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مستخلصال  

 .المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية دور مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة

بخدمات قائمة أعد الباحث . موظف من موظفي المكتبة 05تكونت عينة الدراسة من والدراسة المنهج الوصفي التحليلي،  استخدمت

تماعي في جواقع التواصل االمتناولت دور  المعلومات المتوافرة في المكتبة الرقمية السعودية، واستبانة تكونت من خمسة محاور

ة لخدمات ستخدا  تويتر ممنةة تسويقيالمالئمة وجود الدراسة  استنتجت. للمكتبة الرقمية السعودية يةخدمات المعلوماتللتسويق 

 دةأساليب التسويق التفاعلية والعوامل المسانووجود العديد من ، بدرجة مبيرة المعلومات المتوافرة بالمكتبة الرقمية السعودية

العديد من  باستخدا  قياس نجاح استراتيجية المكتبة الرقمية السعودية لتسويق خدماتهاإمكانية . مما أن هناك ضمن موقع تويتر

ق خدمات التواصل االجتماعي في تسوي مواقع استخدا  نتيجةمزايا باإلضافة إلى تحقق العديد من ال، المقاييس المتاحة عبر تويتر

الجتماعي التواصل ا مواقعاألمثل ل للتوظيف المعيقةتحديات من ال جملة . مما أظهرت الدراسةمية السعوديةالمعلومات للمكتبة الرق

التواصل  منةات دور لتفعيلبعض التوصيات الدراسة تقد   التي تم التوصل لهاوفي ضوء النتائج ، في تسويق خدمات المعلومات

الرقمية، منها التأميد على ضرورة اهتما  القائمين على إدارة المكتبة الرقمية  مكتباتبالخدمات المعلومات لتسويق الاالجتماعي في 

السعودية وغيرها من المكتبات الجامعية أو العامة بإنشاء صفحات خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي، لتكون منةات 

اعي ضمن وضرورة إدراج مواقع التواصل االجتمتسويقية لخدماتها المعلوماتية، ونافذة للتواصل بين تلك المكتبات والمستفيدين، 

الحمالت التسويقية للمكتبات الرقمية والعامة، لإلفادة من المزايا المتاحة عبر تلك المواقع، وإمكانية الوصول إلى عدد مبير من 

ن في غيرهم من العامليبعقد دورات تدريبية ألمناء المكتبات و هتما االبوصت أ، مما المستفيدين، وغيرهم من رواد تلك المواقع

ات المكتبية الخدم المكتبات، بحيث تستهدف تلك الدورات تنمية قدراتهم في مجال استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تقديم

 والمعلوماتية.

 الرقمية المكتبة، االجتماعيالتواصل  مواقع، المعلوماتتسويق خدمات  الكلمات المفتاحية:

http://www.ajrsp.com/
mailto:abdulaziz.qf@gmail.com
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Abstract:  

This study aimed at identifying the role of social media in marketing information services for the 

Saudi Digital Library (SDL). The descriptive methodology was adopted. The sample of the study 

comprised 50 employees in SDL. The researcher prepared a list of the information services 

available in the Saudi Digital Library, and a questionnaire consisted of 5 axes dealt with the role 

of social media in marketing information services for the Saudi Digital Library. The results of the 

study showed the appropriateness of using twitter as a marketing platform for the information 

services available in SDL especially with the existence of many interactive marketing methods 

and supporting factors through twitter, as well as the ability to measure the success of SDL strategy 

to market its services by many metrics available through twitter. Moreover, there are many 

advantages because of using social media in marketing information services for the SDL, and some 

hindrances impede using social media in marketing information services for the SDL. In light of 

these results, the researcher proposed some recommendations to reinforce the role of social media 

in the field of marketing information services for the digital libraries, including the emphasis on 

the need for those in charge of managing the Saudi Digital Library and other university or public 

libraries to be interested in creating special pages through social networking sites, to be marketing 

platforms for their information services, and a window for communication between those libraries 

and the beneficiaries, and the need to include social networking sites within the marketing 

campaigns of digital and public libraries, to take advantage of the advantages available through 

these sites, and the possibility of reaching a large number of beneficiaries, and other pioneers of 

these sites, it also recommended holding training courses for librarians and other library workers, 

so that these courses aim to develop their capabilities in the use of social networking sites in 

providing library and information services.  
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 :مقدمة

ة من عتحتوي على أنواع مختلفة ومتنوولمعرفة، ل سيما وأنها تعد تجميعا  في خدمة المجتمع  محوريا   ا  المكتبات دورتلعب     

 ةريةمعية والبالمواد السإضافة الى المخطوطات،  مثل الكتب، الدوريات،وأوعيتها بمختلف أشكال محتوياتها مةادر المعلومات 

وضع ثل مل يمتد عملهم إلى مجاالت أخرى حفظ المعرفة فقط، ب وعمل المكتبيين على ال يقتةر دور المكتبات .(7502)سبيتي، 

في  بل عرفها المتخةةون المكتبيين،وال تُعد الممارسات الخاصة بوضع تلك الخطط أمرا  طارئا  على عمل  .الخطط التسويقي

عالوة وة، ويج خدمات المكتبات أمثر فاعليفبفضل التسويق أصبح تر حظيت باالهتما  المهني الواسع،، والمكتبات منذ وقت بعيد

