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تأثري وسائل التواصل االجتماعي على خدمات املكتبات ومراكز املعلومات ...

تأثري وسائل التواصل االجتماعي يف خدمات املكتبات ومراكز املعلومات
جتربة مكتبة امللك فهد الوطنية
د صا ي ا ادر زقز در مل ملت*

متهيد:

تس ع

ه ع ا دراسد ع لت در ع

ود لالمععت اععي
دراسد

قععم ترععاق

لت ودقععا د ع ادا و ععتوا در الدتععا ديف ملععتات د
ع م ع د لععف د ععا درال يف ع

ععت

ه ع د د ععت  .وق ملحععالس هععا

حال حتاقا أي و توا در الدتا ديف ملتات درع تسع ام ت م ع د لعف د عا درال يف ع

خلام مسع ي اق ت ومعت دجيت عت و عل ت د ع ادا هع ا درال عتوا ترعاق اعامت م لالمتت ع
ملا د سع ي اقي ،ت رصعت رسد ا يفع معي معالايت د
در حل لت .وقا دن ت دراسد

ع اعي

قعم تالا عا د عيف

درالتعيت

لت مجل مي دريف تو ودر الت ت در معي أعهن ت ديفسترعت وسع ال

تراق دخلامت د لالمتت ارب و توا در الدتا ديف ملتات.
خدماتها

املدقدمة:
أدى االنتشـــار الواســـد الســـتقدام ت بي ـــات

جمتمـد مسـتقدمي هـال الت بي ـات.

وقـــد قـــدم كـــل مــــل  doomaaMو noodMaaciR

الويـــب  2,1وشـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي

( )2133تعريفـــاط مل ـــ لت ت بي ــــات الويــــب 2,1

ظهـــور نـــوع جديـــد مـــل التاـــديات الـ ـ تواجـ ـ

بأنهــا تلــك الت بي ــات ال ـ تســهل عمليــة تبــاد

املكتبــات ومراكـــز املعلومــات والــ تتم ـــل

املعلومـــات ،وتعتمـــد بت ـــميمها علـــى املســـتقدم

حتديد ال ري ة ال تستقدمها املكتبة لتسـوي

وتتيت التعاون على الشبكة العنكبوتية.

* قسم علم املعلومات ،كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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في ل بل عبدالعزيز التميمي

وهــال املواقــد تتــيت ملســتقدميها احلريــة
التعامــل والتعــاون بعضــهم مــد بعــيف
االجتماعي ك انعني للمعلومـة

احلــوار

عــــــدد املســــــتقدمني النشـــــ ني

konbeaaF

حــوالي مليــار مســتقدم ،ويــأتي بعــدل

reRiibd

بيئـة رقميـة

حبـــوالي  2٢٢مليـــون مســـتقدم ،وحـــوالي 241

افرتاضــية علــى العكــمل مــل املواقــد ا خــرى

مليون صفاة على موقد ويكيبيديا ،وما يزيد

علــــى الشــــبكة العنكبوتيــــة ،حيـــ ال تتــــا

عــل  1مليــارات ســاعة علــى  .eauiuebومبــا أنـ

الفرصة للمستقدمني سوى ت فت املوقـد املعـد

مــل املســلم ب ـ أن مــل أهــم أدوار املكتبــة هــو

مسب اط مل قبل أشقاص أو هيئات أخرى.

ي ــا املعلومــات وتســوي ها لــدى املســتفيديل،

بــــات مــــل املعــــرو أن هنــــا عــــددا مــــل

فإنهــــــا تتشــــــار مــــــد شــــــبكات التواصــــــل

ت بي ـــــات الويـــــب  2,1وشـــــبكات التواصـــــل

االجتمـاعي

االجتمـــاعي الـ ـ تســـتقدم مـــل قبـــل م يـــني

بينهما لت ديم خدمـة معلوماتيـة متميـزم أمـراط ال

ا فراد حو العـا كوسـيلة للتواصـل وتبـاد

بد من .

املعار ،

ومنها -eauiueb -reRiibd -konbeaaF

ذات ا ـد  ،مــا

عـل الــرب

ومبـــــا أن املكتبـــــات واملكتبـــــيني كـــــانوا

 aRFRpbMRoوبعــيف املواقــد ا خــرى الــ تتــيت

ســـباقني لتـــبي أي وســـيلة جديـــدم تتـــيت ي ـــا

ملســـتقدميها حريـــة التواصـــل والتفاعـــل فيمـــا

املعلومـات للمسـتفيديل))Dickson & Holley, 2010

بينهم .أصبات شـبكات التواصـل االجتمـاعي

فــإنهم كــانوا مــل أوائــل املــرحبني باســتقدام

مســة مــل مســات الع ــر ،حيــ أظهــر موقــد

ت ــــــديم خــــــدمات

 Statista.comواملتق ــــــــــ

جــــــــــرا

ت بي ــــــات الويــــــب 2,1

للمستفيديل ،ما حدا ببعضهم ط ق مسـمى

اإلح ــا ات علــى شــبكة اإلنرتنــت بــأن عــدد

املكتبـــة  2,1أو مـــا يعـــر باللاـــة اإل ليزيـــة

عـــام 2135

 2,1 yRedodLكمــــا أمساهــــا ،)2115( yoabL

قارب امللياري شق

حو العا  ،ومل املتوقد

حيـ ـ اشـــتملت علـــى فلســـفة جديـــدم للقدمـــة

أن ي ل هـاا الـرقم

ث ثـة مليـارات شـق

املســـتقدمني ـــال الشـــبكات

حبلــو عــام 213٢م .ت ــدم شــبكات التواصــل

املكتبيــــة ،حيــ ـ يعت

ــــد  yoabLوkonoaRcuF

( )2112بــأن رــور اهتمــام املكتبــة  2,1ي ــوم

االجتمـــاعي فرصــاط أكـــرب للفـــرد للوصـــو

علــــى أن التاــــيري

أكــرب عــدد مكــل مــل ايمهــور ،حي ـ بل ـ

للمســـــتقدم مســـ ـ ولية ،حيـــ ـ

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املكتبــــة وخــــدماتها هــــو
نـــ ـ يُشـــــجد
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لـ

باســتمرار مــل أجــل التاــيري ا ــاد والبنــا

الدولي املعياري للدوريات (ردمد)

اململكة،

ا ــــدمات االفرتاضــــية الـــ ت ئــــم احتياجاتـــ

وهو ما يع ي املكتبـة بعـدا مهمـا مييزهـا عـل

وتكـــون هـــال العمليـــة مدعومـــة بعمليـــة ت ـــويم

املكتبـــات الســـعودية ا خـــرى .كمـــا ت ـــدر

مستقدمني جـدد

املكتبة الكشا الوطي للدوريات السـعودية

مستمرم ،مل أجل الوصو
مل خ

وذلـــك مـــل أجـــل ضـــب الـــدوريات الســـعودية

العملية املستمرم للقدمات امل دمة.

 -1مكتبة امللك فهد الوطنية:

وحتليلها ،مـا يسـاعد البـاح ني علـى الوصـو

أنشــئت مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة

عــام

 3412هـ بنا على رغبـة أهـالي مدينـة الريـا
التعــــبري عــــل ت ــــديرهم

ــــادم احلــــرمني

الشـــريفني امللـــك فهـــد بـــل عبـــدالعزيز ،رمحــ
اهلل ،مبناســـبة توليــ م اليـــد احلكـــم ،وهـــي
مرتب ــة داري ـ طا بــديوان رئاســة جملــمل الــو را .
ويـــن

نهامهـــا علـــى مسـ ـ وليتها عـــل اقتنـــا

اإلنتاج الفكري وضب

م ـــادر املعلومـــات بيســـر وســـهولة .وتضـــم
املكتبة أقساماط دارية متعددم تشـمل الفهرسـة
والت نيف ،والـدوريات ،واملراجـد وغريهـا مـل
أجل خدمة الباح ني.
نـ

النهــام ا ساســي ملكتبــة امللــك فهــد

الوطنيــــة علــــى أن يكــــون ــــا جملــــمل أمنــــا
يتكــون مــل رئــيمل للمجلــمل وءســة أعضــا

وتوثي ـ  ،سـوا فيمـا

مــــل ــــم اهتمــــام بشــــ ون املكتبــــات يــــتم

يتعل ـ مبــا ينشــر مــل أوعيــة م ــادر املعلومــات

اختيـــــارهم بـــــأمر ملكـــــي ،وتكـــــون مـــــدم

املنشورم داخل اململكة أو خارجها .كما تأخا

عضـــويتهم ثــ ت ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مـــرم

علـــى عات هـــا مســ ولية صـــدار الببليوجرافيـــة

واحــدم ف ـ  ،كمــا يضــم هــاا ا لــمل أمــني

الوطنيــة وت ــديم ا ــدمات املرجعيــة للبــاح ني

املكتبــة كعضــو .كمــا تضــم املكتبــة عــدداط

وا يئــــات احلكوميــــة وا اصــــة ،وكــــالك

علــــم

قامة وتنهيم معار

كــــبرياط مــــل املهنــــيني املتق

ــــني

الكتب والندوات .كما

املكتبات واملعلومات يبل عـددهم  121موظفـاط

تضـ ـ لد املكتبـــة مبسـ ـ ولية اقـــرتا ا نهمـــة

حسب الت رير السنوي للمكتبة عام 3411هـ،

ا اصــة بالتســجيل واإليــداع النهــامي ومحايــة

ويوجـــد

املكتبـــة قســـم للقـــدمات النســـائية

ح ــــوق امللكيــــة الفكريــــة ،و صــــدار الــــرقم

ي دم ا ـدمات املكتبيـة واملرجعيـة للباح ـات.

الـــدولي املعيـــاري للكتـــب (ردمـــك) ،والـــرقم

دارم

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

كمــا حرصــت دارم املكتبــة مــل خ ـ
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التق ي والت وير على تاحة الفرصة ملوظفي

 التعـــر

املكتبة للتدريب واالبتعات الداخلي وا ارجي
مــا يــنعكمل

فهـــد الوطنيـــة حـــو ا ابيـــات وســـلبيات

ابــاط علــى كفــا م املــوظفني

وتنميـــة مهـــاراتهم وخـــرباتهم وبالتـــالي االرت ـــا
خبدمات املكتبة.
 -2أسئلة الدراسة:

آرا مـــوظفي مكتبـــة امللـــك

اســتقدام وســائل التواصــل االجتمــاعي
ت ديم ا دمات للمستفيديل.

