بكة  على  المتاحة  الممرية                                                             ت 
العربية،   اللغة  النم  لحروف  التمثيل  بينها  العالمية والت  من  الرموة والحروف والهجائيات 
ال بكة   على  المتاحة  الممرية  المكتبات  مواق   استخدام  لواجهات  الرئيسية  اللغة  كونها 

 حتوياتهاا العنكبوتية، والمستخدمة ف  مياغة م

ا  6 االنسيابية  األنماي  مناعة  لغة  من  الثالثة  اإلمدارة  ملفات CSS3استخدمت  تكويد  ف     
العنكبوتية،   ال بكة  على  المتاحة  الممرية  المكتبات  مواق   تمميمات  بكافة  ال كلية  التنسيقات 

 ، ف  حين أظهرت نتائج اختبارها كبر حجمها وا تمالها على عدة %100                  حيث م ثلت بنسبة ا
إتاحتها وعرض  أ وكفاءة  أداء  لرف   وتحسين حجمها  معالجتها  تستجوب سرعة  برمجية  خياء 

 محتوياتها بالسرعة المناسبة ألجهةة جمهور مستخدم  ال بكة العنكبوتية المحمولةا

تفاوت ا ملحوظ ا    7 العنكبوتية  ال بكة  المتاحة على  الممرية  المكتبات  اختبار مواق   نتائج                                                                                           أظهرت 
أ  جودة  معدالت  اف   وإمكانات Performanceدائها  المحمولة،  األجهةة  متمفحات  عبر    

 ، وتحسين Best Practices ، وجودة الممارسات الفنية بها اAccessibilityالومول إليها ا
ا العالمية  البحث  بنتائج  ظهروها  اSEOفرص  ثالث  إلى  توةيعها  تم  كما  وفق ا  3 ا  فئات                  

محتوياتها وعرض  أدائها  سرعة  ف :    الختبارات  ممثلة  المحمولة،  العنكبوتية  ال بكة  عبر 
ثانية  ف  عرض مفحاتها ومحتوياتها عبر    4.3تمميمات مات أداء سري  تستغرق اأقل من  

ا  لنسبة مئوية  المحمولة ممثلة  العنكبوتية  أداء معتدل تستغرق  %22ال بكة   ، وتمميمات مات 
ا  5.8حتى    4.4امن   مئوية  لنسبة  ممثلة  وأخي %13ثانية   بي ء   ،  أداء  مات  تمميمات                             ر ا 

  من تمميمات مواق  المكتبات الممرية %66ثانية فأكثر  مثلت بنسبة مئوية ا  5.8تستغرق ا
 والمتاحة عبر ال بكة العنكبوتية المحمولةا 

  ف   HTTPSقلة اعتماد مواق  المكتبات الممرية المتاحة على ال بكة العنكبوتية لبروتوكول ا  8
اتمالها   لم يستخدم  سوج ثالثة اعمليات  إم  منها،  المستفيدين    3بمتمفحات أجهةة جمهور 

بالةقاةيق،   العامة  ممر  مكتبة  وموق   اإلسكندرية،  مكتبة  موق   ه :  فقي  إلكترونية  مواق  
  من مجتم  مواق  المكتبات الممرية الت  %9وموق  مكتبة جامعة ممر الدولية، مثلت بنسبة ا 

  وجب العمل على تيوير كافة مواق  المكتبات الممرية ودعمها  ملتها الدراسة، ف  حين أن
                                                                    بكافة عمليات االتمال ونقل البيانات بها نظر ا لما أكدت   ركة جوجل HTTPSلبرتوكول ا

الظهور ضمن  أولوية  لها  سيكون  حيث  ل ،  الداعمة  اإللكترونية  للمواق   تفضيلها  ف   العالمية 
يوفر   كون   بها  البحث  عمليات  المعلومات نتائج  لكافة  والتأمين  الحماية  من  عالية  درجة 

 واإلجراءات الت  يقوم بها جمهور مستخدم  ال بكة العنكبوتية عبر مختلف أجهةتهم المحمولةا 
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  منها على تقنية منفم %66أظهرت نتائج اختبار تمميمات مواق  المكتبات الممرية اعتماد ا  9
عادة بناء وهيكلة محتوياتها لتتناسب م     والمختمة بعرض مفحاتها وإViewportالعرض ا

