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ت�سويق خدمات املكتبات العامة
درا�سة لنماذج عاملية

م�سعدة عبد الرحمن ال�شهري٭

امللخ�ص:

تهدف الدرا�سة احلالية �إلى التع ّرف على �أهم املكتبات العامة العاملية (مكتبة نيويورك – مكتبة
برمنجهام – مكتبة الإ�سكندرية)  ،ومعرفة ماهي الطرق والأ�ساليب الإلكرتونية املت ّبعة لت�سويق
خدماتها عرب مواقعها الإلكرتونية.
وكان منهج حتليل املحتوى هواملنهج املُتبع يف هذه الدرا�سة ،حيث يهتم بالتع ّرف عرب مواقع املكتبات
العامة حمل الدرا�سة على �أهم اخلدمات التي تقوم املكتبة بالت�سويق لها ،ويعترب طريقة منظمة لو�صف
وت�صوير �أوت�شخي�ص الو�ضع الراهن ،وكانت قائمة املراجعة هي الأداة امل�ستخدمة جلمع البيانات من
املكتبات العامة العاملية عرب مواقعها الإلكرتونية ،ملعرفة طرق ت�سويقها خلدماتها ،وقد ق�سمت قائمة
املراجعة وبح�سب مقت�ضيات طرق الت�سويق �إلى جمموعة من املحاور وهي:
 الت�سويق من خالل ر�ؤية املوقع (الإحالة �إلى املكتبة عن طريق ال�صفحة الرئي�سية ملوقع املكتبة)وحتديثه.
 الت�سويق للموقع من خالل �سهولة قراءته (خيارات اللغة) ،الت�سويق من خالل عنا�صر املعلوماتاملتاحة عرب بوابة املكتبة.
 الت�سويق من خالل الروابط املتاحة على بوابة املكتبة،الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة. -الت�سويق من خالل خدمات اال�ست�شارات.

٭ �أمينة مكتبة .
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 الت�سويق من خالل اخلدمات على الإنرتنت. الت�سويق من خالل املوارد على الإنرتنت.و�أظهرت الدرا�سة جمموعة من النتائج من �أهمها:
�أن مكتبة نيويورك توفرت بها ( )42خدمة من ( )43خدمة هي جمموع اخلدمات بن�سبة (،)٪97.7
ومكتبة الإ�سكندرية توفرت بها ( )39خدمة من ( )43خدمة هي جمموع اخلدمات بن�سبة (،)٪90.7
بينما مكتبة برمنجهام توفرت بها ( )38خدمة من ( )43خدمة هي جمموع اخلدمات بن�سبة (.)٪88.4
وقدمت جمموعة من التو�صيات من �أهمها:
البد للمكتبات العامة من و�ضع �أهداف ت�سويقية ت�سعى لتحقيق الهدف الرئي�سي من تقدمي خدماتها
وهوالو�صول �إلى ر�ضى امل�ستفيد يف املقام الأول ،والبد من ا�ستثمار ما �أفرزته تكنولوجيا املعلومات من
و�سائط وتطبيقات وتفعيلها يف عمليات الت�سويق خلدمات املكتبات ،و�ضرورة �إن�شاء ق�سم خا�ص لبحوث
الت�سويق ي�سعى دو ًما �إلى تقدمي امل�شورة با�ستخدام الأ�ساليب احلديثة يف عمليات الت�سويق ،كذلك
ينبغي على املكتبات العامة �أن جتعل من موقعها الإلكرتوين موقع ًا تفاعلي ًا يتيح للم�ستفيدين �إمكانية
التفاعل عن طريق اال�ستف�سار وكتابة التعليقات على املوا�ضيع املقدمة ،والعمل على توحيد اجلهود
موحدة ميكن االعتماد عليها يف عمليات
العربية وال�سعي �إلى و�ضع معايري ق ّيمة للخروج ب�إ�سرتاتيجيات ّ
الت�سويق خلدمات املعلومات يف املكتبات العربية .
املقدمة:

تعترب املكتبات ب�شكل عام واملكتبات العامة
ب�شكل خا�ص من �أهم امل�ؤ�س�سات التي تتخذ موقف ًا
ا�ستباقي ًا يف مواجهة حتديات العوملة والتقدم
التكنولوجي ،ومع ظهور ال�شبكات العاملية والتطور
يف جمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات ،حيث
�أوجدت خيارات كثرية ومتعددة للح�صول على
املعلومات املطلوبة ،مما �أوجب على املكتبات
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العامة �إعادة �صياغة �أهدافها وخططها
متما�شية مع بيئات العمل الرقمية اجلديدة ،ويف
خ�ضم هذا االنفجار يف �شتى فروع التكنولوجيا
واملعرفة ،مما �أوجب على املكتبات العامة �أن
تقوم بتحول ديناميكي �سريع وف ًعال يف طرق
تقدمي خدماتها متما�شية مع الثورة املعلوماتية
والتكنولوجية ،متبنية يف ذلك العمل مبفاهيم
الت�سويق الع�صرية ،و ت ّفعيل دور التكنولوجيا يف
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عمليات الت�سويق با�ستخدام الت�سويق الإلكرتوين،
خا�صة �أن بيئة الإنرتنت هي البيئة التي يف�ضلها
معظم الباحثني عن املعلومات .وهذا ما ت�سعى له
الدرا�سة احلالية من ت�سليط ال�ضوء على طرق
ت�سويق خدمات املكتبات العامة (مكتبة نيويورك
– مكتبة برمنجهام – مكتبة الإ�سكندرية)
عرب مواقعها ،وكيفية تقدميها للم�ستفيدين،
وجعل مفاهيم الت�سويق الإلكرتوين من �أولويات
اال�سرتاتيجيات التي تعتمدها املكتبات ،وخروج
الدرا�سة مبعايري تمُ ّكن من ا�ستخدامها يف
الت�سويق خلدمات املكتبات العامة يف العامل
العربي .
م�شكلة الدرا�سة:

يف الوقت احلا�ضر ت�سعى املكتبات على اختالف
�أنواعها �إلى تقدمي خدمات متميزة �إلى كافة
امل�ستفيدين وبكفاءة عالية ،وحماولة منها لإر�ضاء
امل�ستفيد وتلبية رغباته ُمتبعة يف ذلك �أ�ساليب
وطرق عدة منها التقليدية وغري التقليدية ،ومن
هذه الطرق امل�ستخدمة والناجحة الت�سويق ،وباعتبار
الت�سويق هو �صيحة الع�صر يف جمال املعلومات فهو
ال يقت�صر على امل�ؤ�س�سات الربحية فقط ،بل تعداها
�إلى امل�ؤ�س�سات اخلدمية ،وترتكز امل�شكلة فيما
نالحظه من �أن فكرة ت�سويق خدمات املكتبات العامة
غري وا�ضحة لدى العاملني يف هذه املجال ،حيث يعزو
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البع�ض �إلى �أن الت�سويق ال يتنا�سب مع طبيعة املكتبات
العامة باعتبارها م�ؤ�س�سات خدمية ال تهدف �إلى
الربح وبذلك فهي لي�ست بحاجة �إلى ال�سعي وراء
الت�سويق والرتويج خلدماتها� ،إال �أن حتديات الع�صر
احلا�ضر واالنفجار املعريف وما نتج عنه من التوجه
واالندفاع نحو الكيان الرقمي �أدى �إلى �سعي املكتبات
العامة �إلى التغيري ملواكبة التطورات واالرتقاء
باخلدمات املقدمة للم�ستفيدين ،ويع ّد الت�سويق
الإلكرتوين �أحد الأ�ساليب املهمة التي ينبغي على
املكتبات العامة اتباعها يف تقدمي خدماتها معتمدة
على اال�سرتاتيجيات الت�سويقية التي ت�ساعدها يف
التنب�ؤ م�ستقب ًال ب�أهدافها و�أ�ساليبها ،وحاجات
ورغبات امل�ستفيدين.
ويف هذه الدرا�سة ت�سعى الباحثة �إلى التعرف على
�أهم اخلدمات التي تقدمها املكتبات العامة العاملية
عرب مواقعها الإلكرتونية للم�ستفيدين با�ستخدام
مفاهيمالت�سويق.
�أهمية الدرا�سة:

ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها تتمحور حول
مو�ضوع الت�سويق الذي يع ّد بالغ الأهمية بالن�سبة
للمكتبات العامة لرتويج خدماتها للم�ستفيدين
ولتحقيق �أهدافها ،فهذه الدرا�سة ت�ساعد يف التعرف
على كيفية ت�سويق اخلدمات يف املكتبات العامة
عرب مواقعها الإلكرتونية ،ويف املقابل ميكن �أن ُتفيد
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هذه الدرا�سة يف و�ضع ت�صورات عملية للأن�شطة
واال�سرتاتيجيات الت�سويقية امل�ستخدمة يف �أبرز
املكتبات العامة العاملية (مكتبة نيويورك – مكتبة
برمنجهام  -مكتبة الإ�سكندرية) والتي ميكن الإفادة
منها يف مكتبات �أخرى.
وترى الباحثة على -حد علمها� -أن الدرا�سة
احلالية هي الدرا�سة الوحيدة التي تتحدث عن
مفاهيم وطرق الت�سويق يف املكتبات العامة عرب
مواقعها الإلكرتونية ،و�أنها جمعت ثالث مكتبات من
�أعرق و�أف�ضل املكتبات العاملية من مواقع جغرافية
خمتلفة ،من قارة �أمريكا (مكتبة نيويورك) ،وقارة
�أوروبا (مكتبة برمنجهام) ،وقارة �أفريقيا (مكتبة
الإ�سكندرية).
�أهداف الدرا�سة:

 -1الت ّعرف على مفهوم الت�سويق و�أهميته ب�شكل
عام ،ويف املكتبات العامة ب�شكل خا�ص.
 -2التعرف على �أبرز املكتبات العامة العاملية.
 -3التعرف على اخلدمات التي تقدمها املكتبات
العامة (مكتبة نيويورك – مكتبة برمنجهام  -مكتبة
الإ�سكندرية)عربمواقعهاالإلكرتونية.
 -4حتليل حمتوى موقع تلك املكتبات ومعـرفة
طرقالت�ســويقامل�ســتخـدمةواملتبعة.
 -5اخلروج مبعايري لت�سويق خدمات املكتبات
العامة.
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�أ�سئلة الدرا�سة:

 -1ما املق�صود بالت�سويق وما �أهميته ب�شكل
عام ،ويف املكتبات العامة ب�شكل خا�ص؟
 -2ماهي �أبرز املكتبات العامة العاملية التي
ت�سوق خلدماتها عرب مواقعها؟
 -3ماهي �أبرز اخلدمات التي تقدمها
للم�ستفيدين؟
 -4ماهي �أ�ساليب ت�سويق اخلدمات التي
ت�ستخدمها؟
 -5ماهي �أجود الأ�ساليب امل�ستخدمة للت�سويق
خلدمات املكتبات العامة؟
حدود الدرا�سة:

حدود مو�ضوعية:التعرف على مفهوم ت�سويق خدمات املعلومات
لنماذج مكتبات عامة عاملية عرب مواقعها
الإلكرتونية :مكتبة نيويورك ،مكتبة برمنجهام،
مكتبة الإ�سكندرية.
 حدود زمنية:الفرتة الزمنية التي ُطبقت فيها الدرا�سة هي
الف�صل الثاين من العام الدرا�سي  1438 /1437هـ.
حدود مكانية:املواقع الرئي�سية عرب الإنرتنت لكل من
مكتبة نيويورك ،مكتبة برمنجهام ،مكتبة
الإ�سكندرية.
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منهج الدرا�سة و�أدواته:

تتطلب الدرا�سة ا�ستخدام منهج حتليل املحتوى
الذي يعترب الأن�سب لها ،حيث يهتم بالولوج �إلى مواقع
املكتبات على الإنرتنت والتعرف على �أهم اخلدمات
التي تقوم املكتبة بالت�سويق لها ،ويعترب طريقة
منظمة لتحليل وو�صف وت�صوير �أو ت�شخي�ص الو�ضع
الراهن ملحتوى م�ؤ�س�سات املعلومات وامل�ستفيدين وما
يرتبط بها لهدف معني ،وهوالتعرف على اخلدمات
التي تقوم تلك املكتبات بالت�سويق لها( .داود،2011 ،
)23-6
�أدوات جمع البيانات:

 قراءة الإنتاج الفكري املتعلق ب�أدبيات ت�سويقخدمات املكتبات.
 قائمة املراجعة ،جلمع البيانات من مواقعاملكتبات حمل الدرا�سة عرب مواقعها الإلكرتونية،
وقد مت تق�سيم القائمة �إلى ثمانية حماور:
�أو ًال :الت�سويق من خالل ر�ؤية موقع املكتبة
الإلكرتوين وحتديثه.
ثاني ًا :الت�سويق من خالل خيارات اللغة.
ثالث ًا :الت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة
عرببوابةاملكتبة.
رابع ًا :الت�سويق من خالل الروابط املتاحة على
موقع املكتبة.
خام�س ًا :الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة.
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�ساد�س ًا:الت�سويقمنخاللخدماتاال�ست�شارات.
�سابع ًا :الت�سويق من خالل اخلدمات على
الإنرتنت.
ثامن ًا :الت�سويق من خالل املوارد على الإنرتنت،
وذلك لغر�ض احل�صول على املعلومات لإمتام
الدرا�سة.
م�صطلحات الدرا�سة:

 املكتبات العامة:هي مركز املعلومات املحلي الذي ي�ضع كل
�أنواع املعارف واملعلومات مبا�شرة يف متناول
املنتفعني(عي�سوي)43 ،2016 ،
 املكتبات الإلكرتونيةهي تلك املكتبات التي تقتني م�صادر معلومات
�إلكرتونية� ،سواء املنتجة �أ�ص ًال يف �شكل �إلكرتوين �أو
مت حتويلها �إلى ال�شكل الإلكرتوين ،وجتري عمليات
�ضبطها بيوغرافي ًا با�ستخدام نظام �آيل ،ويتاح
الو�صول �إليه عن طريق �شبكة حا�سبات �سواء كانت
حملية �أومو�سعة عرب �شبكة الإنرتنت( .فرج،2011 ،
)358
 الت�سويق:العمل الإداري اخلا�ص بالتخطيط اال�سرتاتيجي
لإجناح امل�شروع والتوجيه والرقابة على ا�ستخدامها
يف برامج ت�ستهدف الربح للمنظمة ،و�إ�شباع حاجات
امل�ستهلكني ،ذلك العمل الذي يت�ضمن توحيد كل
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�أن�شطة املنظمة (مبا فيها الإنتاج والتمويل والبيع)
يف نظام عمل موحد�( .أبواحل�سنني)122 ،2015 ،
 ت�سويق خدمات املكتبات:درا�سة حاجات امل�ستفيدين ورغباتهم ،ثم
�إنتاج ال�سلع كالفهار�س والببليوجرافيا والك�شافات
والأدلة وقواعد البيانات واخلدمات التي ت�ؤدي �إلى
�إ�شباع تلك احلاجات والرغبات� ،إ�ضافة �إلى عملية
ت�سعري هذه ال�سلع وتوزيعها وترويجها و�إي�صالها �إلى
امل�ستفيدين( .العلماين)216 ،2016 ،
الت�سويق فيما يتعلق بخدمات املكتبات ،هو
عملية التخطيط ،والت�سعري وتوزيع ال�سلع واخلدمات
لإيجاد التبادالت التي تر�ضي املكتبة والعميل.
()Aderibigbe. 2015. 305
 الت�سويق الإلكرتوين:هو ا�ستخدام الإنرتنت والتقنيات احلديثة
الرقمية املرتبطة به لتحقيق الأهداف الت�سويقية
وتدعيم املفهوم الت�سويقي احلديث ،هذا يعني
�أن قيام الأفراد مبا ي�سمى بالت�سويق الإلكرتوين
هوعبارة عن ا�ستخدامهم لأجهزة احلا�سب الآيل
الختيار العالمات التجارية التي يرغبون احل�صول
عليها ،على �أن تتم هذه العملية بالتحويل النقدي
الإلكرتوين( .عمار)88 ،2014 ،
 موقع املكتبة �إلكرتونياً:موقع املكتبة هو الو�سيلة الرئي�سية امل�ستخدمة
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لتوزيع معلومات املكتبة وجمموعاتها �إلكرتوني ًا
(.)Okon.2015٫5
الأ�سباب التي تدعو لت�سويق اخلدمات يف
املكتبات:
تعددت العوامل والأ�سباب التي تلقي ب�أعبائها
على املكتبات وتدفعها �إلى العمل على ت�سويق
خدماتها ،وذلك من �أجل البقاء يف دائرة املناف�سة
بني امل�ؤ�س�سات امل�شابهة ،وحتر�ص على اال�ستمرار يف
هذا املجال ،ومن هذه الأ�سباب:
�1.1أن املكتبة مل تعد املكان الوحيد الذي يقدم
اخلدمات ،فهناك خدمة الإنرتنت ،ومزودو
اخلدمات على �شبكات الإنرتنت جمان ًا.
2.2التناف�س بني املكتبات بكافة �أنواعها للح�صول
على الدعم املادي من اجلهات احلكومية،
فالت�سويق ي�ساعدها يف اال�ستغناء عن ذلك.
3.3ي�ساعد الت�سويق املكتبات للبقاء على ات�صال
باملجتمعات التي تخدمها ،وحت�سني �صورة املكتبة
والعاملني عليها.
4.4تلبيةالتوقعاتاملتزايدةللمعلوماتالتييحتاجها
امل�ستفيدونوتوفريهالطالبيها.
 5.5خلق وعي لدى امل�ستفيدين باخلدمات واملوارد
املتوفرة يف املكتبة.
 6.6ل�ضمان ال�سرعة يف احل�صول على املعلومات
وعدم فقد هذه املعلومات لأهميتها ب�سبب
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90
)2015 ،3
فوائد الت�سويق مل�ستخدمي املكتبات:
�1.1سهولة احل�صول على املعلومات ب�أ�سرع وقت
وجهد �أقل.
2.2القدرة على حتديد املعلومات التي ُتلبي
احتياجاتهم.
 3.3القدرة على حتليل املعلومات.
�4.4إمكانية الو�صول �إلى املعلومات يف �أي وقت ومن
�أي مكان.
 5.5دقة و�صحة املعلومات املطلوبة.
()Nooshinfard، 2011، 4
عنا�صر املزيج الت�سويقي:
يتكون املزيج الت�سويقي من جمموعة من
العنا�صر وهي:
 -1املنتوج :يخت�ص بامل�صادر والربامج
واخلدمات التي تقدمها املكتبات للم�ستفيدين،
والإحالة �إلى قواعد البيانات ،وت�سليم الوثائق.
 -2ال�سعر :وهوقيمة التكلفة التي يدفعها
امل�ستفيدون من اخلدمة.
 -3املكان :وهو كل ما يتعلق ب�سهولة التوزيع
والإتاحة.
 -4الرتويج :ويعني تعريف امل�ستخدمني مبا