 -4أهمية الدراسة:

تـــأتي هـــال الدراســـة
اإلجابــــة علــــى

تهــــد هــــاا الدراســــة
الس الني التاليني:

بالســرعة

خضـــم عـــا يتســـم

ن ــل املعلومــات مــل خ ـ

اســتقدام

وسائل التواصل اإلجتماعي ،والاي أثرت بشـكل

 مـــا وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي الـ ـ
تســتقدمها مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة
لت ديم خدماتها للمستفيديل؟

كبري

خدمات املكتبة وعلى ال ري ة ال يـتم

بها ت ـديم املعلومـات للمسـتفيديل .هنـا عـدد مـل
املكتبـــات حـــو العـــا علـــى اخـــت

 مـــا اإل ابيـــات والســــلبيات الـــ يراهــــا

أنواعهـــا

اســــتفادت مــــل وســـائل التواصــــل االجتمــــاعي

موظفو مكتبة امللك فهد الوطنية مرتب ـة

ت ديم خدماتها ،واستشـعر بعضـها

باستقدام املكتبة لتلك الوسائل؟

االستقدام وسـلبيات  ،لكـل حتـى اآلن – وحسـب
علم الباحـ  -ال توجـد دراسـات مستفيضـة حـو

 -3أهداف الدراسة:

مــدى

مدى تأثري استقدام هـال الوسـائل علـى املكتبـات

تهــد هــال الدراســة

اســتقدام مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة لوســائل

وخــدماتها ال ســيما املكتبــات العربيــة .ومــل أجــل

ت ـــــديم ا ـــــدمات

تـــــدعيم وتعزيـــــز اســــــتقدام وســـــائل التواصــــــل

تمــد املســـتفيديل ومـــا لــالك مـــل ا ابيـــات

خدمــة مســتفيدي املكتبــة ،بــر ت

التواصـــــل االجتمـــــاعي

التعــر

ابيـات هـاا

االجتمــاعي

وســـلبيات مـــل وجهـــة نهـــر مـــوظفي املكتبـــة،

احلاجـــة

وعلي صي ا دفان التاليان:

كانــت ا ابيــة أو ســلبية ،حــو مــدى االســتفادم

 التعر

وسائل التواصـل االجتمـاعي

املســتقدمة مــل قبــل مكتبــة امللــك فهــد
الوطنية

ت ديم خدماتها للمستفيديل.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

دراســـة آرا مـــوظفي املكتبـــة ســـوا

مل وسائل التواصل االجتمـاعي

ت ـديم خـدمات

معلوماتيــــة ذات مســــتوى عــــا ترضــــي

هــــور

املستفيديل.
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 -5حدود الدراسة:

الدراســة ،وتتكــون هــال االســتبانة مــل س ـ ا

اختــات الدراســة مــل احلــدود التاليــة طــارا
ضاب طا ا:

رئيمل ي لب مل أفراد عينة الدراسة حتديد أي
وســيلة مــل وســائل التواصــل االجتمــاعي الــ

 احلـــد املوضـــوعي :التعـــر

وســـائل

التواصل االجتماعي املستقدمة مل قبـل
مكتبــــة امللــــك فهــــد الوطنيــــة لت ــــديم
خـــــــدماتها للمســـــــتفيديل و

تســـــتقدمها املكتبـــــة ،فيمـــــا احتـــــوت ب يـــــة
االستبانة على  12عبارم م سمة كالتالي:


ابيـــــــات

وســـلبيات اســـتقدام هـــال الوســـائل مـــل

االجتماعي 37 :عبارم.
 ســــلبيات اســــتقدام وســــائل التواصـــــل

وجهة نهر املوظفني.
 احلــد الــزمي:

االجتماعي 39 :عبارم.

ع ـت البيانــات املتعل ــة

بهــال الدراســة خ ـ

ابيــــات اســــتقدام وســــائل التواصــــل

الف ــل الدراســي

أرســــل الباحــ ـ أدام الباــ ـ (االســــتبانة)
ملـوظفي مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة ،وقــد بلـ

ال ـــــاني مـــــل العـــــام ايـــــامعي -3415

عــــــددهم  121فــــــرداط ،فيمــــــا وصــــــل عــــــدد

3412هـ.

االســـتبانات ال ـــاحلة لودخـــا والتاليـــل

 -6منهجية الدراسة:

 374اســـتبانة بنســـبة مشـــاركة

ـــاو ت %54

فيمــا اســتبعد عــدد  5اســتبانات غــري صـــاحلة
هال الدراسـة ،اسـتقدم املـنهج الوصـفي
التاليلــــي مــــل أجــــل حتديــــد ماهيــــة وســــائل
التواصــل االجتمــاعي ال ـ تســتقدمها مكتبــة
امللك فهد الوطنية
االســتقدام مــل

للتاليل.
ومــل أجــل التأكــد مــل مــدى صــدق ا دام
املســـتقدمة

هـــال الدراســـة ومـــدى وضـــو

ت ديم خدماتها وما لالك

ف راتها ودقة عباراتهـا ،عرضـها الباحـ علـى

ابيــات وســلبيات مــل وجهــة

ث ثة مل احملكمني مل أعضا هيئة التدريمل:

نهر موظفي املكتبة.

واحــد

قســم علــم املعلومــات

ســـعود واثنـــان
طور الباح أدام البا وهي اسـتبانة بنـا
علــى مراجعــة شــاملة ل دبيــات حــو موضــوع
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

جامعــة امللــك

قســـم دراســـات املعلومـــات

جامعة اإلمام رمد بـل سـعود اإلسـ مية .وقـد
أبــــدى هــ ـ ال احملكمــــون رضــــاهم عــــل أدام
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البا امل رتحة .أما فيما يتعلـ ب يـاا ال بـات

موافــ ـ  :1 ،رايــــد :4 ،موافــ ـ  :5 ،موافــــ

ف ــد اســتقدم الباح ـ معامــل كرونبــا ألفــا

بشــدم) ومــل ثــم حتديــد طــو الفــرتم حبســاب

للوصو

معامل ال بات الكلي دام البا

املدى ( ،)4 =3 - 5وقسمة الناتج علـى فـرتات

مل أجل التأكد مل أن أدام البا صاحلة

م ياا ليكـرت ا ماسـي مـل أجـل احل ـو

حـــا اســـتقدامها مـــرم أخـــرى ( Sunوآخـــرون،

علـــى طـــو الفـــرتم ( )1,٢1=4/5و ضـــافة هـــاا

 .)2117يوضت جدو رقـم  3قـيم معامـل ال بـات

الناتج مل أجل حسـاب الفـرتم ابتـدا مـل الـرقم

أدام البا ويههر جليـاط

م يـــاا ليكـــرت وهـــو واحـــد

الداخلي لكل بعد

أن قيمــة معامــل كرونبــا ألفــا ي ــد

الن ــاق

املوصـــــى بــــ والواقـــــد بـــــني  1,71و3,11

(سننننن

وآخرون.)2117 ،

ا قـــل قيمـــة

ايـدو رقـم (.)2

صايت كمـا هـو موضـت

كما استقدم الباح أيضاط حساب االحنرا
املعيــاري مــل أجــل ت ــديم صــورم أوضــت ل يمــة

ايدو رقم ( )3معامل كرونبا ألفا
البعد

كرونبا ألفا

اإل ابيات

1,٢13

السلبيات

1,911

أمــا فيمــا يتعلــ بالبيانــات الدميوجرافيــة،
متـت املعايــة اإلح ــائية عـل طريـ اســتقدام

املتوس ـ ات احلســابية مــل خ ـ

حتديــد مــدى

احنرا استجابات أفراد العينـة عـل متوسـ ها
احلســـابي ،فكلمـــا اقرتبـــت قيمـــة االحنـــرا
املعيـــاري مـــل ال ـــفر د ذلـــك علـــى اخنفـــا
تشتتها (النجار وآخرون2119 ،م).
وقـــد اعتمـــد الباحـ ـ

علـــى برنـــامج kSkk

اإلح ا الوصـفي ،الـاي يركـز علـى حسـاب

اإلصــــــدار  22لتاليــــــل البيانــــــات ح ــــــائيا

التكــرارات والنســب املئويــة .أمــا فيمــا يتعلــ

واستقراج الع قة بـني املـتاريات .وقـد حتـددت

مبااور الدراسة ،استقدم الباح املتوس ات

العينـــة املســـتهدفة

احلســــابية ملعرفــــة مــــدى ارتفــــاع اســــتجابات

مكتبة امللك فهد الوطنية ،نهم قـد يكونـون

املشـــاركني أو اخنفاضـــها لكـــل عبـــارم مـــل

أك ـــر الفئـــات قـــدرم علـــى قيـــاا مـــدى تـــأثري

عبارات أدام البا عل طري م ياا ليكرت

اســـتقدام وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي علـــى

ا ماســــي ( :3غــــري موافـــ بشــــدم :2 ،غــــري

ا دمة امل دمة للمستفيديل.

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

هـــال الدراســـة مبـــوظفي
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ايدو رقم ( )2املعاية اإلح ائية
3,٢1-3

الفرتم

4,21-1,43 1,41-2,23 2,21-3,٢3

الت نيف غري مواف بشدم
3

الو ن

غري مواف

رايد

مواف

مواف بشدم

2

1

4

5

 -7مواقع التواصل االجتماعي:

الشبكة العنكبوتيـة العامليـة بشـكل كامـل.

ن أو ظهـــور ملفهـــوم الويـــب  2,1كـــان
عام 3999م

ما

ـبريم ت ـميم املعلومـات

اإللكرتونيـــــة تـــــدعى  yRcunnR yodnLوالــــ
ذكـرت بــأن الويـب

511-4,23

نهايــة التسـعينات حتمــل

طياتهــا أو دالئــل ظهــور الويــب  2,1وال ـ

ويعت د  ybapocMbو  )2115( doMoMبـأن الويـب
 2,1هــــــي النســــــقة ال انيــــــة مــــــل الشــــــبكة
العنكبوتيــة العامليـــة ( ،)aaaالــ متكـــل
ا فـراد مـل نشــر ا ـربات وتباد ــا فيمـا بيــنهم
ك ـــانعني للماتـــوى

ا تمـــد االفرتاضـــي.

ستتيت ل فراد التواصل فيمـا بيـنهم عـل طريـ

كما ينباي التأكيد علـى أن ت بي ـات الويـب

أجهزم احلاسب اآللي أو ا اتف ا ليـوي أو أي

 2,1تتيت ملسـتقدمي شـبكة اإلنرتنـت التفاعـل

وســيلة مـــل وســـائل االت ـــا  .أصـــبت م ــ لت

املباشر وهـو مـا

ن

ت بي ــات الويــب  2,1شــائعا بعــد انع ــاد مـ متر

الويــب  3,1هــي مواقــد وم ــادر جامــدم ال تتــيت

عام  ،2114ومل

خلـــ ـ املعرفـــــة

2,1 O'abe dbMRo ibReeL
امل حظ أن هاا امل

ت دمـ الويـب  3,1حيـ

للمســـ ـتقدمني املشـــــاركة

لت ي دم صدارا جديدا

وتناقلــها والتواصــل فيمــا بيــنهم .كمــا ميكــل

مــل الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة يعتمــد علــى

اعتبـــار وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي كأحـــد

طري ــــة تعامــــل م ــــممي الــــربامج

منتجــات الويــب  2,1والــ تشــمل علــى ســبيل

الــــتاري

واملواقــــد وكــــالك املســــتقدمني

توظيــــف

الشبكة العنكبوتية (.)marbA, 2008

امل ـــــــــــــا ال احل ـــــــــــــر  konbeaaFو

reRiibd

و eauiuebو Seua eaaoebو dLkponbوغريهـــــا

قــــدم  )2115( O'Reillyتعريفـــ للويــــب 1،2

مل املواقد العامة كاملوسوعات احلرم ا انيـة

علــى أنهــا خــدمات ذاتيــة ي ــوم بهــا مســتقدمو

م ـــل ويكبيـــديا  .aRFRpbMRoهـــال الت بي ـــات

رتويــــات

تتيــت للمستقدمني مكــانية التــواصل املباشر

اإلنرتنــــت مــــل أجــــل الوصــــو
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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فيمـــــا بيـــــنهم وع ـــــد صـــــداقات شـــــقاص

علــى التاريــدات أو عــادم نشــرها أو تفضــيلها.

يتشاركون االهتمامات نفسها مـل أجـل تبـاد

يستقدم

املعلومــــــات متجــــــاو يل احلـــــدود ايارافيــــــة

آخـــــر ا خبـــــار أو تتبـــــد أفـــــراد يتشـــــاركون

الفاصلة بينهم .هال الت بي ـات ت ـدم خـدماتها

االهتمامات نفسها بشكل جماني ،حيـ يعـد

جمانيـ ـا عـــدا ت بيـ ـ  keRnFbdوا ـــاص برفـــد

مـل أســرع الوسـائل

تناقــل ا خبـار .وحبســب

ال ـــــور ،حيـــ ـ يت لـــــب اشـــــرتاك طا يدفعـــ ـ

آخــر ح ــائية مــل شــركة  ،reRiibdف ــد بلـ

reRiibd

تباد اآلرا واالط ع على

املســـــتقدم .كمـــــا ميكـــــل ت ســـــيم وســـــائل

عـــدد مســـتقدمي حـــو العـــا

التواصـــل االجتمـــاعي حســـب احملتـــوى ،حيــ

حـــوالي  2٢٢مليـــون مســـتقدم نشـ ـ يرســـلون

يعتمــد  eauiuebعلــى ملفــات الفيــديو فيمــا

أك ر مل  511مليون تاريدم

تعتمـــــــــد كـــــــــل مـــــــــل ،reRiibd ،konbeaaF

أمـــا موقـــد  ،konbeaaFف

عـــام 2134
اليوم الواحد.
ـــد أنشـــأل dodF

 eaaoeb Seua ، dLkponbعلـــــى ايمـــــد بـــــني

ebdorunFbd

الن ـــوص وال ـــور والفيـــديو .تســـتقدم هـــال

افرتاضـــــية تتـــــيت لـــ ـ ولزم ئــــ

الوســـائل
غـــرا

تناقـــل املعلومـــات بـــني املســـتفيديل
الرتفيـ ـ  ،وكـــالك الباـ ـ العلمـــي

والتعلــيم اإللكرتونــي و نشــا صــفاات خاصــة
بــــا فراد تســــتقدم غــــرا

التعــــار وبنــــا

ال داقات.