إليها وتمفحهاا  الومول  ف   المستخدمة  األجهةة  أحجام  ا ات عرض ومتمفحات  مختلف 
ا الوسائي  استعالم  تقنية  توظيف  تم  أن   حين  وتنسيق Media Queriesف   عرض  ف     

مكتبات   من تمميمات مواق  ال% 69بمرية  ف  ا-المحتوج المرئ  االمور والملفات السم 
إليها وتمفح محتويتها عبر   العنكبوتية، بما يعةة من الومول  المتاحة على ال بكة  الممرية 

 أجهةة جمهور مستخدم  ال بكة العنكبوتية المحمولةا

 الهدف الثالث: نقاط القوة والضعف بالعناصر الفنية لتصميمات مواقع المكتبات المصرية الحالية

لتمفحها وعرض محتوياتها عبر  ك فت عمليات اختبار تمميمات موا  10 الممرية  المكتبات  ق  
ا نجاح  4أرب   ف   تباين  عن  إليها  الومول  ف   المستخدمة  لألجهةة  الحجم  مختلفة     ا ات 

لثالث ا بكافة  ا ات األجهةة 3                       تمميماتها وفق ا  تم عرضها  إلكترونية  كالتال : مواق   فئات    
ا نسبة  ممثلة  كامل  ت%28ب كل  إلكترونية  مواق   لكن  ،  األجهةة  بكافة  ا ات  عرضها  م 

                                         ، وأخير ا مواق  تم عرضها ببعض من  ا ات %59بتقييمات متفاوتة ف  كل منها مثلت نسبة ا
ا ممثلة  األخرج،  ف   وف لت  المحمولة  الممرية  %13األجهةة  المكتبات  مواق   كافة  من    

 المتاحة على ال بكة العنكبوتيةا 

                                                    ية المتاحة على ال بكة العنكبوتية وفق ا لحجم مفحاتها تتنوع تمميمات مواق  المكتبات الممر  11
ا انحمرت ف  ثالث  للغاية 3اإللكترونية، حيث  كبير  مات حجم مفحات  فئات ه : مواق     

                                            بما يمثل عائق ا ف  سرعة تحميلها وعرضها  %56تاب  مثلت بنسبة مئوية ا  501اأكثر من  
ف  أثناء إجراءات تيويرها المستقبليةا   أمام جمهور مستخدم  األجهةة المحمولة يجب معالجت 

  تحتاك إلى  %22تاب  والت  مثلت نسبة مئوية ا  500إلى    101مواق  مات حجم مقبول امن  
تحسينات بسيية لعنامر محتواها المرئ  لرف  سرعة تحميلها وعرضها بمتمفحات األجهةة 

  من جملة %22بنسبة ا  تاب   100                                                      المحمولة، وأخير ا مواق  مات حجم مناسب تمام ا اأقل من  
 مواق  المكتبات الممرية المتاحة عبر ال بكة العنكبوتيةا 

المكتبة    12 اموق   أن  الممرية  المكتبات  مواق   لتمميمات  الفنية  العنامر  اختبار  نتائج  ك فت 
لمتيلبات تمفحها  الفنية  تحقيق عنامر   تم  ما  القاهرة  على رأس  لجامعة  الجديدة  المركةية 

 ،  %84                              عنمر ا محقق ا نسبة نجاح ا32مولة؛ إم تم اجتياة  الثنين وثالثين اعبر األجهةة المح
  يحتاجان إلى عمليات تحسين وتيوير، هما: الرمة الخاص بعنوان 2بينما توافر ب  عنمران ا

ا اFaviconالموق   تسمية مفحات   وعنوان   ، Page Titleا أربعة  ف   ف ل  حين  ف     4 ا 
ا  ه :   Caching Control, ETag Support, Gzip Encoding, Viewportعنامر 

Meta يجب معالجتها بإجراءات تيوير  المستقبلية لتعةية كفاءة أدائ  وتمفح  عبر جمهور  
 مستخدم  ال بكة العنكبوتية المحمولةا