Oghenekaro،( )2008،
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تقدمه وما تتيحه املكتبة من خدمات ومنتجات عن
طريق الإعالن)Patange، 2013، 33-34( .
)Adegoke، 2015 . 3(.

عوائق ت�سويق خدمات املعلومات يف املكتبات:
يعترب ت�سويق خدمات املعلومات يف املكتبات
جمموعة من التقنيات التي تنطوي على عدد
من العمليات كفل�سفة من خالل توفري املعلومات
ال�صحيحة للم�ستخدم املنا�سب يف الوقت املنا�سب.
)Mishra2010
و�إن �ضعف فكرة الت�سويق خلدمات املعلومات
تعود يف الدرجة الأولى �إلى جمموعة من ال�صعوبات
التي تعيق عملية الت�سويق ومنها:
 �سوء الفهم لتطبيقات الت�سويق يف بيئة املكتبةواالعتماد على الأ�ساليب التقليدية.
 رف�ض �أغلب املكتبيني فكرة ت�سويق خدماتاملعلومات بحجة اخلوف من خروج املكتبة من حيز
امل�ؤ�س�سات النفعية �أوغري الربحية �إلى التجارية.
 الف�شل يف التوجه نحو الت�سويق و�إجراءاته. عدم املوافقة على الفكرة الأ�سا�سية للت�سويقوهي الرتكيز على الزبون بد ًال من املنتج( .الهالل،
)105 ،2016
اجلانب التطبيقي:
تقوم الباحثة يف هذه الدرا�سة بالتعرف على
�أ�ساليب الت�سويق الإلكرتوين التي ا�ستخدمتها املكتبات
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العامة العاملية(مكتبة نيويورك – مكتبة برمنجهام
– مكتبة الإ�سكندرية) يف الت�سويق خلدماتها عرب
مواقعها ،با�ستخدام قائمة املراجعة التي �أُعدت لهذه
الدرا�سة وفق املعايري اخلا�صة بت�سويق املكتبات عرب
مواقعها الإلكرتونية ،مع تو�ضيح مدى تطبيقها لتلك
املعايري على �شبكة الإنرتنتّ ،ثم ا�ستعرا�ض النتائج
التي تو�صلت �إليها ،وتقدمي التو�صيات واملقرتحات
الالزمة التي ت�ساعد يف زيادة الوعي ب�أهمية �إدارة
املعلومات ،و ُت�سهم يف حت�سني اخلدمات االلكرتونية
للموقع بطريقة ُتر�ضي امل�ستفيدين.
�أو ًال :الت�سويق من خالل ر�ؤية املوقع (الإحالة
�إلى ال�صفحة الرئي�سية ملوقع املكتبة):

ت�شري بيانات اجلدول (� )1إلى �أن مكونات
الت�سويق من خالل ر�ؤية املوقع راعت قيا�س ()4
مكونات من ( )4مكونات ،هي جمموع مكونات
املجال املتعلق بالت�سويق من خالل ر�ؤية املوقع ،تكرر
قيا�سها ( )12مرة� ،شكلت ما ن�سبته ()٪52.2
من الن�سبة العامة للمكونات املقا�سة ،كما يالحظ
من اجلدول �أن كافة خدمات هذا املجال توفرت
لدى املكتبات -عينة الدرا�سة( -مكتبة نيويورك
ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية) ،وقد راعت
مكونات الت�سويق من خالل ر�ؤية املوقع قيا�س كل
من اخلدمات( :حتتوي املكتبة على موقع �إلكرتوين،
وخدمة ميكن الو�صول �إليها برابط مبا�شر ،ميكن

جدول ( )1التكرارات والن�سب املئوية ملكونات الت�سويق من خالل ر�ؤية املوقع
مكونات خدمات الت�سويق التي تقدمها
رقم

املكتبات العامة

املكتبات العامة (مكتبة نيويورك –

املكون مكتبة برمنجهام  -مكتبة الإ�سكندرية)
عرب مواقعها
 -1الت�سويق للموقع من خالل ر�ؤية املوقع
حتتوي املكتبة على موقع �إلكرتوين
1
ميكن الو�صول �إليها برابط مبا�شر
2
 3ميكن الو�صول �إليها بالكلمات املفتاحية
حتديث املوقع واخلدمات
4
جمموع تكرارات مكونات الت�سويق من خالل
ر�ؤية املوقع
املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات الت�سويق
من خالل ر�ؤية املوقع
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التكرارات والن�سب
املئوية للمكونات

مكتبة

مكتبة

مكتبة

نيويورك برمنجهام الإ�سكندرية
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

الن�سبة �إلى
التكرار

جمموع
التكرارات

3
3
3
3

٪52٫2
٪52٫2
٪52٫2
٪52٫2

12

٪10٫08

3٫00

٪52٫2

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

ت�سويق خدمات املكتبات العامة  -درا�سة لنماذج عاملية

237

الو�صول �إليها بالكلمات املفتاحية ،حتديث املوقع واخلدمات) ثالث مرات وبن�سبة ( )٪52.2لكل منها ،وهذه
اخلدمات قي�ست بتكرارات م�ساوية ملتو�سط التكرارات املقي�سة يف هذا املجال ،ويعترب توفر موقع للمكتبة
على ال�شبكة وبرابط مبا�شر من �أهم الطرق التي ت�ستخدمها املكتبات يف الوقت احلا�ضر لت�سويق خدماتها،
وكذلك الو�صول للمكتبة عن طريق الكلمات املفتاحية �أي�ض ًا يعترب من الطرق التي تدعم الت�سويق يف املكتبات،
فالباحثة ا�ستخدمت اجلملة املفتاحية (فعاليات مكتبة  )....وبالفعل مت العثور على املكتبات (مكتبة نيويورك
– برمنجهام – الإ�سكندرية) والو�صول �إليها مبا�شرة.
جدول ( )2التكرارات والن�سب ملكونات الت�سويق للموقع من خالل �سهولة قراءته
التكرارات والن�سب