ايامعيـــــة

عام 2114م؛ مل أجل خل بيئـة
الدراســـــة

جامعـــــة هارفـــــارد ا مريكيـــــة

التواصل فيما بيـنهم .ومـد مـرور الوقـت ،توسـد
 ،konbeaaFحيـ أصــبت بإمكــان أي شــق
التسجيل

هاا املوقد ا ـاني حتـى أصـبت ذا

شـهرم عامليــة واسـعة بعــدد مسـتقدمني نشـ ني

يعـــــد موقـــــد  reRiibdمـــــل أشـــــهر وســـــائل

بل أك ر مل مليار مسـتقدم حسـب ح ـائية

التواصـــل االجتمـــاعي ،وهـــو ي ـــوم علـــى مبـــدأ

الشــــركة

نهايــــة عــــام  .2134يتــــيت موقــــد

تاحــــة الفرصــــة ملســــتقدمي ا دمــــة بإنشــــا

 konbeaaFملســــتقدمي طلــــب ال ــــداقة مــــل

صـــفاات خاصــــة بهــــم وكتابـــة مــــا يرغبــــون

مســــــتقدمني آخــــــريل وكــــــالك مشــــــاركة

بكتابت

حدود  341حرفطـا ،وهـو مـا يعـر

بالتاريدم أو ( ،)rebbiوميكل للمتابعني الـرد
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

املعلومــــات بأنواعهــ ـا املقتلفــــة ســــوا كانــــت
ن وصاط أو صوراط أو ملفاتٍ للفيديو.
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أما موقد  ،eauiuebف ـد أنشـع عـام 2114

م ممي الربامج بأن صدار جديد مل برنـامج

لت ــديم خدمــة مشــاركة ملفــات الفيــديو ف ـ

صدر مسب اط لكـل الويـب ال يوجـد ـا صـدار

وبشــكل جمــاني .يعــد موقــد  eauiuebثــورم

جديـــد (2012

 .)knivAL,أمـــا علـــى ال ـــعيد

عــا الت نيـــة حيــ ميكــل لكـــل مســـتقدم

االجتمــاعي ،فيعت ــد

نشــا قنــام خاصــة بـ متكنـ مــل رفــد ملفــات

 2,1فتات ا ا لتداو رتويـات قـد تكـون

أنواعهــا وتعــدد الــربامج

غري الئ ة أو عن رية أو نشـر معلومـات خاطئـة

احلاســوبية ال ـ تشــالها ،وميكــل مشــاركة

أو سرية ،ما قد يضـلل املسـتقدمني اآلخـريل

ملفات وم اطد الفيديو مـد مسـتقدمني آخـريل

ويف د ث تهم

ما ت دمـ ت بي ـات الويـب مـل

عــل طري ـ نســب الــراب و رســال عــرب الربيــد

معلومـات .وعلـى ال ـعيد االقت ـادي ،فيعت ــد

اإللكرتونـــــــي أو أحـــــــد وســـــــائل التواصـــــــل

 )2000( rbddocanoبأن الشركات واملواقد ال

االجتمــاعي ا خــرى .يعــد  eauiuebمــل أك ــر

ت ــــــدم خــــــدماتها عــــــرب الويــــــب  2,1تســــــتال

وســائل التواصــل االجتمــاعي انتشــاراط وتوســعاط،

مستقدميها كموظفني ب أجـور ،كمـا أنهـا

فباســـــب ح ـــــائية الشـــــركة ،بلـــ ـ عـــــدد

عز ت مبدأ الوصاية احلكومية على ت رفات

مستقدمي بنهاية عـام  2134أك ـر مـل مليـار

املواطنني ومراقبة ما يكتبـ املسـتقدمون عـرب

مســـتقدم يضـــيفون يوميـ ـا مـــا يزيـــد عـــل 111

ت بي ـات الويــب ،2,1وهــو مــا يتنــافى مــد مبــدأ

ساعة مل م اطد الفيديو.

حرية الرأي والتعبري.

الفيــديو علــى اخــت

)2007

 )Enek,بــأن الويــب

ايـــدير بالـــاكر أن ت بي ـــات الويـــب 2,1

أما فيمـا يتعلـ باسـتقدام وسـائل التواصـل

نا ــا ك ـ ري مــل الن ــد ،حيـ يعت ـد بعــيف أن

االجتماعي

املكتبـات ومراكـز املعلومـات،

الويب  2,1ليمل صـدارا جديـدا مـل الويـب 3,1

فإن مل ال بيعي ومل خ

بــــل هــــي امتــــداد ــــا ،حيـــ

سـعي املكتبـة

نهــــا تســــتقدم

توسيد ن اق خدمتها ،فإنها ت وم بتوظيف آخر

الت نيــات واملفــاهيم نفســها (.)mAsrrdnA, 2012

ما توصلت لي ت نية املعلومـات االت ـاالت مـل

لكــل أهــم ن ــد وجــ للويــب  2,1هــو أن هــاا

أجــل تســوي خــدماتها

راولــة منهــا يــاب

امل ـ لت قــد يكــون غــري واضــت لك ـ ري مــل

مستقدمني جدد واالرت ا مبسـتوى ا ـدمات.

النــاا ،حيـ يعــي اســتقدام الرمــز  2,1لــدى

ففي الواليات املتادم علـى سـبيل امل ـا  ،تعمـل

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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في ل بل عبدالعزيز التميمي

أنواعهـــا وبشـــكل

املكتبـــات علـــى اخـــت

ح يـــ علـــى اســـتقدام ت بي ـــات الويـــب 2,1

 دراســة أمــاني رمــد جماهــد (2131م)

ووســــائل التواصــــل االجتمــــاعي للتواصــــل مــــد

اســــتقدام الشــــبكات االجتماعيــــة

املستفيديل مل أجل تاحة خـدماتها ـم
املكتبــات ا

(

ت ديم خدمات مكتبية مت ورم:

عيـة

هـــدفت هـــال الدراســـة

مريكيــة ،)2132 ،وهــاا يشــمل نشــر

دراســـة بعـــيف

أخبار املكتبة ،و شعار املستفيديل بالفعاليـات

الشبكات اال جتماعية ومدى استقدامها مل

امل امـــة أو املزمـــد قامتهـــا ،كمـــا أنهـــا ت ـــدم

قبـــل املكتبـــات ل يـــاا مـــدى فاعليـــة تلـــك

خـــدمات اإلحاطـــة اياريـــة والبـــ االنت ـــائي
للمعلومات عـرب هـال الوسـائل .مـل امل حـظ أن
وسائل التواصل االجتماعي قد ساهمت

ردم

ا وم بـني املكتبـات ومسـتقدميها عـرب كسـر
يــــد احلــــواجز الــــ قــــد تعــــوق اســــتفادم
املستفيديل مل خدمات املكتبة .وبالك ت ـبت
املكتبــــة خبــــدماتها متاحــــة أمــــام املســــتفيد
بشكل دائـم ،مـا يعـز الع قـة بـني املكتبـة
واملســـتفيديل ،وهـــو مـــا ت مـــت ليـ ـ املكتبـــة
كم سســـة خدميـــة ت ـــدم خـــدماتها للجمهـــور
بدون است نا .

هـــــاا ايــــــز مـــــل الدراســــــة

الدراســــات العربيــــة وا جنبيــــة الــ ـ تنــــاق
استقدام وسائل التواصل االجتماعي
ا ـــدمات املعلوماتيـــة

عل طريـ اسـتقدام املـنهج املسـاي امليـداني
و عداد قائمة مراجعة حل ر ا ـدمات الـ
ت ــــدمها املكتبــــات عــــرب وســــائل التواصــــل
االجتمــــاعي .وقــــد خل ــــت الدراســــة

أن

وجــود املكتبــات قيــد الدراســة عــرب وســائل
التواصــل االجتمــاعي كانــت بشــكل فــردي
و

ــــاعي ورمســــي ،وقــــد أوصــــت الباح ــــة
هــال الشــبكات

اســتا

ت ــديم خــدمات

معلوماتيــة حدي ــة ومت ــورم .وكــالك دعــت
الباح ــــــة

دراســــــة املســــــتفيديل الــــــايل

يســــتقدمون وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي

 -8الدراسات السابدقة:
تعـــــر

الشبكات

ت ديم خدمة مكتبيـة مت ـورم

ت ديم

املكتبـــات ومراكـــز

املعلومات.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ملعرفة اهتماماتهم وا اهاتهم مل أجل وضـد
ا

ـــــ الكفيلــــــة بتلبيــــــة احتياجــــــاتهم،

وكالك

ت وير مواقد الشبكات العربية

وتـــــــدعيم وجودهـــــــا

وســـــــائل التواصـــــــل

االجتمـــاعي مـــل أجـــل الوصـــو

شـــرائت

متعددم مل املستفيديل.
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 دراســـة هنـــادي البلوشـــي ( )2132خـــدمات

الباح ـــة ال ـــائمني علـــى املكتبـــات ايامعيـــة

املكتبات السعودية امل دمة عل طري مواقد

الســعودية

صــفاات تلــك املكتبــات

التواصل االجتماعي الفيسبو :konbeaaF

علــى موقــد  konbeaaFمزيــداط مــل االهتمــام مــل

ركـزت هـال الدراسـة علـى التعـر

أي

مــدى تســتقدم املكتبــات ايامعيــة الســعودية

يــ

أجـل حتسـني جـودم ا دمـة وكـالك التســوي
اييد لتلك ا دمات.

دماتها مل

 دراسة أمينة عاد سليمان وهبة رمـد

خ ل وذلك عل طريـ توظيـف املـنهج املسـاي

خليفــة ( )2119الشــبكات اإلجتماعيــة

موقد  Fkonbeaaوطري ة ت دميها
على

وتأثريهـــا علـــى ا خ ـــائي واملكتبـــة:

يد املكتبات ايامعية السعودية والـ

متتلك صفاات خاصة بها عرب هاا املوقد .وقد
انتهت الباح ة

دراسة شاملة للتواجد واالستقدام ملوقد
الفيسبو :

أن ءساط مل املكتبات قيـد

الدراســـــة أضـــــافت معلومـــــات عـــــل موقعهـــــا
ايارا  ،وانفردت واحدم منها بت ديم أوقـات

هـــدفت هـــال الدراســـة

ح ـــر ورصـــد

أشـــكا التواجـــد املكـــتي علـــى الفيســـبو

العمـــل ،فيمـــا انفـــردت مكتبـــة واحـــدم ف ـ ـ

وكــالك تشــقي

بت ــديم ا دمــة املرجعيــة عــرب صــفاتها علــى

ت ـــــدمها جمموعـــ ـات املكتبـــــات عضـــــائها

موقــد  .konbeaaFأمــا فيمــا يتعل ـ بتعلي ــات

واملســـتفيديل منهـــا مـــل خـ ـ

توظيـــف املـــنهج

املســـــــتفيديل ،ف ــــــــد وجــــــــدت الباح ــــــــة أن

املساي على عدد مل مواقد املكتبات امل رية

املســتفيديل يفضــلون اختيــار خيــار "أعجــبي أو

على موقد الفيسبو  .وقد خل ت الدراسة

 "yRFbعوضاط عل التعلي تعبرياط عل رضاهم عل

أن موقد الفيسبو يشكل قنـام جديـدم تـرب

ا ــدمات امل دمــة مــل تلــك املكتبــة .وكــالك

املكتبات مبستفيديها ال أن تلك املكتبات

خل ت الدراسة

أن ستاط مل املكتبات قيـد

الدراســة تســتقدم اللاــة العربيــة ،فيمــا وصــل
عــدد مشــرتكي كــل تلــك املكتبــات