جاءت الرتب األعلى بنتائج اختبار العنامر الفنية بتمميمات مواق  المكتبات الممرية الحالية،   13
 ، فيلي  موق  المكتبة  %82                                                     التال : موق  مكتبة جامعة المنمورة محقق ا نسبة نجاح اعلى النحو  

 ، ثم موق  المكتبة المركةية المبنى التراث   %71                                           الرقمية بجامعة بن  سويف محقق ا نسبة نجاح ا
دمياي،   جامعة  مكتبة  وموق   الواد ،  جنوب  بجامعة  الرقمية  المكتبة  وموق   القاهرة،  بجامعة 

حق اوالت   نجاح  نسبة  منها  كل  أظهرت  %68ق  حين  ف   الحاليةا  الفنية  تمميماتها  بعنامر    
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النتائج أن موق  مكتبة دار الكتب والوثائق القومية يمثل أقل مواق  المكتبات الممرية المحققة 
الحال   تمميم   واجتياة  الفنية،  عنامرها  ضمن  المحمولة  األجهةة  عبر  تمفحها  لمتيلبات 

ا ع ر  ع15لخمسة  تمفح     جودة  وتعةية  لرف   الالةمة  الفنية  العنامر  مجمل  من                                                             نمر ا 
  ا %39                                                                        وعرض محتويات  عبر متمفحات األجهةة المحمولة، محقق ا نسبة نجاح لم تتجاوة ا

على    14 القائمين  العنكبوتية حرص  ال بكة  على  المتاحة  الممرية  المكتبات  مواق   دراسة  ك فت 
سبعة   بتحقيق  الحالية  الفنية  متمفحات  7اتمميماتها  عبر  وتمفحها  إتاحتها  متيلبات  من    

ا ه :  المحمولة،   Applets, CSS Expression, Image Crunch, Imageاألجهةة 

Map, Input Type, Redirect Error, Valid Markup  وجميعها يق  ضمن الممارسات ، 
تحقي  تفاوت  حين  ف   المحمولةا  اإللكترونية  المواق   وتمميم  لمناعة  لواحد المعيارية  قها 

                                                                         عنمر ا، ما أوجب على القائمين بإدارتها وتيويرها ضرورة إدخال المةيد من 31وثالثين ا
التحسينات الالةمة على تمميماتها الحالية، ومعالجة ما أظهرت  دراسة الباحث من نقاي ضعف  
ال بكة  مستخدم   جمهور  تجربة  من  يعةة  الم   بال كل  أدائها  وتحسين  كفاءتها  لرف   بها، 

 لعنكبوتية المحمولة ويلب  تيلعاتهم واحتياجاتهم منهاا ا

 

 توصيات الدراسة:  4/2

 توميات موجهة إلى مؤسسات المكتبات الممرية والقائمين على إدارة وتيوير مواقعها اإللكترونية:

تمميم   - ف   الحديثة  والتقنيات  األساليب  على  العربية  المكتبات  مؤسسات  اعتماد  ضرورة 
والتمفح مواقعها   لإلتاحة  قابلة  لتكون  العالمية،  العنكبوتية  ال بكة  على  المتاحة  اإللكترونية 

ملت  ف   مستهدفة  السواء،  على  والمحمولة  الثابتة  المستفيدين  جمهور  أجهةة  مختلف  عبر 
وتلبية  الحاليين،  المستفيدين  جمهور  من  عريض  قياع  إلى  وخدماتها  بمواردها  الومول 

المعلوماتية يفضلون   احتياجاتهم  ما  وعبر  مكان،  أ   ومن  وقت  أ   ف   معهم  يتناسب  بما 
 استخدام  من األجهةة المختلفة والمتملة ب بكة اإلنترنتا 

المتجاوب ا - التمميم  باستخدام أسلوب  الدراسة    ف   Responsive Web Designتوم  
يمت كون   العنكبوتية؛  ال بكة  على  المتاحة  الممرية  المكتبات  مواق   وتيوير  اة  تمميم 

                                                                                  بإمكانات تيس  ر ومول جمهور المستفيدين إلى مواقعها اإللكترونية وتمفحها بسهولة ويسر، 
ملت   ف   المستخدمة  أجهةتهم  كافة  نفسها عبر  والخدمات  المحتويات  ويضمن حمولهم على 
اكالحاسبات المكتبية، والحاسبات المحمولة، واألجهةة اللوحية، والهواتف المكية  دون التقيد 