مكونات خدمات الت�سويق التي تقدمها
املئوية للمكونات
رقم املكتبات العامة (مكتبة نيويورك – مكتبة
الن�سبة �إلى
مكتبة
مكتبة
املكون برمنجهام  -مكتبة الإ�سكندرية) عرب مكتبة
جمموع
التكرار
مواقعها
نيويورك برمنجهام الإ�سكندرية
التكرارات
 -2الت�سويق للموقع من خالل �سهولة قراءته
٪68٫1
2
√
x
√
 5اللغة الإجنليزية بالإ�ضافة �إلى لغات �أخرى
جمموع تكرارات مكونات الت�سويق من خالل
٪68٫1
2
�سهولة قراءته
املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات الت�سويق
٪68٫1
2٫00
من خالل �سهولة قراءته
املكتبات العامة

ثانياً :الت�سويق للموقع من خالل �سهولة
قراءته (خيارات اللغة):
ت�شري بيانات اجلدول (� )2إلى �أن مكونات
الت�سويق من خالل �سهولة قراءته راعت قيا�س مكون
واحد من مكون واحد ،هو جمموع مكونات املجال
املتعلق بالت�سويق من خالل �سهولة قراءته ،تكرر
قيا�سها مرتني� ،شكلت ما ن�سبته ( )% 68.1من
الن�سبة العامة للمكونات املقي�سة ،وميكن مالحظة
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التايل :خدمة (اللغة الإجنليزية بالإ�ضافة �إلى لغات
�أخرى) ،توفرت لدى كل من مكتبة نيويورك ومكتبة
الإ�سكندرية ،يف حني مل تتوفر هذه اخلدمة يف مكتبة
برمنجهام ،حيث �أن مكتبة برمنجهام ت�ستخدم
اللغة الإجنليزية فقط ،وهذا ما يجعل اال�ستفادة
من املكتبة حم�صور ًا ملن يتقن الإجنليزية فقط،
بينما يعترب توفر �أكرث من لغة بالإ�ضافة �إلى اللغة
الإجنليزية من اخلدمات التي ت�ساعد يف الت�سويق
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خلدمات املكتبة على امل�ستوى العاملي ،فكون املكتبات املذكورة يف البحث مكتبات عامة وجمهورها يت�ألف من
فئات متنوعة من املجتمع فالبد من توفر بالإ�ضافة �إلى اللغة الإجنليزية لغات �أخرى حتى تخدم �أكرب �شريحة
من املجتمع ،وهذه اخلدمة قي�ست بتكرارات م�ساوية ملتو�سط التكرارات املقي�سة يف هذا املجال.
ثالثاً :الت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة املكتبة (�أي معلومات للم�ستخدمني):
جدول ( )3التكرارات والن�سب ملكونات الت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة املكتبة
التكرارات والن�سب
مكونات خدمات الت�سويق التي تقدمها
املكتبات العامة
املئوية للمكونات
رقم املكتبات العامة (مكتبة نيويورك – مكتبة
الن�سبة �إلى
برمنجهام  -مكتبة الإ�سكندرية) عرب مكتبة
مكتبة
مكتبة
املكون
جمموع
التكرار
إ�سكندرية
ل
ا
برمنجهام
مواقعها
نيويورك
التكرارات
 -3الت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة املكتبة ،و�أخبار املكتبة.
√
√
√
٪52.2
3
�أخبار املكتبة
6
√
√
√
٪52.2
3
�سيا�سات املوقع و�شروطه
7
√
√
√
٪52.2
3
الإعالن عن الربامج
8
√
√
√
٪52.2
3
اجلهات امل�ستهدفة
9
√
√
√
٪52.2
3
الأحداث القادمة
10
√
√
√
٪52.2
3
املعار�ض
11
«و�صل حديث ًا» بالن�سبة للكتب اجلديدة
√
√
√
٪52.2
3
12
واملجالت ،وغريها
√
√
√
٪52.2
3
تو�ضيح الر�سالة والر�ؤية للموقع
13
√
√
√
٪52.2
3
الت�سجيل باملوقع
14
√
٪52.2
3
√
√
�ساعات العمل
15
٪25.21
جمموع تكرارات مكونات الت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة املكتبة 30
املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات الت�سويق
٪52.2
من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة 3.00
املكتبة

ت�شري بيانات اجلدول (� )3إلى �أن مكونات الت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة
املكتبة ،و�أخبار املكتبة راعت قيا�س ( )10مكونات من ( )10مكونات ،هي جمموع مكونات املجال املتعلق
بالت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة املكتبة ،و�أخبار املكتبة ،تكرر قيا�سها ( )30مرة،
�شكلت ما ن�سبته ( )% 25.21من الن�سبة العامة للمكونات املقا�سة ،كما يالحظ من اجلدول �أن كافة خدمات
هذا املجال توفرت لدى مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،فقد راعت مكونات الت�سويق
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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من خالل عنا�صر املعلومات املتاحة عرب بوابة املكتبة قيا�س اخلدمات (�أخبار املكتبة� ،سيا�سات املوقع
و�شروطه ،الإعالن عن الربامج ،اجلهات امل�ستهدفة ،الأحداث القادمة ،املعار�ض« ،و�صل حديث ًا» بالن�سبة
للكتب اجلديدة واملجالت ،وغريها ،تو�ضيح الر�سالة والر�ؤية للموقع ،الت�سجيل باملوقع� ،ساعات العمل)
ثالث مرات وبن�سبة ( )% 52.2لكل منها ،وهذه اخلدمات قي�ست بتكرارات م�ساوية ملتو�سط التكرارات
املقا�سة يف هذا املجال ،وهذه العنا�صر يعترب توفرها على موقع املكتبة من الأمور احليوية التي ت�ساعد
امل�ستفيد يف �أن يكون على دراية ب�أحداث املكتبة وكل ما يتعلق بها.
رابعاً :الت�سويق من خالل الروابط املتاحة على بوابة املكتبة:
جدول ( )4التكرارات والن�سب ملكونات الت�سويق من خالل الروابط املتاحة على بوابة املكتبة
التكرارات والن�سب
مكونات خدمات الت�سويق التي تقدمها
املكتبات العامة
املئوية للمكونات
رقم املكتبات العامة (مكتبة نيويورك – مكتبة
الن�سبة �إلى
مكتبة
مكتبة
برمنجهام  -مكتبة الإ�سكندرية) عرب مكتبة
املكون
التكرار جمموع
نيويورك برمنجهام الإ�سكندرية
مواقعها
التكرارات
 -4الت�سويق من خالل الروابط املتاحة على بوابة املكتبة
%68.1
2
X
√
√
الإحالة �إلى مكتبات �أخرى
16
٪52.2
3
√
√
√
روابط حتيل �إلى جهات ذات عالقة
17
%68.1
2
X
√
√
روابط الإحالة �إلى املدونات
18
جمموع تكرارات مكونات الت�سويق من
%88.5
7
خالل الروابط املتاحة على بوابة املكتبة
املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات
%96.1 33.2
الت�سويق من خالل الروابط املتاحة على
بوابة املكتبة

ت�شري بيانات اجلدول (� )4إلى �أن مكونات
الت�سويق من خالل الروابط املتاحة على بوابة املكتبة
راعت قيا�س ( )3مكونات من ( )3مكونات هي
جمموع مكونات املجال املتعلق بالت�سويق من خالل
الروابط املتاحة على بوابة املكتبة ،تكرر قيا�سها
( )7مرات� ،شكلت ما ن�سبته ( )% 88.5من الن�سبة
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

العامة للمكونات املقا�سة ،وميكن مالحظة التايل:
خدمة «الإحالة �إلى مكتبات �أخرى» توفرت لدى
مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ،يف حني مل تتوفر
هذه اخلدمة لدى مكتبة الإ�سكندرية ،وهذه اخلدمة
تعترب دلي ًال للمواقع وت�ساعد الباحث �إلى الو�صول
ملوارد مكتبات �أخرى واال�ستفادة منها ،وخدمة
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«روابط حتيل �إلى جهات ذات عالقة» توفرت لدى
كل من مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ومكتبة
الإ�سكندرية ،وكون املكتبات املذكورة يف البحث هي
مكتبات عامة ف�إنه من ال�ضروري �أن تقوم بعملية
الت�سويق لهذه اخلدمة ،حتى ت�ساعد يف خدمة جميع
فئات املجتمع ،وتوفري ما يحتاجونه من معلومات
يف كافة �ش�ؤون حياتهم ،وكذلك الت�سويق خلدمة
«روابط الإحالة �إلى املدونات» توفرت لدى كل من
مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ،يف حني مل تتوفر
هذه اخلدمة لدى مكتبة الإ�سكندرية ،وهذه اخلدمة
ت�ساعد يف الت�سويق للمكتبة من حيث م�شاركة
امل�ستفيدين يف املدونات والتعليق عليها ،وجاءت
نتائج قيا�س خدمات هذا املجال تف�صي ًال على