921

مشرتكاط هو أقـل مـل مـل مشـرتكي نهرياتهـا
الواليـــات املتاـــدم ا مريكيـــة .وقـــد دعـــت
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

حت

ا ــدمات وا نش ـ ة ال ـ

االستفادم الكاملة مل مكانيات موقـد

الفيسبو املتعددم .كمـا خل ـت الدراسـة
أن جمموعات املكتبات علـى الفيسـبو تتسـم
بعــدم ال بــات ،حي ـ يــتاري امسهــا أو الشــق
املســ و عنهـــا ووســـائل ات ـــال مـــا يف ـــدها
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هويتهــا ا اصــة وم رهــا ال ـ متيزهــا عــل

وأوروبـــــا .وأظهـــــرت النتـــــائج بـــــأن  ٪73مـــــل

غريها ،وهال السلبيات قد حتـد مـل اسـتقدام

املكتبات تستقدم وسائل التواصل االجتماعي

وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي كوســـي لن ـــل

فيمــــا  ٪29منهــــا

املعلومـــات وخدمـــة املســـتفيديل .وقـــد أوصـــت

الستقدام تلك الوسائل .كما وجـدت الدراسـة

الدراســـة بـــإجرا مزيـــد مـــل الدراســـات النهريـــة

بـــأن  konbeaaFو  reRiibdكانـــت مـــل أك ـــر

وامليدانيـــــة عـــــل اســـــتقدام وســـــائل التواصـــــل

وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي اســــتقداماط

االجتمــــاعي ومــــدى االســــتفادم منهــــا

ــــ

توجــــد لــــديها ا

ت ــــديم

ت ــــديم ا ــــدمات املعلوماتيــــة .وقــــد ختمـــــت

خــــدمات معلوماتيــــة متميــــزم ،وأيضــ ـا تشــــجيد

الدراسـة بالــدعوم

اسـتقدام وســائل تواصــل

املكتبــيني علــى اســتقدام هــال الوســائل لتبــاد

جتمــاعي أخــرى ،وكــالك دراســة مكتبــات

املعرفـــة والعمـــل علـــى قامـــة ور عمـــل ودورات

أخرى علـى اخـت

تدريبية لتنمية مهارات ه ال املكتبـيني ملواكبـة

مـــــل مـــــدى اســـــتقدامها لوســـــائل التواصـــــل

كــــل مــــا هــــو جديــــد .وقــــد ختمــــت الباح تــــان

االجتماعي.

دراســتهما بالــدعوم

تــوفري اإلمكانــات املاديــة

كافة مل أجل مساعدم املكتبـيني علـى التعامـل

أنواعهـا مـل أجـل التا ـ

 Dickson, A. & Holley, R. (2010) Social
networking in academic libraries: the

مد هاا النوع مل ت نية املعلومات.

possibilities and the concerns:

هــــدفت هــــال الدراســــة
 Chu, S. and Du, H. (2012) Social
networking tools for academic libraries:

التعــر

هــدفت الدراســة

اســتقدام

املكتبـــــــات ايامعيـــــــة لوســـــــائل التواصـــــــل
االجتمــــاعي ،وكــــالك التعــــر
العـــاملني

حتديــــد مــــدى

استقدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي

عـدد

مل املكتبات ايامعية ا مريكيـة عـل طريـ
است

ع آرا عينة مل ط ب املرحلة ايامعية

ا و  .وقــــد انتهــــت الدراســــة

أن وســــائل

ان بــــاع

التواصـــل االجتمـــاعي ميكـــل أن تكـــون أدام

املكتبـــات حنـــو اســـتقدام هـــال

فعالـة ومفيــدم لل ـ ب للتواصــل مـد مكتبــتهم

ع آرا مـوظفي 341

ايامعيـــة ذا قـــدمت املكتبـــة ـــم ضـــمانات

آســيا وأمريكــا الشــمالية

حبفظ خ وصياتهم وت ديم خدمات معلوماتية

الوسائل عل طري اسـت
مكتبــة جامعيــة

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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تا ي

يـد التق

بها ه ال ال

ـات العلميـة الـ يـدرا

ب.

لت بي ات الويب  2,1وكـالك حتديـد أي هـاا
الت بي ــات يــتم اســتقدامها

 Mahmood, K. & Richardson, J. (2013) Impact

تلــك املكتبــات

عـــل طريـ ـ حتليـــل رتـــوى مواقـــد اإلنرتنـــت

of Web 2.0 technologies on academic libraries: A

التابعة فضل  11مكتبة جامعية صينية .وقـد

survey of ARL libraries.

أن ثل ـــي املكتبـــات قيـــد

هـدفت هـال الدراسـة

انتهـــى البـــاح ون

قيـاا مـدى تـأثري

الدراســة تســتقدم علــى ا قــل واحــد أو أك ــر

اســـتقدام وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي علـــى

مل ت بي ات الويـب  ،2,1وحـوالي  1مكتبـات

خـــدمات املكتبـــات ا كادمييـــة ،مـــل خـ ـ
اســــــت

ع آرا املكتبــــــيني العــــــاملني

مكتبة مـل أعضـا

ف
72

عيـة املكتبـات البا يـة

.)iiy( baiaaanRoiRac as ibabodno yRedodR
وقــد انتهــت الدراســة

استقدمت أك ر مـل أربـد ت بي ـات مـل

ت بي ــات الويـــب  ،2,1فيمـــا احتـــل الفيســـبو
ال دارم كأك ر وسائل التواصل االجتمـاعي
اســتقداما فيمــا حــل موقــد  aRFRpbMRoأخــرياط.

أن هنــا ك ـ ريا مــل

وقد ختمت الدراسة بدعوم املكتبـات ال ـينية

املكتبـــات تســـتقدم بعـــيف وســـائل التواصـــل

اسـتقدام ت بي ـات الويـب ،2,1

التوسد

االجتمــــــاعي م ــــــل  reRiibdو  ،konbeaaFوأن

حي

ميزات هال الوسـائل تفـوق سـلبياتها .وقـد خـتم

العا املت دم.

الباح ـــــان الدراســـــة بالـــــدعوم

التوســـــد

ن استقدامها كان أقل مل نهرياتها
ويههــــر مــــل مراجعــــة ا دبيــــات الســــاب ة

استقدام وسائل التواصل االجتمـاعي مـل أجـل

تركيزهــــا علــــى وســــيلة واحــــدم مــــل وســــائل

توســيد ن ــاق خدمــة املكتبــات والباــ عــل

التواصل االجتماعي وهي konbeaaF؛ النتشـارل

مستفيديل جدد.

واســــتقدامات املتعــــددم مــــل قبــــل املكتبــــات

 Si, L.; Shi, R and Chen, B. (2011). An
investigation and analysis of the application
of Web 2.0 in Chinese university libraries:

هــدفت هــال الدراســة

التعــر

مــدى

اســــــتقدام املكتبــــــات ايامعيــــــة ال ــــــينية
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

واملســـتفيديل علـــى حـــد ســـوا  ،مـــد ردويـــة
دراســـة وســـائل أخـــرى م

ـــل  reRiibdوeauiueb

وغريهــــا وهــــو مــــا دفــــد الباحــــ لدراســــت .
باإلضــافة

ذلــك ،غيــاب الدراســات البا يــة

املتعل ــة بتاديــد ا ابيــات وســلبيات اســتقدام
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املكتبـــــــات الســـــــعودية لوســـــــائل التواصـــــــل

ي دم ايز ال اني حتلي ط ح ائي طا سـئلة أدام

االجتماعي ـ على حد علم الباح ـ وهو ا د

الباــ وهــي :حتديــد أنــواع وســائل التواصــل

الرئيمل ـال الدراسـة ومـا مييزهـا عـل غريهـا.

االجتماعي ال تستقدمها مكتبـة امللـك فهـد

الدراســة احلاليــة مــد دراســة you

ت ــــــــديم خــــــــدماتها يمهــــــــور

كمــا تتف ـ

و )2132( yuو دراســـة  Mahmoodو iRnoodMaac

()2131

الرتكيــــــز علــــــى اســــــت

ع آرا

الوطنيــــــــة

املســـتفيديل ،وا ابيـــات وســـلبيات اســـتقدام
هال الوسائل.

مـــوظفي املكتبـــات حـــو ا ابيـــات وســـلبيات
اســـــتقدام وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي
املكتبـــات ومراكـــز املعلومـــات .و امل ابـــل،

 - 9/3/3املسميات الوظيفة:

تنفــرد هــال الدراســة برتكيزهــا علــى ان بــاع
املــــوظفني حــــو اســــتقدام وســــائل التواصــــل

جدو رقم ( )1املسميات الوظيفية
املسمى الوظيفي

التكرار

النسبة

أمني مكتبة

72

41,7

أيضـــ ـاط تركيـــــز الدراســـــات الســـــاب ة علـــــى

مفهرا

52

29,9

أخرى

42

22,4

املكتبـــات ايامعيـــة بشـــكل كـــبري واغفـــا

ا موع

374
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االجتمــاعي وتأثريهــا علــى ا دمــة املعلوماتي ـة
ال

ت دمها املكتبات السـعودية .كمـا يتضـت

ا نــواع ا خــرى مــل املكتبــات م ــل املكتبــات

يههر ايدو رقـم ( )1املسـميات الوظيفيـة

الوطنية ،وهـو مـا تسـعى ليـ الدراسـة احلاليـة

ا اصة بأفراد عينة الدراسـة ،حيـ بلـ عـدد

راولتها مل هال الفجوم.

مــل لمــل مســمى أمــني مكتبــة  72مشــاركاط

مل خ

 -9عرض النتائج وحتليلها:
نعـــر

ايـــزأيل التـــاليني النتـــائج الـ ـ

بنســــبة

ــــاو ت  ،٪41ومــــل لمــــل مســــمى

مفهرا  52مشاركاط بنسبة قاربـت  .٪11هـال

توصلت ليها الدراسة مد حتليلها ،حيـ ي ـدم

النســب املئويــة تعكــمل اهتمــام مكتبــة امللــك

ايـــز ا و وصـــفاط دميوغرافيــاط فـــراد عينـــة

فهــد الوطنيــة بتــدعيم ال ــوى العاملــة بهــا مــل

الدراســـــة والـــ ـ تشـــــمل العمـــــر ،واملســـــمى

اخت اصيي املكتبات واملعلومـات وهـو مـا مـل

وامل هــل العلمــي ،فيمــا

شـــــأن االرت ـــــا مبســـــتوى ا دمـــــة امل دمـــــة

الــوظيفي ،والتق ـ

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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للمســــتفيديل .أمــــا نســــبة املشــــاركني
الدراسة مـل يعملـون

هــــال

 ٪23وبتعـــداد بلـ ـ  1٢فـــرداط .ومـــل امل حـــظ مـــل

املكتبـة حتـت مسـميات

ايــدو الســاب أن التو يــد العمــري فــراد عينــة

املكتبـات واملعلومـات

وظيفية مـل خـارج خت ـ

ف د او ت  ٪22وعددهم  42مشـاركاط ي ومـون
بأعبــا وظيفيــة مســاندم للمكتبــيني واملفهرســني
ويعملون

خمتلف أقسام املكتبة.