 وسمات  ا اتها، أو يريقة اتمالهم ب بكة اإلنترنت العالميةابأحجام 

والتيوير  - االختبار  لعمليات  العنكبوتية،  ال بكة  عبر  المتاحة  اإللكترونية  مواقعها  إخضاع 
المستمرة بما يحقق مواكبتها للتغيرات الجارية بمناعة المواق  اإللكترونية من جانب، ويرف   

خدماتها بال كل المناسب الحتياجات جمهور المستفيدين منها،  جودة أدائها وقدرتها على تقديم  
بأسواق   يستجد  ما  أم  حالي ا  المستخدمة  المحمولة  وهواتفهم  أجهةتهم  عبر  ملت  أكان                                                                                   سواء 

                                                    تكنولوجيا االتماالت والمعلومات مستقبال ، من جانب آخرا 
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 ت المصرية:توصيات موجهة إلى أقسام علوم المكتبات والمعلومات واألرشيف بالجامعا

تحديث وحدات مقرراتها التعليمية والمختمة بتمميم المواق  اإللكترونية لمؤسسات المكتبات   -
بأقسام   والدارسين  اليالب  تةويد  يضمن  بما  العنكبوتية،  ال بكة  عبر  والمتاحة  والمعلومات 

الستخدام األساليب  المكتبات والمعلومات بالجامعات الممرية بالمعارف والمهارات الالةمة  
العنكبوتية   ال بكة  على  إتاحتها  وسبل  اإللكترونية،  المواق   مناعة  ف   الحديثة  والتقنيات 
على  والمحمولة  المكتبية  الحاسبات  أجهةة  مختلف  عبر  إليها  الومول  وتيسير  العالمية، 

 السواءا
 

 توصيات موجهة إلى الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف: 

مناعة  دعوة   - تنمية  هيئة  م   بالتعاون  واألر يف  والمعلومات  للمكتبات  الممرية  الجمعية 
جمهورية ممر العربية ،    –تكنولوجيا المعلومات اوةارة االتماالت وتكنولوجيا المعلومات  

المكتبات   مؤسسات  مواق   واعتماد  وتقييم  مراجعة  عمليات  إليها  ي عه د  فنية  لجنة  ت كيل                                                                                       إلى 
المتاحة   وضبيها  الممرية  حمرها  بإجراءات  مختمة  وتكون  العنكبوتية،  ال بكة  على 

بما   دور ،  ب كل  والوظيفية  الفنية  بعنامرها  الالةمة  والتحسين  التيوير  متيلبات  وتحديد 
العالمية،  اإللكترونية  المواق   مناعة  ف   الجارية  للتيورات  تمميماتها  مواكبة  يضمن 

المستفيد  لجمهور  الم ثلى  االستفادة  الم                                          وتحقيق  بال كل  المختلفة  وخدماتها  محتوياتها  من  ين 
يتناسب م  سلوكهم الحال  ف  البحث والومول إلى ما يحتاجون  من معلومات وخدمات تلب  

 احتياجاتهم وتيلعاتهم المختلفةا 

المكتبات   - مؤسسات  م   بالتعاون  واألر يف  والمعلومات  للمكتبات  الممرية  الجمعية  يرح 
مكتبات والمعلومات بالجامعات الممرية المختلفة، عدة ورش عمل الممرية وأقسام علوم ال

وتيوير  تمميم  على  القائمة  الب رية  الكوادر  مهارات  تنمية  إلى  تهدف  تدريبية  ودورات 
المختلفة، وإكسابهم مهارات   بالقياعات  المكتبات والمعلومات  المواق  اإللكترونية لمؤسسات 

ا الحديثة  والتقنيات  األساليب  للتيورات استخدام  مواكبتهم  يضمن  وبما  ملت،  ف   لمستخدمة 
 الجارية ف  متيلبات واحتياجات سوق العمل بمناعة المواق  اإللكترونيةا

 

                             ثالثا  الدراسات المستقبلية: 4/3

قابلية استخدام مواق  مؤسسات الخدمات الثقافية الممرية عبـر األجهـةة المحمولـة لجمهـور  -
               تاحف نمومج اا المستفيدين منها: األر يفات والم