النحوالتايل:
 -1راعت مكونات الت�سويق من خالل الروابط
املتاحة على بوابة املكتبة قيا�س كل من اخلدمة
(روابط حتيل �إلى جهات ذات عالقة) ثالث مرات،
وبن�سبة ( ،)% 52.2وهذه اخلدمة قي�ست بتكرارات
�أعلى من متو�سط التكرارات املقي�سة يف هذا املجال.
 -2راعت مكونات الت�سويق من خالل الروابط
املتاحة على بوابة املكتبة قيا�س خدمتي (الإحالة �إلى
مكتبات �أخرى ،روابط الإحالة �إلى املدونات) مرتني
وبن�سبة ( )% 68.1لكل منهما ،وهاتان اخلدمتان
قي�ستا بتكرارات �أقل من متو�سط التكرارات املقي�سة
يف هذا املجال.
خام�ساً :الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة:

جدول ( )5التكرارات والن�سب ملكونات الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة
املكتبات العامة

مكونات خدمات الت�سويق التي تقدمها
رقم
املكتبات العامة (مكتبة نيويورك –
مكتبة
مكتبة
مكتبة برمنجهام -مكتبة الإ�سكندرية) مكتبة
املكون
عرب مواقعها
نيويورك برمنجهام الإ�سكندرية

التكرارات والن�سب املئوية
للمكونات
الن�سبة �إلى
جمموع
التكرار التكرارات

 -5الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة
19
جمموعات الكبار
جمموعات املراهقني
20
جمموعات الأطفال
21
جمموعة املواد ال�سمعية والب�صرية
22
قواعد البيانات
23
24
جمموعات ذوي االحتياجات

√
√
√
√
√
√

			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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√
√
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جمموع تكرارات مكونات الت�سويق من
خالل جمموعات املكتبة

18

٪15.13

املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات
الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة

3.00

%52.2

ت�شري بيانات اجلدول (� )5إلى �أن مكونات الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة راعت قيا�س ( )6مكونات من
( )6مكونات ،هي جمموع مكونات املجال املتعلق بالت�سويق من خالل جمموعات املكتبة ،تكرر قيا�سها ( )18مرة،
�شكلت ما ن�سبته ( )% 15.13من الن�سبة العامة للمكونات املقا�سة ،كما يالحظ من اجلدول �أن كافة خدمات هذا
املجال توفرت لدى مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وقد راعت مكونات الت�سويق من خالل
جمموعات املكتبة قيا�س كل اخلدمات (جمموعات الكبار ،جمموعات املراهقني ،جمموعات الأطفال ،جمموعة
املواد ال�سمعية والب�صرية ،قواعد البيانات ،جمموعات ذوي االحتياجات) ثالث مرات وبن�سبة ( )% 52.2لكل منها،
اخلدمات قي�ست بتكرارات م�ساوية ملتو�سط التكرارات املقي�سة يف هذا املجال ،ويعترب التنويع يف جمموعات املكتبة
من الأمور املهمة التي ت�سعى لها املكتبات العامة كونها تخدم كافة اهتمامات فئات املجتمع.
�ساد�ساً :الت�سويق من خالل خدمات اال�ست�شارات:
جدول ( )6التكرارات والن�سب ملكونات الت�سويق من خالل خدمات اال�ست�شارات

رقم
املكون

مكونات خدمات الت�سويق التي
تقدمها املكتبات العامة (مكتبة
نيويورك – مكتبة برمنجهام -
مكتبة الإ�سكندرية) عرب مواقعها

 -6الت�سويق من خالل خدمات اال�ست�شارات
خدمات الربيد االلكرتوين
25
�أ�س�أل �أخ�صائي املكتبة
26
خدمة الهاتف
27
خدمة الفاك�س
28
معلومات حقوق الت�أليف والن�شر
29
جمموع تكرارات مكونات الت�سويق
من خالل خدمات اال�ست�شارات
املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات
الت�سويق من خالل خدمات اال�ست�شارات
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التكرارات والن�سب املئوية
املكتبات العامة
للمكونات
الن�سبة �إلى
مكتبة
مكتبة
مكتبة
جمموع
التكرار
نيويورك برمنجهام الإ�سكندرية
التكرارات
√
√
√
X
√

√
√
√
X
√

√
√
√
√
√

3
3
3
1
3

%52.2
%52.2
%52.2
٪84.0
%52.2

13

٪92.10

60.2

٪18.2
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نيويورك ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية،
وهذه اخلدمات ت�ساعد يف ح�صول امل�ستفيد على ما
يريد من معلومات عن املكتبة �أومواردها �أوخدماتها
و�سيا�ستها يف اال�ستخدام �أو الن�شر ،وجاءت نتائج
قيا�س خدمات هذا املجال تف�صيال على النحوالتايل:
 -1راعت مكونات الت�سويق من خالل خدمات
اال�ست�شارات قيا�س كل من اخلدمات (الربيد
الإلكرتوين� ،أ�س�أل �أخ�صائي املكتبة ،الهاتف ،معلومات
حقوق الت�أليف والن�شر) ثالث مرات ،وبن�سبة
( )%52.2لكل منها ،وهذه اخلدمات قي�ست بتكرارات
�أعلى من متو�سط التكرارات املقي�سة يف هذا املجال.
 -2راعت مكونات الت�سويق من خالل خدمات
اال�ست�شارات قيا�س كل من اخلدمة (الفاك�س) مرة
واحدة وبن�سبة ()%84.0وهذه اخلدمة قي�ست
بتكرارات �أقل من متو�سط التكرارات املقي�سة يف هذا
املجال.

ت�شري بيانات اجلدول (� )6إلى �أن مكونات
الت�سويق من خالل خدمات اال�ست�شارات راعت
قيا�س ( )5مكونات من ( )5مكونات هي جمموع
مكونات املجال املتعلق بالت�سويق من خالل خدمات
اال�ست�شارات ،تكرر قيا�سها ( )13مرة� ،شكلت ما
ن�سبته ( )% 92.10من الن�سبة العامة للمكونات
املقي�سة ،وميكن مالحظة التايل :خدمة «الربيد
الإلكرتوين» توفرت لدى مكتبة نيويورك ومكتبة
برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وخدمة «�أ�س�أل
�أخ�صائي املكتبة» ،توفرت لدى كل من مكتبة نيويورك
ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وخدمة
«الهاتف» توفرت لدى كل من مكتبة نيويورك ومكتبة
برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وخدمة « الفاك�س»
توفرت لدى مكتبة الإ�سكندرية ،يف حني مل تتوفر لدى
كل من مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ،وخدمة
«معلومات حقوق الت�أليف والن�شر» توفرت لدى مكتبة
�سابعاً :الت�سويق من خالل اخلدمات على الإنرتنت:
ت�شري بيانات اجلدول (� )7إلى �أن مكونات الت�سويق من خالل اخلدمات على الإنرتنت راعت قيا�س ()10
مكونات من ( )10مكونات ،هي جمموع مكونات املجال املتعلق بالت�سويق من خالل اخلدمات على الإنرتنت،
تكرر قيا�سها ( )25مرة� ،شكلت ما ن�سبته ( )%21.01من الن�سبة العامة للمكونات املقا�سة ،وميكن مالحظة
التايل :خدمة «البحث يف الفهر�س» توفرت لدى مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وخدمة
«االعارة �أواحلجوزات» وخدمة «الطلبات والتجديد» توفرت لدى كل من مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام
ومكتبة الإ�سكندرية ،وخدمة «ا�ستطالعات امل�ستخدم (التعليقات)» توفرت لدى كل من مكتبة نيويورك ومكتبة
برمنجهام ،يف حني مل تتوفر هذه اخلدمة يف مكتبة الإ�سكندرية ،وخدمة «حتميل امللفات» توفرت لدى كل من
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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جدول ( )7التكرارات والن�سب ملكونات الت�سويق من خالل اخلدمات على الإنرتنت
التكرارات والن�سب
املكتبات العامة
املئوية للمكونات
مكونات خدمات الت�سويق التي تقدمها املكتبات
الن�سبة �إلى
رقم
العامة (مكتبة نيويورك – مكتبة برمنجهام -
جمموع
مكتبة
مكتبة
مكتبة
املكون
مكتبة الإ�سكندرية) عرب مواقعها
نيويورك برمنجهام الإ�سكندرية التكرار التكرارات
.7الت�سويق من خالل اخلدمات على الإنرتنت
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39