الدراسة مت ارب فيمـا بـني الفئـتني العمـريتني -13
 41ســـنة و  51 -43ســـنة ،مـــا ميكـــل تفســـريل

بامت

املكتبة قوى عاملة لديها رصيد طويل مل

ا ربم

 -9/3/2العمر:

العمل

 -9/3/1التق

ايدو رقم ( )4العمر
الفئة العمرية

التكرار

أقل مل  11سنة

27

35,5

41 -13

5٢

11,1

51 -43

53

29,4

أك ر مل  51سنة

1٢

23,٢

ا موع
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يههــر ايــدو رقــم ( )4ت ســيماط فــراد عينــة
الدراســـة وف ـ ـاط للفئـــة العمريـــة ،حيـ ـ بلـ ـ عـــدد
هــال الدراســة مــل تبلـ أعمــارهم

أقل مل  11سنة  27فردا ،أو ما نسـبت تفـوق ٪35
كأقل نسبة مل بني الفئات العمرية ،فيما بل عدد
مل ت ـد أعمـارهم

الفئـة العمريـة مـل 13

41

سنة  5٢فرداط يشـكلون أك ـر مـل  ٪11مـل عينـة
الدراسة كأك ر الفئات العمرية تكراراط .أما مل
كانــت أعمــارهم بــني 43

 51ســنة ف ــد فــاقوا

 ٪29وعددهم  53فرداط ،ويأتي بعد ذلك مل فاقـت
أعمــارهم  53ســنة ف ــد شــكلوا مــا نســبت فاقــت
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

:

ايدو رقم ( )5التق
النسبة

املشــاركني

جما املكتبات واملعلومات.

النسبة

التق

التكرار

مكتبات ومعلومات

324

73,2

ثانوية عامة

25

34,4

حاسب آلي

37

9,٢

لاة عربية

5

2,9

تاريب

1

3,7

ا موع

374

%311

يشــري ايــدو رقــم ( )5بــأن غالبيــة أفــراد
عينـــــة الدراســـــة لملـــــون مـــ ـ ه ط علميـــ ـاط
خت ــ

املكتبـــات واملعلومـــات بتكـــرار بلــ

 324فرداط يشكلون أك ر مل  ٪73مـل أفـراد
عينــة الدراســة ،وهــو بــ شــك ي كــد ســعي
مكتبـــــة امللـــــك فهـــــد الوطنيـــــة الســـــت اب
املتق

ني

هاا ا ـا مـا يـنعكمل

ابـا

علــى مســتوى ا دمــة امل دمــة للجمهــور .أمــا فيمــا
يتعلـ ـ بالتق

ـــات ا خـــرى ،فيههـــر ايـــدو
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الدراسـة مـل محلـة

يشري ايدو رقم ( )2بأن غالبية املشـاركني

الساب بـأن املشـاركني

جما احلاسب اآللي بلات

هـــــال الدراســـــة هـــــم مـــــل محلـــــة درجـــــة

نسبتهم قرابة  ٪31أو  37فـرداط وهـ ال ا فـراد

البكـــالوريوا حيـ ـ بلـ ـ عـــددهم  33٢فـــرداط

أقســـام تعنـــى بامل ـــام ا و بت نيـــة

بنســـبة فاقـــت  ٪27مـــل أفـــراد عينـــة الدراســـة.

املعلومـــــــات واالت ـــــــاالت ،فيمـــــــا شـــــــكل

املرتبــة ال انيــة محلــة شــهادم ال انويــة

امل ه ت العلمية
يعملـــون
املتق

ون

ويــأتي

التاريب واللاة العربية  3,7و2,9

العامــــة وعــــددهم  25فــــرداط وبنســــبة

ــــاو ت

على التوالي .وأخـرياط ،بلـ عـدد املشـاركني

 ،٪34ثــم يــأتي

هال الدراسة مل محلة ال انوية العامـة  25فـرداط

الــدبلوم بتكــرار بلــ  21فــرداط وبنســبة فاقــت

يشكلون  ٪34,4مل أفراد عينة الدراسة.

 .٪33أما محلة درجـ املاجسـتري والـدكتورام

 -9/3/4الدرجة العلمية:

ف د بل عددهم  9و  2مل املشـاركني واحتلـوا

ايدو رقم ( )2الدرجة العلمية
الدرجة العلمية

املرتبــة ال ال ــة محلــة درجــة

املرتبتني الرابعة وا امسة على التوالي.

التكرار

النسبة

ثانوية عامة

25

34,4

دبلوم

21

33,5

بكالوريوا

33٢

27,٢

ماجستري

9

5,2

دكتورام

2

3,3

ا موع

374

%311

 -9/2/3راور الدراسة:

ا جــــزا التاليــــة ،ســــيتم ت ــــديم نتــــائج
الدراســة فيمــا يتعل ـ بنوعيــة وســائل التواصــل
االجتمــاعي املســتقدمة مــل قبــل مكتبــة امللــك
فهـــد الوطنيـــة و

ابيـــات وســـلبيات اســـتقدام

هال الوسائل على خدمة املستفيديل.

ايدو رقم  :7وسائل التواصل االجتماعي ال تسقدمها مكتبة امللك فهد الوطنية
وسائل التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

الرقم
3

فيسبو ()konbeaaF

79

%45

2

تويرت ()reRiibd

72

%44

1

يوتيوب ()eauiueb

39

%33

ا موع

374

%311

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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يههــر ايــدو رقــم ( )7اســتجابات أفــراد

املباشـــر ومشـــاركة ال ـــور وملفـــات الفيـــديو.

العينة فيمـا يتعلـ بتاديـد أي وسـائل التواصـل

هال النتائج تتف مـد مـا توصـلت ليـ البلوشـي

االجتمــــاعي تســــتقدمها مكتبــــة امللــــك فهــــد

وآخــــــرون مــــــل حيــــ ـ انتشــــــار

الوطنيـــــة ،حيـــ ـ يعت

ـــــدون بـــــأن konbeaaF

()2132

وSi

اســـــــتقدام  konbeaaFكوســـــــيلة فعالـــــــة

و reRiibdهمــــا أك ــــر وســــيلتني مــــل وســــائل

التواصل مـد املسـتفيديل مـل خـدمات املكتبـة.

التواصــــل االجتمــــاعي اســــتقداماط مــــل قبـــــل

كمـا تتفـ أيضـاط مـد مـا انتهـى ليـ

املكتبة

ChuوDu

ت ديم خدماتها بنسـبة  ٪45و ٪44

من

)(2012

أن  konbeaaFو  reRiibdهمـا

علـــى التـــوالي ،مـــا يعكـــمل مـــدى االنتشـــار

أهــم وســيلتني مــل وســائل التواصــل االجتمــاعي

الواسد الاي حتهى ب هاتـان الوسـيلتان داخـل

ال

ت ـديم ا ـدمات

جمتمد الدراسة ،فيما حل موقد  eauiuebثال اط

املعلوماتية للمستفيديل.

بنســبة  ٪33مــل

ــالي اجابــات أفــراد عينــة

تستقدمها املكتبات
-9,2,2

الدراسة .ومل املمكل ال و بأن قلة اسـتقدام
املكتبة

دمة  eauiuebيعود

ابيات استقدام وسائل التواصل
اإلجتماعي

طبيعة املوقد

يههر ايدو رقم  ٢استجابات أفراد عينـة

رفـد ملفـات

الدراسة فيما يتعل با ابيات استقدام وسائل

الفيـــــديو ف ـــ ـ  ،علـــــى عكـــــمل الوســـــيلتني

التواصـــل االجتمـــاعي

مكتبـــة امللـــك فهـــد

الســــاب تني والــ ـ تعتمــــدان علــــى التقاطــــب

الوطنية.

ف

نفس حي أن متق

ايدو رقم ( )٢ا ابيات استقدام وسائل التواصل االجتماعي
املتوس

االحنرا

العبارم

احلسابي

املعياري

4,25

1,71

4,39

1,25

4,35

1,22

تساهم

تسوي خدمات املكتبة

4,11

1,29

تساهم

حتسني صورم املكتبة أمام املستفيديل

1,93

1,2٢

متكل وسائل التواصل املكتبة مل ت ديم خدمات
أدام فعالة

نشر أخبار املكتبة وفعالياتها

اد مل التفاعل بني موظفي املكتبة واملستفيديل

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

تكل مكنة مل قبل
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املتوس

االحنرا

العبارم

احلسابي

املعياري

1,٢9

1,73

1,٢4

1,٢3

1,74

1,77

يت لب التعامل معها تدريباط أقل نها سهلة التعامل

1,2٢

1,٢1

استقدامها جماني ما يزيد اإلقبا عليها

1,21

1,٢7

تساهم

رو ا مية املعلوماتية لدى املستفيديل

1,53

1,93

تساهم

جعل عملية البا عل املعلومة أسهل مل ذي قبل

1,49

1,72

تسهل عملية استقدام خدمات املكتبة وجمموعاتها

1,42

1,92

تزيد مل أعداد مستفيدي املكتبة

1,42

1,23

توفر وقت مستفيدي املكتبة عل طري ت ديم خدمات شق ية مباشرم

1,41

1,٢5

1,25

3,24

1,37

1,73

متكل املكتبة مل احل و على التااية الراجعة مل املستفيديل
تساهم
تساعد

تساهم

ت وير االت ا اإلداري ومشاركة املعرفة بني موظفي املكتبة
يادم محاا موظفي املكتبة لت ديم خدمات أفضل

شرا مستفيدي املكتبة

عملية تنمية ا موعات

ت لل مل اعتمادية مستفيدي املكتبة على املوظفني

يههر ايدو رقـم ()٢

ابيـات اسـتقدام

أن وســائل التواصــل االجتمــاعي هــي أدام فعالــة

وســائل التواصــل االجتمــاعي

مكتبــة امللــك

نشــــر أخبــــار املكتبــــة وفعالياتهــــا وذلــــك

فهــد الوطنيــة مــل وجهــة نهــر املــوظفني ،حي ـ

مبتوس بل  ،4,39ما ميكل تفسريل بوجـود

يعت ــد معهــم أفــراد عينــة الدراســة بــأن هــال

ع قــة قويــة تــرب بــني املكتبــة ومســتفيديها،

الوســائل مكنــت املكتبــة مــل ت ــديم خــدمات

مــــا يب ــــي هــ ـ ال املســــتفيديل علــــى اطــ ـ ع

للمســـــتفيديل غـــــري مكنـــــة ســـــاب اط وذلـــــك

املكتبـــة ،وهـــو مـــا ت كـــدل

مبتوســـ بلـــ  ،4,25مــــا يشــــري
وسائل التواصل االجتماعي
خــــــدمات معلوماتيــــــة

باملســـتجدات

فاعليــــة

جابــات أفــراد عينــة الدراســة حــو اســتقدام

ابتكار وت ـديم

يـــادم

يكــــــل باإلمكــــــان

وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي ودورل

التفاعـــل بـــني مـــوظفي املكتبـــة واملســـتفيديل،

ت ــدميها لــوال اســتقدام هــال الوســائل .كمــا

وذلك مبتوس بل  .4,35كمـا يههـر ايـدو

يههــر ايــدو أيضـاط أن أفــراد العينــة يعت ــدون

أع ل بأن وسـائل التواصـل االجتمـاعي ميكـل

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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اســتقدامها

تســوي خــدمات املكتبــة وذلــك

مبتوس بل  ،4وهو ب شـك مكسـب كـبري
للمكتبــة ف ــد أصــبات تســوق
خ

ــدماتها مــل

عدم قنوات جمانية ت ل لشرائت كـبريم

اإلداريــة مــا يــنعكمل ا ابــاط ب بيعــة احلــا
علـــى ســـري العمـــل وا دمـــة امل دمـــة يمهـــور
املستفيديل.
أمــا فيمــا يتعلــ بســهولة اســتقدام وســائل

مل املستفيديل .أمـا فيمـا يتعلـ بال ـورم الـ

التواصــــل االجتمــــاعي ،فيعت ــــد أفــــراد عينــــة

يـرى بهــا املسـتفيدون مكتبــتهم ،ف ـد أظهــرت

الدراسة بأن استقدامها سهل وال لتاج تدريباط

النتائج بأن وسائل التواصل االجتماعي ميكـل

طــوي ط وبأنهــا أيض ـاط جمانيــة ومتاحــة للجميــد،

حتســـــني هـــــال ال ـــــورم أمـــــام

وذلك مبتوسـ بلـ  1,2٢و  1,21علـى التـوالي.