المواق  اإللكترونية للمكتبـات المدرسـية الممـرية المتاحـة علـى ال ـبكة العنكبوتيـة: دراسـة  -
 تحليلية للمتيلبات الفنية والوظيفيةا

معايير وممارسات البناء المعلومات  بمواق  المكتبات العربية المتاحة عبر ال بكة العنكبوتيـة  -
 المحمولة: دراسة معلوماتيةا

اإللكترونية للمكتبـات الممـرية المتاحـة علـى ال ـبكة العنكبوتيـة المحمولـة: دراسـة   المواق  -
 تقييمية للخدمات والمحتوج المعلومات ا
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                                     خامس ا: قائمة مراجع ومصادر الدراسة: 

 المراجع والمصادر العربية: 5/1

المحمولة: دراسة  ا تمفح مواق  الويب عبر األجهةة  2013أبو النجا، منى محمود حسنا ا ا 1ا
ميدانيــة تحليليــة الســتنباي متيلبــات مواقــ  المكتبــات الممــرية ا اأيروحــة 
دكتــوراة ا القــاهرة: قســم المكنبــات والمعلومــات، كليــة اآلداب، جامعــة عــين 

  مسا

 ا مناهج البحث ف  علـم المعلومـات والمكتبـاتا الريـاض: دار المـريخ 1988بدر، أحمدا ا ا 2ا
 للن را

 ا مواق  االنترنت العربية ف  مجال المكتبات  2005الستارا اخليفة، محمود عبد  ا 3ا
:  Cybrarians Journalوالمعلومات ف  األدلة والبوابات العالميةا مجلة  

ا  7-1 ، المفحات 4دورية علمية محكمة تعن  بمجال المكتبات والمعلوماتا
، من  2019, 05 15تاريخ االسترداد 

http://www.journal.cybrarians.org / 

 ا معايير تقيـيم المواقـ  اإللكترونيـة: دراسـة مقارنـة ومعيـار 2012لخول ، أود  جمالا اا ا 4ا
مقترحا اأيروحة دكتـوراة ا اإلسـكندرية: قسـم المكتبـات والمعلومـات، كليـة 

 اآلداب، جامعة اإلسكندريةا

 ا يرق تقييم مواق  المكتبات المتاحة عبر  بكة الويـبا 2007راض ، تغريد أبو الحسنا ا ا 5ا
-211 ، المــفحات 27ا13تجاهــات الحديثــة فــ  المكتبــات والمعلومــات، اال

 ا238

 ا اسـتخدام الهواتـف المحمولـة فـ  تعةيـة الومـول للمحتـوج 2011السيد، أمان  محمدا ا ا 6ا
الرقم  العرب  دراسة لمتيلبات الن ر االلسلك  ومقوماتـ ا مـؤتمر المحتـوج 

ــات ا ــديات واليموحـ ــت: التحـ ــ  اإلنترنـ ــ  فـ ــوبر أك 5 - 3العربـ   2011تـ
  ا الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةا675-623االمفحات 

 ا اسـتخدام الويـب المتـاح عبـر الهواتـف النقالـة ومـدج إمكانيـة 2014السيد، هدج محمدا ا ا 7ا
ــة ا اأيروحــة  ــة: دراســة تحليلي ــة العربي ــات الرقمي ــ  المكتب ــ  فــ  مواق تيبيق

ــات و ــة اآلداب، جامعــة ماجســتير ا االســكندرية: قســم المكتب المعلومــات، كلي
 اإلسكندريةا

ــد جــاللا ا ا 8ا ــدور، محم ــاهرة: دار 2015الغن ــقا الق ــة والتيبي ــين النظري ــ  ب  ا البحــث العلم
 الجوهرة للن ر والتوةي ا

 ا قياســات الويـبا االتجاهـات الحديثــة فـ  المكتبــات 2007محمـود، محمـد عبــد المـولىا ا ا 9ا
 ا210-189 ، المفحات 27ا13والمعلومات، 

 ا مؤ ر المعرفة العالم : ممرا دب : 2019ؤسسة محمد بن را د آل مكتوم للمعرفةا ام ا 10ا
 مؤسسة محمد بن را د آل مكتوم للمعرفةا
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