البحث يف الفهر�س
الإعارة �أواحلجوزات
الطلبات والتجديد

√
√
√

√
√
√

√
√
√

3
3
3

%52.2
%52.2
٪52.2

ا�ستطالعات امل�ستخدم (التعليقات)

√

√

X

2

٪68.1

حتميل امللفات
ت�سليم الوثائق
الإحالة �إلى �شبكات التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك ،تويرت ،اليوتيوب ،فليكر...
�إلخ)
خدمة Rss
ر�أيك يهمنا «اال�ستبيان عن جودة خدمات
املوقع»
دعوة م�ؤلفني �أو�شخ�صيات بارزة
جمموع تكرارات مكونات الت�سويق من
خالل اخلدمات على الإنرتنت
املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات
الت�سويق من خالل اخلدمات على
الإنرتنت

√
√

√
X

√
√

3
2

%52.2
٪68.1

√

√

√

3

%52.2

√

X

√

2

٪68.1

√

√

√

3

%52.2

√

X

X

1

٪84.0

25

٪21.01

50.2

٪2.10

مكتبة نيويورك ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وخدمة «ت�سليم الوثائق» توفرت لدى كل من مكتبة نيويورك
ومكتبة الإ�سكندرية ،يف حني مل تتوفر هذه اخلدمة لدى مكتبة برمنجهام ،وهي من اخلدمات التي ت�ساعد على
تبادل م�صادر املعلومات بني املكتبات وبالتايل اال�ستفادة من خربات وجتارب املكتبات الأخرى ،وخدمة «الإحالة
�إلى �شبكات التوا�صل االجتماعي (في�سبوك ،تويرت ،اليوتيوب ،فليكر� ...إلخ)» توفرت لدى كل من مكتبة نيويورك
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وبح�سب
الدرا�سات ال�سابقة فيعترب الت�سويق عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي هي تفعيل لتطبيقات الويب
 ،2ويعترب ا�ستخدامه يف مفاهيم الت�سويق خلدمات
املكتبات من �أجنح و�أف�ضل الطرق ،والت�سويق خلدمة
“ ”Rssتوفرت لدى كل من مكتبة نيويورك ومكتبة
الإ�سكندرية ،يف حني مل تتوفر هذه اخلدمة لدى
مكتبة برمنجهام ،حيث �أن هذه اخلدمة ت�ساعد
امل�ستفيد على �أن يكون على اطالع دائم بكل ما هو
جديد وحديث .وخدمة « ر�أيك يهمنا»« ،اال�ستبيان
عن جودة خدمات املوقع » توفرت لدى كل من مكتبة
نيويورك ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية،
وخدمة «دعوة م�ؤلفني �أو�شخ�صيات بارزة » توفرت
لدى مكتبة نيويورك ،يف حني مل تتوفر هذه اخلدمة
لدى مكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وجاءت
نتائج قيا�س خدمات هذا املجال تف�صي ًال على
النحوالتايل:
 -1راعت مكونات الت�سويق من خالل اخلدمات
على الإنرتنت قيا�س كل من اخلدمة( :البحث يف
الفهر�س ،الإعارة �أو احلجوزات ،الطلبات والتجديد،
حتميل امللفات ،الإحالة �إلى �شبكات التوا�صل
االجتماعي «في�سبوك ،تويرت ،اليوتيوب ،فليكر...
�إلخ» ،ر�أيك يهمنا «اال�ستبيان عن جودة خدمات
املوقع » ثالث مرات ،وبن�سبة ( )%52.2لكل منها،
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

وهذه اخلدمات قي�ست بتكرارات �أعلى من متو�سط
التكرارات املقا�سة يف هذا املجال.
 -2راعت مكونات الت�سويق من خالل
اخلدمات على الإنرتنت قيا�س كل من اخلدمات:
(ا�ستطالعات امل�ستخدم «التعليقات» ،ت�سليم
الوثائق ،خدمة  )Rssمرتني وبن�سبة ()% 68.1
لكل منها ،وهذه اخلدمات قي�ست بتكرارات �أقل من
متو�سط التكرارات املقا�سة يف هذا املجال.
 -3راعت مكونات الت�سويق من خالل اخلدمات
على الإنرتنت قيا�س اخلدمة( :دعوة م�ؤلفني
�أو�شخ�صيات بارزة) مرة واحدة وبن�سبة (،)%85.0
وهذه اخلدمة قي�ست بتكرارات �أقل من متو�سط
التكرارات املقا�سة يف هذا املجال.
ثامناً :الت�سويق من خالل املوارد على
الإنرتنت:
مكونات الت�سويق من خالل املوارد على الإنرتنت
راعت قيا�س ( )4مكونات من ( )4مكونات هي
جمموع مكونات املجال املتعلق بالت�سويق من خالل
املوارد على الإنرتنت ،تكرر قيا�سها ( )12مرة،
�شكلت ما ن�سبته ( )% 10.08من الن�سبة العامة
للمكونات املقا�سة ،كما يالحظ من اجلدول �أن كافة
خدمات هذا املجال توفرت لدى مكتبة نيويورك
ومكتبة برمنجهام ومكتبة الإ�سكندرية ،وقد راعت
مكونات الت�سويق من خالل املوارد على الإنرتنت
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جدول ( )8التكرارات والن�سب ملكونات الت�سويق من خالل املوارد على الإنرتنت
التكرارات والن�سب

املكتبات العامة

مكونات خدمات الت�سويق التي تقدمها
رقم املكتبات العامة (مكتبة نيويورك – مكتبة
مكتبة
مكتبة
مكتبة
املكون برمنجهام  -مكتبة الإ�سكندرية) عرب
مواقعها
نيويورك برمنجهام الإ�سكندرية
 -8الت�سويق من خالل املوارد على الإنرتنت
�أوباك /كاتالوج الو�صول �إلى اجلمهور
40
عرب الإنرتنت ()OPAC
الكتب واملجالت الإلكرتونية
41
قواعد البيانات
42
الو�سائط املتعددة
43
جمموع تكرارات مكونات الت�سويق من
خالل املوارد على الإنرتنت
املتو�سط احل�سابي لتكرارات مكونات
الت�سويق من خالل املوارد على الإنرتنت

قيا�س كل من اخلدمات (�أوباك /كتالوج الو�صول
�إلى اجلمهور عرب الإنرتنت ( ،)OPACالكتب
واملجالت الإلكرتونية ،قواعد البيانات ،الو�سائط
املتعددة) ثالث مرات وبن�سبة ( )% 52.2لكل
منها ،ويعترب اال�ستفادة من موارد املكتبة كالبحث
يف الفهر�س� ،أوالكتب واملجالت الإلكرتونية ،وقواعد
البيانات هي من اخلدمات التي ت�سعى املكتبات
لتوفريها عرب مواقعها على اختالف �أنواعها حيث
ت�سهل على امل�ستفيد احل�صول على املعلومات
وتوفر عليه م�شقة البحث عنها وعن م�صدرها،
وهذه اخلدمات قي�ست بتكرارات م�ساوية ملتو�سط
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املئوية للمكونات
الن�سبة
�إلى
التكرار جمموع
التكرارات

√

√

√

3

٪52.2

√
√
√

√
√
√

√
√
√

3
3
3

٪52.2
٪52.2
٪52.2

12

٪10.08

3.00

٪52.2

التكرارات املقا�سة يف هذا املجال.
النتائج:

�أو ًال :الت�سويق من خالل ر�ؤية املوقع
(الإحالة �إلى ال�صفحة الرئي�سية ملوقع املكتبة)
وحتديثه:
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها ()4
خدمات من ( )4خدمات هي جمموع اخلدمات
لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت
بها ( )4خدمات من ( )4خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
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 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت
بها ( )4خدمات من ( )4خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
ثانياً :الت�سويق للموقع من خالل �سهولة
قراءته (خيارات اللغة):
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها
خدمة واحدة من خدمة واحدة هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت
بها خدمة واحدة من خدمة واحدة هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت
بها خدمة واحدة من خدمة واحدة هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
ثالثاً :الت�سويق من خالل عنا�صر املعلومات
املتاحة عرب بوابة املكتبة (�أي معلومات
للم�ستخدمني):
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها
( )10خدمات من ( )10خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت بها
( )10خدمات من ( )10خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت بها
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( )10خدمات من ( )10خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
رابعاً :الت�سويق من خالل الروابط املتاحة
على بوابة املكتبة:
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها ()3
خدمات من ( )3خدمات هي جمموع اخلدمات
لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت
بها ( )3خدمات من ( )3خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت
بها خدمة واحدة من ( )3خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪33.3
خام�ساً :الت�سويق من خالل جمموعات
املكتبة:
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها ()6
خدمات من ( )6خدمات هي جمموع اخلدمات
لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت
بها ( )6خدمات من ( )6خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت
بها ( )6خدمات من ( )6خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
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�ساد�ساً :الت�سويق من خالل خدمات
اال�ست�شارات:
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها ()5
خدمات من ( )6خدمات هي جمموع اخلدمات
لهذا املجال بن�سبة (.)٪83.3
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت
بها ( )5خدمات من ( )6خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪83.3
 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت
بها ( )6خدمات من ( )6خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
�سابعاً :الت�سويق من خالل اخلدمات على
الإنرتنت:
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها
( )10خدمات من ( )10خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة ()٪100
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت بها
( )7خدمات من ( )10خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪70
 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت بها
( )8خدمات من ( )10خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪80
ثامناً :الت�سويق من خالل املوارد على
الإنرتنت:
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

247

 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها ()4
خدمات من ( )4خدمات هي جمموع اخلدمات
لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -2يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت
بها ( )4خدمات من ( )4خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة (.)٪100
 -3يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت
بها ( )4خدمات من ( )4خدمات هي جمموع
اخلدمات لهذا املجال بن�سبة ()٪100
تا�سعاً :املجاالت ككل:
 -1يالحظ �أن مكتبة نيويورك توفرت بها
( )42خدمة من ( )43خدمة هي جمموع
اخلدمات بن�سبة (.)٪97.7
 -2يالحظ �أن مكتبة الإ�سكندرية توفرت
بها ( )39خدمة من ( )43خدمة هي جمموع
اخلدمات بن�سبة (.)٪90.7
 -3يالحظ �أن مكتبة برمنجهام توفرت
بها ( )38خدمة من ( )43خدمة هي جمموع
اخلدمات بن�سبة (.)٪88.4
ومن التو�صيات التي تقدمها الباحثة ما
يلي:
• �إعادة النظر يف �أهداف املكتبات العامة من
ناحية ت�سويق خدماتها حتى تتما�شى مع تطورات
تكنولوجيا االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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• نظر ًا لأهمية ودور الت�سويق الإلكرتوين خلدمات
املكتبات ،يجب توفري خدمة الإنرتنت يف جميع
�أنواع املكتبات واملكتبات العامة ب�شكل خا�ص،
واال�ستفادة منها يف عملية الت�سويق خلدماتها
عرب مواقعها الإلكرتونية.
•البد من ا�ستثمار ما �أفرزته تكنولوجيا املعلومات
من و�سائط وتطبيقات ،وتفعيلها يف عمليات
الت�سويق خلدمات املكتبات ،و�إدخال التقنيات
اجلديدة يف املجال.
• من ال�ضروري �أن يتوفر املوقع باللغة العربية
بالإ�ضافة �إلى لغات �أخرى حتى يخدم �أكرب فئة
من امل�ستفيدين.
• لزيادة التعاون بني املكتبات العامة واملكتبات
الأخرى البد من توفر روابط �إلكرتونية �إلى
مكتبات وم�ؤ�س�سات ذات عالقة ،حتى يكون
هناك تبادل للخربات والتجارب واال�ستفادة
من املكتبات الأخرى.
• �ضرورة �أن يتوفر باملوقع روابط �إلى املدونات
حتى ي�ستطيع امل�ستفيد من امل�شاركة والتعليق
عليها وتبادل الآراء حول املوا�ضيع املطروحة.
•تعترب خدمة ت�سليم الوثائق «الإمداد بالوثائق»،
من �أهم اخلدمات التي متيز املكتبات بع�ضها
عن بع�ض ،لذا ف�إنه من ال�ضروري توفري هذه
اخلدمة حتى ت�ستطيع املكتبات تقدمي خدماتها
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