املســــتفيديل مبتوســــ بلــــ  ،1,93وكــــالك

مـــدى انتشـــار وســـهولة

أن تســــاهم

تســـاعد املكتبـــة

احل ــــو علـــى التاايــــة

هـــال النتـــائج تشـــري

استقدام هال الوسائل ما ي كد صاة توجـ

الراجعــة مــل املســتفيديل ،وهــو مــا مــل شــأن

املكتبــة حنــو توظيــف هــال الوســائل مــل أجــل

تعزيز تدف املعلومات بني املكتبة ومستفيديها

ت ـــديم خدمـــة ذات جـــودم عاليـــة للمســـتفيديل.

ما ينعكمل ا اباط على جودم ا دمة.

كمـــا أظهـــرت النتـــائج بـــأن اســـتقدام وســـائل

أمـــا فيمـــا يتعلـ ـ بتـــأثري وســـائل التواصـــل

التواصـــل االجتمـــاعي تســـاهم

رـــو ا ميـــة

االجتمــاعي داخــل املكتبــة ،فــإن أفــراد عينــة

املعلوماتية لدى املستفيديل ،مبتوس بل 1,53

الدراسة يعت دون بأن هال الوسائل قـد تسـاهم

نشر وتعزيز ال افة

ما يعز جهود املكتبة

ت ــوير اإلت ــا اإلداري ومشــاركة املعرفــة

املعلوماتية ال متكل املسـتفيديل مـل جمـارام

يـادم محـاا

الت دم فيما يتعل بت نية االت االت واملعلومـات

مــــوظفي املكتبــــة لت ـــــديم خــــدمات أفضـــــل

وال أصبات مسة هاا الع ر .كالك يعت د

مبتوس بل  1,٢4و 1,74على التوالي ،وهو ما

أفـــراد عينـــة الدراســـة بـــأن وســـائل التواصـــل

ميكـــل تفســـريل بأنـ ـ قـــدرم وســـائل التواصـــل

االجتمــــاعي تســــهل علــــى املســــتفيديل عمليــــة

االجتماعي على خل جو عمـل صـاي يتشـار

الباــ عــل املعلومــة وهــو مــا يعــز ل متوســ

مــل خ لـ املوظفــون املعرفــة فيمــا بيــنهم ،مــا

اجابات أفراد عينة الدراسة حو تسهيل عمليـة

يعــز االت ــا اإلداري بــني رتلــف املســتويات

استقدام خدمات املكتبة وجمموعاتها ،حي

بني موظفي املكتبة وكالك

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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بلــــ ـ هــــــاان املتوســــ ـ ان  1,49و  1,42علــــــى

تنمية ا موعـات ،مبتوسـ بلـ  1,25وهـو مـا

التــوالي ،وهــو مــا يتــيت للمســتفيديل االســتفادم

ميكل تفسريل بأن احجام مل قبل املستفيديل

الكاملة مل جمموعات املكتبة.

عـــل ت ـــديم اقرتاحـــات للمكتبـــة فيمـــا يتعلـ ـ

أمــا فيمــا يتعل ـ بــدور وســائل التواصــل
جــاب مســتفيديل جــدد ،ف ــد أظهــرت النتــائج
بــأن ــال الوســائل دوراط مهم ـاط

يــادم أعــداد

املســتفيديل مــل املكتبــة مبتوس ـ بل ـ ،1,42
وهو ما ت مت ل كل م سسة خدميـة ال سـيما
املكتبات .كالك أثبتت الدراسة أن استقدام
وسائل التواصل االجتمـاعي ميكـل أن يسـاعد
تــوفري وقــت مســتفيدي املكتبــة عــل طري ـ
ت ديم خـدمات شق ـية مباشـرم مبتوسـ بلـ
 ،1,41وهــــو مــــا يــــنعكمل علــــى مــــدى رضــــا
املستفيديل عل ا دمات ال ت دمها املكتبة.
لكــــل

امل ابــــل ،تباينــــت آرا أفــــراد عينــــة

الدراســـة حـــو مـــدى قـــدرم وســـائل التواصـــل
االجتمـاعي علــى شــرا املســتفيديل
ايدو رقم ()9

عمليــة

بنوعيــــة وأشــــكا م ــــادر املعلومــــات الــ ـ
يرغبون توافرها

أن يكون املسـبب ورا هـاا اإلحجـام هـو عـدم
رغبــة املكتبــة
للمشــــاركة

آرا أفــــراد عينــــة

ت ليـــــل اعتماديـــــة مســـــتفيدي املكتبـــــة علـــــى
املوظفني مبتوس بل .1,37

 -9/2/1سلبيات استقدام وسائل التواصل
االجتماعي:
هاا ايز ستعر

نتائج الدراسة فيمـا

يتعلـــ بســــلبيات اســــتقدام وســــائل التواصــــل
االجتمـــاعي

مكتبـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة.

ابيات استقدام وسائل التواصل االجتماعي
املتوس احلسابي االحنرا املعياري

الشكو حـو اسـتمرارية ا دوات املسـتقدمة واملعتمـدم علـى طـر
ثال (وسائل التواصل اإلجتماعي) والاي تتاري في ا دمة باستمرار
ت ديم ا دمة بسبب ضي وقت املوظفني

تتــأثر ا دمــة بســبب السياســات اإللكرتونيــة للمكتبــة م ــل جــدران

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

تنميــــة جمموعاتهــــا .وأخــــرياط،

الدراســـة فيمـــا يتعلـ ـ بـــدور هـــال الوســـائل

صعوبة أرشفة احملتوى

النار وبرامج احلماية

فــتت البــاب أمــام املســتفيديل

أظهــــرت النتــــائج تباينــ ـاط

العبارم

ردودية االستمرارية

املكتبة ،وكالك ميكـل

4,12

3,14

4,22

1,93

4,31

1,٢2

1,92

1,2٢
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املتوس احلسابي االحنرا املعياري

العبارم
خل أعبا على املوظفني

1,٢9

1,٢1

تهديد خ وصية املستفيديل

1,٢7

1,77

1,72

1,٢3

1,72

1,75

استقدامها جماني ما يزيد اإلقبا عليها

1,27

1,29

ختل تهديدا مل املعلومات

1,23

1,93

ا مور ال انونية فيما يتعل لنشر الكراهية واحملتوى غري ا خ قي

1,55

1,23

توفري معلومات مزيفة أو غري موثوق بها

1,17

1,95

1,21

3,21

1,33

1,97

1,17

1,21

1,11

3,2٢

2,9٢

1,91

2,79

3,37

2,57

1,73

ان بــاع املســتفيديل و دارم املكتبــة عــل وســائل التواصــل االجتمــاعي
بأنها وسيلة ترفي ف
تعدد وسائل التواصل االجتماعي؛ ما

عل مل ال عب على املكتبة

حتديد أي منها سيكون صاحلاط لت ديم ا دمة

صــعوبة ت ــديم ا دمــة خ وصــاط مــد املســتفيديل الــاي ال

يـــدون

التعامل مد وسائل التواصل االجتماعي
تستنز ك ريا مل وقت املستفيديل
خمالفة قوانني محاية ح وق امل لف وتراخي

االستقدام

تزيد مل اعتمادية املكتبة على موظفي وأقسام ت نية املعلومات
غــــري ذات صــــلة باحتياجــــات املســــتفيديل مــــا يــ ـ دي

اخنفــــا

مشاركتهم
املشاكل الت نية م ل ان اع خدمة اإلنرتنت
تت لب

هيزات مادية وبرجمية عالية التكلفة

يههر ايدو رقم ( )9نتـائج الدراسـة فيمـا

املوظفني هي أرشفة رتـوى الرسـائل املوجـودم

يتعلـــ بســــلبيات اســــتقدام وســــائل التواصــــل

وســـائل التواصـــل

االجتماعي

مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة بنـا

علـــى جابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة .أظهـــرت
النتـــائج أن أكـــرب صـــعوبة مكـــل أن تواجـ ـ
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

علـــى صـــفاات املكتبـــة

االجتماعي وذلك مبتوس بلـ  ،4,12والسـبب
فيما يبدو أن حجم املعلومات الكبري ال يـتم
تـــداو ا

صـــفاات املكتبـــة ،مـــا يضـــيف
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أعبـــا علـــى مـــوظفي املكتبـــة

حفـــظ هـــال

املعلومـــات واســـرتجاعها عنـــد احلاجـــة .كمـــا

ما يشكل أعبا ضافية عليهم مبتوسـ بلـ
 ،1,٢9وهـــاا بـ ـ شـــك قـــد يـ ـ ثر

مســـتوى

يعت د أفراد عينة الدراسة بأن الشـكو حـو

نتاجيــــــة املــــــوظفني

أعمــــــا م ا صــــــلية،

استمرارية مواقد التواصـل االجتمـاعي ،والـاي

وكالك على عملهم

خدمة املستفيديل عـرب

يتسم بتاري ا دمة في باستمرار هو عـائ قـد

هــال الوســائل .هــال النتيجــة يــدعمها متوس ـ

ت ـديم

اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة فيمـــا يتعلـ ـ

يف

االستمرار

طري املكتبة

خدماتها عرب هال الوسائل مبتوسـ بلـ .4,22

مبجانية استقدام وسائل التواصل االجتماعي،

كمــــا أظهــــر ايــ ـدو الســــاب ضــــي وقــــت

حي يعت دون بأن هاا العامل قد يكون أحـد

املــوظفني املكلفــني بــإدارم صــفاات املكتبــة

سلبيات استقدام هال الوسـائل ،مبتوسـ بلـ

علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي قــد يكــون

 ،1,27حي سيزيد مل قبا املستفيديل علـى

عــام ط مــوثراط علــى ا دمــة املعلوماتيــة امل دمــة

اســـتقدامها

أثنـــا اســـتفادتهم مـــل خـــدمات

عرب وسـائل التواصـل االجتمـاعي مبتوسـ بلـ

املكتبــة ،مــا قــد ألــ أعبــا جديــدم علــى

 ،4,31ما مـل شـأن التـأثري

جـودم ا دمـة

املكتبــة واملــوظفني املكلفــني بــإدارم صــفاات

امل دمة للمستفيديل خ وصاط مـد تزايـد أعـداد

املكتبــة علــى هــال الوســائل .أمــا فيمــا يتعلــ

استفسارات املستفيديل عرب هال الوسائل.

خب وصـــــية املســـــتفيديل وأمـــــل املعلومـــــات،

كمــــا يعت ــــد أفــــراد عينــــة الدراســــة بــــأن

فــــأظهرت النتــــائج تواف ــ ـ طا بــــني أفــــراد عينــــة

السياسات اإللكرتونية ا اصة باملكتبة م ـل

الدراســة بــأن خ وصــية املســتفيديل وبيانــاتهم

بــرامج احلمايــة وجــدران النــار ( )kRdbeoeeaقــد

والـــ تشــــتمل علــــى عنــــاوينهم علــــى وســــائل

تــ ثر

نوعيـــة ا دمـــة امل دمـــة للمســـتفيديل

التواصــل االجتمــاعي مهــددم ،وذلــك مبتوس ـ

مبتوس ـ بل ـ  ،1,92كمــا أن ت ــديم ا دمــة

بلـ  1,٢7و  1,23علــى التـوالي ،مــا قـد يســهم

عـــــرب وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي يت لـــــب

حجــــام املســــتفيديل عــــل االســــتفادم مــــل

عــدد مــل املــوظفني– والــايل يعملــون

خدمات املكتبة عرب هال الوسائل حفاظاط على

دمـــــــة

خ وصيتهم وبياناتهم وحسـاباتهم مـل السـرقة

خت ــي

أقســـــــام أخـــــــرى

املكتبـــــــة-

املستفيديل عرب وسائـل التـــواصل االجتمـاعي،
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

اإللكرتونية.
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ويعت ـــد أفـــراد عينـــة الدراســـة بـــأن نهـــرم

شــك يشــكل حــدى ســلبيات اســتقدام هــال

املســـتفيديل و دارم املكتبـــة لوســـائل التواصـــل

الوســــائل ويــ ـ ثر بشــــكل مباشــــر

صــــورم

االجتمـــاعي بأنهـــا وســـيلة ترفيهيـــة ف ـ ـ قـــد

املكتبة لدى جمتمد املستفيديل .كمـا تباينـت

تشــكل عائ ــاط أمــام اســتقدام هــال الوســائل

آرا أفــراد عينــة الدراســة حــو دقــة املعلومــات

لت ـــديم ا ـــدمات املعلوماتيـــة ،مبتوسـ ـ بلـ ـ

املتـــوافرم

 ،1,72وهو ما مل شأن أن ي لل مل عدم جدية

التواصل االجتماعي مبتوس بل  ،1,17حيـ

املســتفيديل و دارم املكتبــة
وايهــد

صـــفاات املكتبـــة علـــى وســـائل

اســت مار الوقــت

يعت ــد بعــيف ه ـ ال ا فــراد بــأن املعلومــات قــد

اســتقدام هــال الوســائل ل ســتفادم

حـــني

تكـــون مزيفـــة أو غـــري موثـــوق بهـــا،

ذلـــك ،ن املكتبـــة هـــي

مــل خــدمات املكتبــة .كمــا أن تعــدد وســائل

خـــالفهم بعضـ ـهم

التواصـل االجتمـاعي قـد ي ـعب علـى املكتبــة

املســــ ولة مســــ ولية كاملــــة عمــــا ينشــــر

حتديــد أي مــل هــال الوســائل ســيكون جمــدياط

صــفااتها علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي،

لفتت قنام جديدم لت ييد ا دمـة ،حيـ يعت ـد

ولـــــــل تنشـــــــر ال معلومـــــــات ذات م ـــــــداقية

أفــراد العينــة أن هــاا العامــل قــد يكــون أحــد

وموثوقية .كما أظهرت الدراسـة تباينـا

ســـــلبيات اســـــتقدام هـــــال الوســـــائل لت ـــــديم

أفــراد عينــة الدراســة حــو مــدى تــأثري ا ميــة

ا دمات املعلوماتية مبتوس بل  ،1,72وهـاا

املعلوماتيـــة لـــدى املســـتفيديل علـــى اســـتقدام

مـا قــد يفسـر اســتقدام املكتبـة ل ثــة وســائل

وسـائل التواصــل االجتمـاعي ،وكيــف أن هــال

ف ـ مــل وســائل التواصــل االجتمــاعي ،وهــي

ا ميـــة قـــد تـ ـ ثر

اســـتفادم املســـتفيديل مـــل

خدمات  konbeaaFو  reRiibdو .eauiueb

خــدمات املكتبــة امل دمــة عــرب هــال الوســائل،

احتلــت ا مــور ال انونيــة حيــزاط ال بــأا ب ـ ،

آرا

حيـــ بلـــ متوســـ اســـتجابات أفـــراد عينـــة

حي يعت د أفراد عينة الدراسة ومبتوسـ بلـ

الدراســـة  .1,21وعـ ـ وم علـــى ذلـــك ،أظهـــرت

 1,55بـــأن صـــفاات املكتبـــة املوجـــودم علـــى

النتــــائج أنــ ـ ال اتفــــاق بــــني آرا أفــــراد عينــــة

وســائل التواصــل االجتمــاعي قــد تســتقدم مــل

الدراسة فيما يتعل باستنزا وسائل التواصـل

قبـــــل بعـــــيف املســـــتقدمني مـــــل أجـــــل نشـــــر

االجتمــــاعي لوقــــت املســــتفيديل ،حيــ ـ بلــ ـ

الكراهية واحملتوى غري ا خ قـي ،وهـاا بـ

متوسـ ـ االســـتجابات  .1,33أمـــا فيمـــا يتعلـ ـ

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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االســـتقدام ،ف ـــد

مبتوس ـ بل ـ  .2,79وأخــريا يعت ــد أفــراد عينــة

حب ـــوق امل لـــف وتـــراخي

عــــدها

الدراســـــة بـــــأن اســـــتقدام وســـــائل التواصـــــل

حــــدى ســــلبيات اســــتقدام وســــائل التواصــــل

االجتمــــاعي لت ــــديم ا ــــدمات املعلوماتيــــة ال

تباينــــت آرا أفــــراد عينــــة الدراســــة

هيـــــزات ماديـــــة وبرجميـــــة عاليـــــة

االجتماعي مبتوس بل  ،1,17ويعت د الباح

يت لـــــب

بـــأن ســـبب ذلـــك هـــو درا مـــوظفي املكتبـــة

التكلفة ،مبتوس بل  ،2,57ويعت د الباحـ

همية ح ـوق امل لـف ،وأن املكتبـة لـل تنتهـك

بــأن هــال التجهيــزات املاديــة هــي موجــودم لــدى

ح ــوق امل لــف ،وأن هــاا مــل أساســيات عمــل

املكتبة ،ومل ثم فإنها لـل تشـكل عبئـاط ماليـاط

املكتبــــــة .كمــــــا

أخ ــــــائيي املعلومــــــات

ان ســمت آرا أفــراد عينــة الدراســة فيمــا يتعلـ

على املكتبة.

 -9مناقشة النتائج:
هاا ايز مل الدراسة ستناق

بزيــادم االعتمــاد املكتبــة علــى أقســام مــوظفي
ت نية املعلومات مبتوسـ بلـ  ،1,11حيـ بـدا

ال

للباح بـأن السـبب ورا ذلـك هـو أن ال ـائمني

هال الدراسـة

علــى خدمــة املســتفيديل عــرب وســائل التواصــل

االجتماعي ال تستقدمها مكتبـة امللـك فهـد

االجتمــاعي جلّهــم مــل اخت اصــيي املعلومــات

ابيات وسلبيات استقدام هال

واعتمــاد املكتبــة علــى مــوظفي وأقســام ت نيــة
املعلومات يكون ر وراط ف

قدمت

النتـائج

ا جزا ال ثة السـاب ة .هـدفت

الوطنية ،وما
الوســائل

التعـر

وسـائل التواصـل

خدمــة املســتفيديل .حي ـ أظهــرت

علـى ايوانـب

الدراســــة بــــأن خــ ـدمات مكتبــــة امللــــك فهــــد

الفنية ف

 .ومل امل حظ أيضاط أن أفراد عينـة

الوطنيــــــة امل دمــــــة عــــــرب وســــــائل التواصــــــل

الدراسة

يتف وا على أهمية وسـائل التواصـل

االجتمــاعي وع قتهــا باحتياجــات املســتفيديل؛
مــا يــ دي

اخنفــا

مشـــاركتهم خ

ـــا

االجتمـــاعي ر ـــورم

ث ثـــة وســـائل ف ـ ـ

وهـــــــي  reRiibd ،konbeaaFو  eauiuebعلـــــــى
التوالي ،وهو ما تأكد من الباح عرب يارت

مبتوس بل  .2,9٢و سـياق آخـر تباينـت آرا

لل ـــفاة الرئيســة للمكتبـــة ،حيــ وجـــد أن

أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــو اعتبـــار املشـــاكل

هــال الوســـائل الــ ت هـــي املســتقدمة ف ــ .

الت نيــة م ــل ان ــاع خدمــة اإلنرتنــت كإحــدى

لكــل الباح ـ وجــد أيض ـاط أن موقــد املكتبــة

سلبيات اسـتقدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي

دمـة kummodL kRib iRno

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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تأثري وسائل التواصل االجتماعي على خدمات املكتبات ومراكز املعلومات ...

يـاكرول

تعزيز االت ا اإلداري بـني املـوظفني ،ومـل ثـم

( )ikkلكل أفراد عينـة الدراسـة

كأحـد قنـوات االتواصـل مـد املسـتفيديل .وقـد

االرت ا مبستوى ا دمة امل دمـة للمسـتفيديل.

ذلــك مــا ل لــة اســتقدام مــل

كمـــا أن انتشـــار وســـهولة التعامـــل مـــد هـــال

قبــــــل املكتبــــــة وعــــــدم اكــــــرتات املكتبــــــة

الوســـــائل حفـــــز كـــــ ط مـــــل دارم املكتبـــــة

الســــتقدام هــــال الوســــيلة أو لعــــدم معــــرفتهم

واملوظفني على تعزيـز حضـور املكتبـة

هـال

باستقدام مل قبل املكتبة.

الوســــائل مــــل أجــــل اســــت اب املزيــــد مــــل

يعــود الســبب

أما فيما يتعلـ بإ ابيـات اسـتقدام وسـائل

املستفيديل .هال النتائج تتف مد ما توصل لي
 ،Dicksonمــل حي ـ أهميــة

التواصل االجتماعي مل قبل مكتبة امللك فهـد

)& Holley (2010

الوطنيــــة لت ــــديم ا دمــــة ملســــتفيديها ،ف ــــد

استقدام وسائل التواصل االجتماعي

أظهــرت الدراســة بــأن هنــا شــعوراط عامـاط لــدى

ا دمات املعلوماتية يمهور املستفيديل.

ت ديم

مــــوظفي املكتبــــة بفوائــــد اســــتقدام وســــائل

أمــا فيمــا يتعل ـ بســلبيات اســتقدام وســائل

ت ـــــديم ا ـــــدمات

التواصــل االجتمــاعي ،ف ــد أظهــرت الدراســة

ابيـــات

بأن العوامل ا ارجية (خارج املكتبة) قد ت ثر

اســتقدام هــال الوســائل هــو ت ــميم خــدمات

اســــتقدام هــــال الوســــائل ،وتشــــمل تلــــك

تكل مكنة مـل قبـل

أرشفة احملتوى وتعدد تلـك

التواصـــــل االجتمـــــاعي

املعلوماتيـــة .كمـــا تـــبني بـــأن أهـــم
موجهة للمستفيديل

العوامل ال عوبة

وتســـوي تلـــك ا ـــدمات ،مـــا يوجـــد قنـــوات

الوسائل وتأثر ا دمة ،نها ت دم باملشـاركة

ات ا بني املكتبة واملستفيديل للا و علـى

مـــد طــــر ثالـــ

ال وهـــي وســــائل التواصــــل

التاايــــة الراجعــــة ،وهــــاا يعــــز مبــــدأ ســــعي

االجتمـــاعي ،والـ ـ قـــد تـــتاري سياســـاتها مـــد

املكتبـــة احل يـ ـ البتكـــار خـــدمات جديـــدم

الوقــت .كمــا أظهــرت الدراســة بــأن خــدمات

توظيـف ت بي ـات

املكتبــة عــرب وســائل التواصــل االجتمــاعي مــل

تمـد

املمكــل أن تتــأثر بســبب ضــي وقــت املــوظفني

املســـــتفيديل .كمـــــا أظهـــــرت الدراســـــة بـــــأن

ل يامهم بأعبـا أخـرى ،كمـا أن ا دمـة عـرب

استقدام وسائل التواصل االجتماعي مل شـأن

تلــك الوســائل تكــون علــى مــدار الســاعة؛ مــا

جمـا

يزيــد احلمــل علــى املــوظفني املكلفــني بت ــديم

وكالك ملواكبة الت ور
الويب 2,1

ت ديم خـدمات معلوماتيـة

أن يعود على املكتبة بـالنفد ال سـيما
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ا دمـــة ،ال ســـيما وأن هـــال الوســـائل جمانيـــة

تفـــــوق ســـــلبيات اســـــتقدامها ،وأن اســـــت مار

االســـتفادم

هــال الوســائل هــو اســت مار طويــل

االســـتقدام وميكـــل ي شـــق

املكتبــة

منهـــا ،وهـــاا بـ ـ شـــك يت لـــب مـــل املكتبـــة

ا جـــل يعـــود بـــالنفد علـــى كـــل مـــل املكتبـــة

فري عمل يكون هم الوحيـد دارم

واملســـتفيديل .و امل ابـــل ،فـــإن هـــال النتـــائج

صــفاات املكتبــة علــى هــال الوســائل .كمــا

تتفـ مــد انتهــى ليـ ســليمان وخليفــة (2119م)

استقدام

مل حي أن سلبيات استقدام وسائل التواصـل

وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي ،حيـ ـ يتوجـــب

االجتمــــاعي قــــد حتــــد مــــل اهتمــــام املكتبــــة

علــى املكتبــة االلتــزام حب ــوق امل لــف ،وح ـ

واملســـتفيديل باالســـتفادم مـــل مـــا ت دمــ هـــال

خت ي

ت دي ايوانب ال انوينة دوراط مهماط

املســتفيديل علــى ذلــك ،باإلضــافة

صــعوبة

الوسائل مل خدمات تعود بـالنفد علـى املكتبـة

احملافهــــة وباســــتمرار علــــى أمــــل املعلومــــات

واملستفيديل.