مل�ستفيديها وعدم جلوء امل�ستفيد �إلى مكتبات
�أخرى لعدم ح�صوله على املعلومات املطلوبة،
�أوعدم توفرها يف املكتبة.
• ينبغي على املكتبات العامة �أن جتعل من موقعها
الإلكرتوين موقع ًا تفاعلي ًا يتيح للم�ستفيدين
�إمكانية التفاعل عن طريق اال�ستف�سارات وكتابة
التعليقات على املوا�ضيع املقدمة� ،سواء �أكانت
مدونات� ،أم دورات� ،أم برامج� ،أم �أحداث
قادمة.
• �أن حتر�ص املكتبة على دعوة امل�ؤلفني للحديث
عن م�ؤلفاتهم ،والدور الذي تلعبه تلك امل�ؤلفات
يف رفع م�ستوى الوعي لدى املجتمع ،وماهي
امل�شكالت التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها،
وكذلك دعوة ال�شخ�صيات البارزة يف املجتمع
على كافة الأ�صعدة ،وعقد جل�سات حوارية
لتبادل الأحاديث حول املوا�ضيع التي تهم
املجتمع وتعالج ق�ضاياه.
• نظر ًا لأهمية خدمة «  »RSSف�إنه يجب توفريها
مبواقع املكتبات العامة ملا لها من مزايا ،حيث
جتعل امل�ستفيد على دراية دوم ًا بكل جديد
وحديث على املوقع ،وكذلك ت�ساعد يف توفري
وقت وجهد الباحث يف عملية البحث.
• �ضرورة �إن�شاء ق�سم خا�ص لبحوث الت�سويق
ي�سعى دوم ًا �إلى تقدمي امل�شورة با�ستخدام
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الأ�ساليب احلديثة يف عمليات الت�سويق.
• توحيد اجلهود العربية وال�سعي �إلى و�ضع معايري
موحدة ميكن
ق ّيمة للخروج با�سرتاتيجيات ّ
االعتماد عليها يف عملية الت�سويق خلدمات
املعلومات يف املكتبات العربية.
معايري ت�سويق خدمات املكتبات العامة:
وبعد االنتهاء من �إجراءات الدرا�سة ب�شكل
كامل من جميع جوانبها (املنهجية و النظرية
والتطبيقية) ،فقد خرجت مبجموعة من املعايري
التي قد تفيد يف تف ّعيل مفاهيم الت�سويق احلديث
(الت�سويق الإلكرتوين) يف جمال املكتبات العامة،
ومن هذه املعايري ما يلي:
الت�سويق من خالل موقع املكتبة
الإلكرتوين:
•من ال�ضروري توفر موقع �إلكرتوين للمكتبة و�أن
يكون برابط مبا�شر.
• ُيراعى حتديث املوقع با�ستمرار ،و�أن يكون �سه ًال
يف اال�ستخدام ،و�سريع ًا يف االنتقال من �صفحة
�إلى �أخرى ،وكذلك �ضرورة ارتباط املوقع
مبواقع �أخرى ذات �صلة باحتياجات امل�ستفيد.
•يجب �أن يتيح املوقع �سهولة الو�صول �إلى املوارد
لأكرب قدر من امل�ستفيدين ،بغ�ض النظر عن
اللغة ،والقدرة التقنية.
•�ضرورة توفر خيارات اللغة باملوقع ،بحيث يتيح
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�أكرث من لغة ،حتى ميكن اال�ستفادة من املوقع
على امل�ستوى املحلي والعاملي.
الت�سويق من خالل حت�سني جودة االت�صال
مع املكتبة:
يجب �أن يكون امل�ستفيد على دراية وات�صال مع
املكتبة ،وذلك عن طريق الو�سائل املتوفرة باملوقع
كاحل�صول على الأخبار اجلديدة� ،أو الإعالن عن
الربامج واملعار�ض عن طريق ن�شرات الأخبار
باملوقع� ،أو ر�سائل الربيد الإلكرتوين� ،أوعن طريق
الدرد�شة احلية ،وخدمة الفاك�س والهاتف.
الت�سويق من خالل الدعم وامل�ساعدة:
• ينبغي توفر خطوط ات�صال مبوقع املكتبة
للح�صول على الدعم وامل�ساندة ال�ستف�سارات
امل�ستفيدين.
• امل�ساعدة عرب الإنرتنت تمُ ّكن امل�ستخدم من
الو�صول ب�شكل م�ستقل �إلى �صفحات امل�ساعدة
املقدمة لكل ق�سم يف موقع املكتبة الإلكرتونية،
�أو ا�ستخدام الروابط املختلفة « ات�صل بنا»
لإر�سال ر�سائل �إلى موظفي املكتبة.
الت�سويق من خالل و�صول امل�ستخدم:
• وهي تتيح للم�ستفيد الت�سجيل باملوقع ،وح�صول
كل م�ستخدم على ملفه ال�شخ�صي اخلا�ص به،
واال�ستفادة من خدمات املوقع عن طريق اختيار
ما يتنا�سب مع متطلبات كل م�ستخدم كاختيار
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اللغة ،ونوع املوارد (كتب – جمالت �إلكرتونية
– و�سائط �سمعية وب�صرية).
• �إمكانية احل�صول على املعلومات املطلوبة،
والو�صول للكتب الإلكرتونية واملجالت واملواد
ال�سمعية والب�صرية ،وقراءة الن�صو�ص
والت�صفح.
• البحث و�سهولة الو�صول �إلى قواعد البيانات
التي ت�شرتك بها املكتبة.
• �إمكانية الو�صول �إلى ق�سم الأخبار والأحداث
تتيح للم�ستفيد �أن يتع ّرف على الأحداث القادمة
يف املكتبة.
الت�سويق من خالل روابط الإحالة:
• توفري روابط حول �سيا�سات وقوانني املكتبة
وكيفية ا�ستخدام املوقع واال�ستفادة من خدماته.
• يتيح املوقع روابط �إلى م�ؤ�س�سات ومكتبات
�أخرى ،وتكون مبثابة �أدلة �إلى مواقع �أخرى،
لتفعيل خدمة اخلدمات بني املكتبات وت�سليم
الوثائق ،وهذا ي�ساعد يف التعاون بني املكتبات
وتبادل اخلربات والتجارب.
• روابط �إلى املدونات مع �إمكانية م�شاركة
امل�ستفيد فيها وكتابة تعليقاته و�آرائه حول
املوا�ضيع املدرجة.
• ولكونها مكتبة عامة تخدم جميع �أفراد املجتمع
فالبد �أن تغذي موقعها بكل ما يخدم املجتمع
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وي�ساعده يف الو�صول �إلى املعلومات التي
يحتاجها ،فتتيح روابط �إلى موارد �أخرى ُتقدّم
خدمات للم�ستفيدين كالإحالة �إلى الرعاية
ال�صحية� ،أوكيفية ت�سجيل املواليد.
الت�سويق من خالل جمموعات املكتبة:
• من ال�ضروري �أن تكون جمموعات املكتبة
العامة متنوعة وت�شمل فروع املعرفة ،و�أن تخدم
جميع فئات املجتمع الكبار ،ال�شباب ،والأطفال.
• �أن ت�شتمل جمموعاتها على املجموعات ال�سمعية
والب�صرية ،قواعد البيانات ،املجموعات
اخلا�صة بذوي االحتياجات كخدمة القراءة
بطريقة برايل ،وتكبري ال�شا�شات ل�ضعاف
الب�صر.
الت�سويق من خالل اخلدمات املقدمة:
من ال�ضروري �أن تقوم املكتبة بتقدمي خدماتها
من خالل موقع املكتبة الإلكرتوين وذلك عن
طريق جمموعة من اخلدمات:
• �إمكانية البحث يف الفهر�س.
• �إمكانية حجز املواد – اال�ستعارة و�إعادة
جتديد املدة.
•ت�ساعد امل�ستفيد يف اختيار املواد املطلوبة
ومبختلف الأ�شكال ووفق القوانني املعمول بها،
وتكوين ملف خا�ص بامل�ستفيد ال�ستعارة املواد
وحتديد تاريخ الإعارة ،وميكن للم�ستفيد عند
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انتهاء مدة الإعارة �أن يعمل على جتديدها
لفرتة �أخرى.
• متكني امل�ستفيد من التفاعل مع املوقع وكتابة
ر�أيه وتعليقاته ،وهذا ما �أفرزته تطبيقات
الويب 2من جعل املواقع �أكرث تفاعلية مع
اهتمامات واحتياجات امل�ستفيد.
• دعوة امل�ؤلفني وعمل جل�سة حوارية للحديث عن
م�ؤلفاتهم والدور الذي تلعبه يف بناء املجتمع
ووعيه ،وال�صعوبات التي واجهتم وكيفية
تخطيها ،وكذلك دعوة �شخ�صيات بارزة يف
املجتمع ،وفتح جل�سة نقا�ش وحوار بالأمور
التي تهم املجتمع واال�ستماع �إلى خمتلف الآراء
والتوجهات.
• �إمكانية حتميل امللفات – ت�سليم الوثائق.
• ربط املوقع مبواقع التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك ،تويرت ،اليوتيوب ،فليكر) حيث تعترب
مواقع التوا�صل االجتماعي من الطرق الناجحة
يف عمليات الت�سويق خلدمات املكتبات،
وم�شاركة امل�ستفيدين باملعلومات امل�صورة
والفيديوهات.
• �ضرورة توفري خدمة  RSSبحيث جتعل
امل�ستفيد على دراية بكل ما هوجديد ،وتوفر
على امل�ستفيد الوقت واجلهد يف البحث عن
املعلومة املطلوبة.
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الت�سويق من خالل موارد املكتبة على املوقع:
• بحيث تتيح �إمكانية بحث امل�ستفيد يف كتالوج
املكتبة ،و�إتاحة البحث املتقدم الذي يعطي
م�ساحة �أكرب للم�ستفيد يف تو�سيع نطاق بحثه
�أوتقلي�صه ،في�ستطيع امل�ستفيد القيام بتحديد
املواد املطلوبة يف عملية البحث كاختيار
املجالت الإلكرتونية ،وحتديد اللغة املطلوبة،
والتاريخ ،وكذلك التخ�ص�ص املطلوب.
•البحث يف الكتب الإلكرتونية واملجالت
الإلكرتونية ،ويجب �أن تت�سم موارد املكتبة
العامة باحلداثة واقتناء وتوفري الإ�صدارات
الأخرية من الكتب واملجالت ،وغريها من
موارد املكتبة.
• �إتاحة البحث يف قواعد البيانات التي ت�شرتك
بها املكتبة.
• البحث يف الو�سائط املتعددة ك�أقرا�ص .DVD
• �إمكانية ا�ستفادة ذوي االحتياجات اخلا�صة
من موارد املكتبة والبحث فيها واحل�صول على
املعلومات التي تتنا�سب مع احتياجاتهم
الت�سويق من خالل اهتمامات امل�ستفيدين:
ويق�صد بها قيا�س �أثر عملية الت�سويق على
اخلدمات املقدمة ومدى ر�ضى امل�ستفيد وتلبية
احتياجاته ،وميكن معرفة اهتمامات امل�ستفيدين
عن طريق:
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•�إجراء ا�ستبيان باملوقع:
 يحتوي على �أراء امل�ستفيدين عن جودةاخلدمات املقدمة ،وماهي الطرق الناجحة التي
ت�ستخدمها املكتبة يف الت�سويق خلدماتها.
 ي�ضم معلومات عن امل�ستفيدين كاجلن�سوالعمر ،والتخ�ص�ص ،واملهنة ،وهذه املعلومات
ميكن ا�ستخدامها للت�أكد من �أن اخلدمات التي
تقدمها املكتبة هي بالفعل منا�سبة للعميل،
وت�ساعد يف اتخاذ القرارات حول �إن�شاء خدمات
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جديدة.
• ا�ستخدام �أداة :Google Analytics
 وهي �أداة قيا�س الن�شاط يف وقت حدوثه. تمُ ّكن من معرفة الأ�شخا�ص الذين يزوروناملوقع ،ومعرفة ما �إذا كان الت�سويق املتبع يف املوقع
يزيد من عدد الزيارات ،ومعرفة ال�صفحات التي
ي�شاهدها ه�ؤالء امل�ستخدمون.
 مراقبة الآثار الفورية للزيارات من م�شاركة�أوتغريدة �أوتعليق على مدونة.
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