وبيانات املستفيديل ،ما قد ي ود املكتبـة

النتائج والتوصيات:

عـــدم التوســـد

اســـتقدام وســـائل التواصـــل

االجتمــاعي مــل أجــل خدمــة مســتفيديها .كمــا
أن النهرم العامـة لوسـائل التواصـل االجتمـاعي

توصلت هال الدراسة

عدد مـل النتـائج،

وهي:

 -3أن مكتبة امللك فهد الوطنيـة تسـتقدم ف ـ

بأنها وسيلة ترفيهيـة ف ـ هـي حـدى سـلبيات

ث ثة وسائل مل وسـائل التواصـل االجتمـاعي

املكتبــــات واملعلومــــات ،مــــا

للتواصــل مــد مســتفيديها ،وهــيkonbeaaF :

يدفد ببعضـهم (سـوا املسـتفيديل أم املـوظفني)

و reRiibdو  ،eauiuebمــــــد غيــــــاب واضــــــت

للتعامـــــل معهـــــا بعـــــدم ايديـــــة واســـــت مارها

لوسائل التواصل االجتماعي ا خرى.

اســــتقدامها

االســــت مار ا م ــــل ،مــــا يعــــود بــــالنفد علــــى
املستفيد واملكتبة

آن واحد.

ومــــل امل حــــظ أن هــــال النتــــائج الســــاب ة
ختتلف مد ما توصل ليـ

& (2013) Mahmood

 -2أهميـــــــة اســـــــتقدام وســـــــائل التواصـــــــل
االجتمــــــــاعي

املكتبــــــــات ومراكــــــــز

املعلومات مل أجل فتت قنـوات جديـدم تتـيت
للمكتبــة (أي ـاط كــان نوعهــا) للوصــو

 Richardsonمل أن ا ابيات استقدام وسـائل

املستفيد وت ـديم ا دمـة ليـ  ،واعتبارهـا

املكتبــات واملعلومــات

وســـيلة ناجاـــة لتســـوي خـــدمات املكتبـــة

التواصــل االجتمــاعي

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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تأثري وسائل التواصل االجتماعي على خدمات املكتبات ومراكز املعلومات ...

وقنـــام ات ـــا بـــني املكتبـــة ومســـتفيديها

وتكــون خ وصــيت وأمــل معلومات ـ علــى

وعلى مدار الساعة.

احملكّ ،ومل ثم فإن سياجم عل استقدام

 -1ن اســتقدام وســائل التواصــل االجتمــاعي
مـــل قبـــل املكتبـــة يتـــيت ـــا ال ـــدرم علـــى
ابتكـــار وت ـــميم خـــدمات

تلك الوسائل حفاظاط على خ وصيت .

 -2اعتبــار وســائل التواصــل االجتمــاعي وســيلة

يكـــل مـــل

ترفيهيـة قــد لــد مـل اســتقدامها مــل قبــل

املمكــل ت ــميمها بــدون هــال الوســائل،

املكتبة واملستفيديل على حد سـوا  ،وهـو

وهو ما مل شأن التأكيـد علـى أن ا ـد

ب شك مفهوم خاطع ،حي

ا و للمكتبة هو املستفيد ،وأن املكتبـة

و تاحتهــا ح ـ مكفــو للجميــد عــرب شــتى

حتــاو جاهــدم تــاليل ال ــعوبات مــل أجــل

الوسائل ومنها وسائل التواصل االجتماعي.

رضائ .

 -7ن

ن املعلومات

ابيـــات اســـتقدام وســـائل التواصــــل

 -4ن مــــل أهــــم ســــلبيات اســــتقدام وســــائل

االجتماعي قد تفوق سـلبيات اسـتقدامها،

التواصل االجتماعي مـل قبـل املكتبـة هـي

وهــو مــا ي كــد أهميتهــا ودورهــا احليــوي

ايوانــب الت نيـــة ،ومـــدى قـــدرم املـــوظفني

الــاي قــد يــدفد املكتبــات لتوظيــف هــال

علـى ت ـديم ا دمــة علـى الــرغم مـل ضــي

الوسائل

دمة املستفيديل.

نوعيــــة

 -٢ن ســــلبيات اســــتقدام وســــائل التواصــــل

ا دمــة امل دمــة ،وكــالك يضــد تســا الط

االجتمــاعي قــد ت ـ دي

حجــام املكتبــة

حــو قــدرم املكتبــة علــى االســتمرارية

واملســتفيديل مــل اســتقدام هــال الوســائل

ت ديم تلك ا دمة.

ك نام لت ديم ا دمات املعلوماتية.

الوقـــت ،وهــــو بـــ شـــك يـــ ثر

 -5صــــعوبة احملافهــــة علــــى أمــــل املعلومــــات

 -9ن جمانيـــــة اســـــتقدام وســـــائل التواصـــــل

وخ وصـــية املســـتفيديل تشـــكل تهديـــداط

االجتمــاعي ســ

نهـــا

ح ي يـ ـاط للمكتبـــات ومراكـــز املعلومـــات

تعتــرب ميــزم متكــل املكتبــة واملســتفيديل

ال ارـــة لت ـــديم خـــدماتها عـــرب وســــائل

مــل التواصـــل فيمــا بيـــنهم مــل دون حتمــل

ن املسـتفيد ال

امل ابل قـد

التواصل االجتماعي ،حي

يرغـــب باحل ـــو علـــى خدمـــة معلوماتيـــة
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

ذو حــديل ،حيــ

أعبا مالية ضافية ،لكنها

تشـــكل عبئـــاط علــــى املكتبــــة ،حيـــ
مج ،22ع ،2رجب – ذو احلجة 3417هـ /أبريل – سبتمرب 2132م
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ت ديم ا دمة عرب وسي جماني قـد ي ـود
تزايـــد أعـــداد املســـتفيديل بشـــكل ال

 -1التشــديد علــى أهميــة تكــويل فــرق عمــل
كل مكتبة وتكون تلك الفرق مكونة مـل

تــــــتمكل املكتبــــــة معــــ ـ مــــــل الوفــــــا

أفضـــــل اخت اصـــــيي املعلومـــــات مهمـــــتهم

باحتياجات ه ال املستفيديل.

اإلشرا على صفاات املكتبة على وسـائل
التواصل االجتماعي ،مل أجل تعزيـز حضـور

مثــة بعــيف التوصــيات ،ال ـ مــل امل مــل أن

املكتبــــة

العــــا االفرتاضــــي ومواكبــــة

تعزيـــز اســـتقدام وســـائل التواصـــل

الت ــــور

عــــا املكتبــــات واملعلومــــات،

تســـاعد
االجتماعي

املكتبـات ومراكـز املعلومـات،

وهي:

 -3تعزيز تواجد املكتبات ومراكز املعلومات
وســائل التواصــل االجتمــاعي ،مــل أجــل
املساهمة

خل جمتمد معـر قـادر علـى

اســت مار كــل مــا يتــا ل ـ مــل مكانــات
ماديـــة وبشـــرية ،مـــل أجـــل ن ـــل املعلومـــات
واملعرفة واالستفادم منها بشتى السبل ومـل
ذلــك تســقري اإلمكانــات ايبــارم لوســائل
التواصل االجتماعي لتا ي هاا ا د .

 -2دعــــوم مكتبــــة امللــــك فهــــد الوطنيــــة
االســت مار

وســائل التواصــل االجتمــاعي

علـــى اخـــت

أنواعهـــا ،مـــل أجـــل تعزيـــز

حضورها

هاا الفضا وراولة الوصو

املســـتفيديل علـــى اخـــت
وأماكل وجودهم.
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

توجهـــاتهم

والاي يتأثر بشكل مباشر بت نيـة املعلومـات
واالت ـــاالت ،الـــ تشـــهد تـــواط متســـارعاط
يســــتوجب التفاعــــل الكامــــل معــ ـ للاــــاق
بركب الت ور.

 -4ضــرورم تاــيري النهــرم ا اطئــة عــل وســائل
التواصــــل االجتمــــاعي علــــى أنهــــا وســــائل
ترفيهيــة ،بــل هــي

الواقــد وســي فعــا

يستوجب علـى املكتبـة اسـت مارل مـل أجـل
خدمة املستفيديل مستفيدم مـل مزايـا هـال
الوســـــائل ،حيــــ

نهـــــا جمانيـــــة وســـــهلة

االستقدام وواسعة االنتشار.

 -5دعـــوم املكتبـــات ومراكـــز املعلومـــات
اختاذ جرا ات احرتا يـة مـل أجـل احلفـاظ
على أمل املعلومات وخ وصية املسـتفيديل
عــرب وســائل التواصــل االجتمــاعي مــل أجــل
كســب ث ــة ه ـ ال املســتفيديل ،ومــل ثــم
خلــ ع قـــة وطيـــدم بيـــنهم وبـــني املكتبـــة
مج ،22ع ،2رجب – ذو احلجة 3417هـ /أبريل – سبتمرب 2132م
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لتا ي ا د الرئيمل للمكتبـة ،أال وهـو

التواصل االجتماعي ،حي انتهت الدراسة

خدمة املستفيديل ونشـر املعرفـة بـني أفـراد

احلاليــة

أن حضــور مكتبــة امللــك فهــد

ا تمد.

الوطنيـــة كـــان م ت

ـــراط علـــى konbeaaF

 -2ال يام بدراسات الح ة مل أجل البا عل

و reRiibdو  ،eauiuebمـــد الايـــاب امللفـــت

تدفد املكتبات لعدم التوسد

للوجـ ـود عـــرب وســـائل أخـــرى قـــد تكـــون

اســـتقدام وســـائل أخــــرى مـــل وســــائل

مفضلة لدى شرائت كبريم مل املستفيديل.

ا سباب ال

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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املــراجـــع
واملعلومـــات للمشـــاركة


جماهــــــــد ،أمــــــــاني (2131م) اســــــــتقدام
الشــبكات االجتماعيــة

ت ــديم خــدمات

املــ متر ال الــ

عشــر خ ـــائي املكتبـــات واملعلومـــات
م ر

الفرتم مابني  7-5يوليو 2119م.

مكتبية مت ورم .جملة دراسات املعلومـات،
ع  ،٢مايو 2131م ،متا على (متت الزيـارم

Anderson, P. (2012) Web 2.0 and

 23يناير 2135م).

Beyond: Principles and Technologies.

?http://informationstudies.net/issue_list.php

Boca Raton: CRC Press.

action=getbody&titleid=86

Casey, M. (2005). Working towards a

(متت الزيارم  23يناير 2135م).

definition of Library 2.0. Retrived from:

 البلوشـــــــي ،هنـــــــادي (2132م) خـــــــدمات

http://www.librarycrunch.com/2005/10/

املكتبـــات الســـعودية امل دمـــة عـــل طريـــ

working_towards_a_definition_o.html

مواقــــد التواصــــل ا جتمــــاعي الفيســــبو

on [12th February 2015].

 .konbeaaFرســـــالة ماجســـــتري ،جـــــدم:
جامعة امللك عبدالعزيز.

Casey, M. & Savastinuk, L. (2006).
next-generation

the

for

 النجـــار ،فــــايز؛ النجـــار ،نبيــــل؛ الــــزعي،
ماجـــد (2119م) أســـاليب الباـ ـ العلمـــي:

Chu, S. and Du, H. (2012) Social

منهور ت بي ي ،عمان :دار احلامـد للنشـر

networking tools for academic libraries.
and

Librarianship

of

 سليمان ،أمينـة عـاد  ،خليفـة ،هبـة رمـد
(2119م) ،الشبكات االجتماعية وتأثريهـا

Deshpande, A. & Jadad. A. (2006).

علــى ا خ ــائي واملكتبــة :دراســة شــاملة

Web 2.0: Could it help move the health

للتواجد واالستقدام ملوقد الفيسبو  .حب

system into the 21st century? JMHG,

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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