حيث يمكن للمكتبات من خالل التسويق أن تحةل على  ،تمتد إلى جوانب إدارية أخرى فإنها أيضا على أهمية وفائدة التسويق

 فيدينالمست مختلف مجموعات تحقيق أهدافها في إيةال تلك الخدمات إلىفي  يساعدمما  الي من الجهات التي تتبعها،عم المالد

 .(7502)محمود، 

ويعزى  ،تسويق خدمات المكتبات والمعلوماتابتكار أساليب حديثة للمكتبات األمريكية دورا  رائدا  في لفي هذا السياق مان و    

ات بكونها المكتب مثل ،غير الربحيةالت لمؤسسالنظريات وعلو  التسويق وخةوصا تلك الموجهة  ذلك التطور الى االستفادة من

داية األمر البيع في بوالتسويق  يبين مفهوم حةل ال يخفى على المتخةةين الخلط الذي وقد .المؤسسات االجتماعية أحد أنواع

مما أدى إلى نوع من المعارضة من طرفهم  ،يةالمعلوماتمؤسسات مختلف الوكتبات المعلومات في الم وأخةائيعند المكتبيين 

من  الحديثةالتقنية الثورة ما افرزته  إال وأن .(7502)عليان،  لعمليات وبرامج وأنشطة تسويق الخدمات المكتبية والمعلوماتية

ك التقنيات عبر تل تسويق خدماتها للمستفيدينالعالمية نحو لمكتبات ا أدوات تقنية وتطور في وسائل التواصل، فقد توجهت

ة متجاوزة  في ذلك مل العقبات والقيود الجغرافيدين تخطي عقبة الوصول إلى المستفيفي  لمكتباتوالتي ساعدت اوالوسائل، 

القرن  يات منتسعينالمين في المستخدأوساط بين  استخدامها انتشارواالنترنت شبكة ظهور وتجلى ذلك بشكل أمبر مع  واللغوية،

 .(7507)البلوشي،  في انتشار خدمات المكتبات بشكل مبير ساهممما  العشرين،

سويق إلى الت تاالمكتب خدماتلتسويق الوسائل التقليدية فكرة االنتقال من  تبنيفقد أصبح من الضرورة  ،التطوراتلهذه نظرا     

ت انتشار وسائل التواصل االجتماعي بشكل الف دىأو .تلك الخدمات إلى أمبر شريحة من المستفيدين بغية إيةال اإللكتروني،

لخدمة، اتوفير وسائل رقمية لتقديم التقليدية إلى  تسويقية مهمة، تعدت مهنتهاإلى النظر إليها مأداة  وانغماس المستخدمين فيها

ل عدد المستخدمين لوسائل التواصفي  هائال   تزايدا  سيما وأن ذلك يوامب  ،مفاوضة والتسويقوال واالستشارة، والبيع والشراء،

 يتفاعلون معالسعودية ب من مستخدمي االنترنت %10)هيئة االتةاالت وتقنية المعلومات( إلى أن حيث يشير تقرير  ،االجتماعي

 .(7502)خبراني،  التواصل االجتماعيمواقع 

 :دراسةمشكلة ال

مع ظهور وسائل التواصل سيما  طرق تسويق الخدمات فيها، ات المعلومات في المكتبة الرقمية هوخدم إن أحد عوامل نجاح    

بشكل عا  والضرورة الملحة لمحاولة معرفة الدور الذي مختلف المجتمعات والتزايد الكبير في استخدامها من قبل  االجتماعي،

مشكلة  ةيمكن صياغو .التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية مواقعيمكن أن تقو  به 

 التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية؟ مواقعما دور  :التساؤل طرح من خالل الدراسة
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 :اهداف الدراسة

ل في تحديد دور وسائل التواصتحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيس من خالل تحقيق بعض األهداف والتي تتلخص     

 االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية، وذلك من خالل: 

 المتوفرة بالمكتبة الرقمية السعودية. يةخدمات المعلوماتالتحديد  .0

 ئمة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المعلومات المتوافرة بالمكتبة الرقمية السعودية.معرفة مدى مال .7

 أساليب التسويق التفاعلية والعوامل المساندة في المكتبة الرقمية السعودية.التعرف على  .3

 المقاييس األمثر مالئمة لقياس نجاح المكتبة الرقمية السعودية لتسويق خدماتها.  توضيح .4

 مزايا استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية. التعرف على .0

 تحديات استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية. التعرف على .6
 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 الرقمية:مفهوم المكتبات 

 ي تقدمهاات التالحاضر نقلة نوعية مبيرة تشكل تحوال مهما في شكل خدماتها وطبيعة المعلوم العةرالمكتبات في تعيش      

)جمعة، الحديث  التقليدي وااللكترونيشكلها وأخذت تتحول من مكتبات تقليدية إلى مكتبات هجينة مختلطة تجمع بين  ،نلمستفيديل

ر األمثر ثالثة مةطلحات تعتب، ويبرز منها من المفاهيم والتعريفات والمسميات العةرية للمكتبة الرقميةظهرت العديد  .(7507

مفهو  المكتبة اإللكترونية يتمثل  .(7507)مابلي،  ،قميةالمكتبة الروالمكتبة االفتراضية ، االلكترونية المكتبة شيوعا وهي

 لمكتبةتوفير فهرس رقمي ل، المستخدمةاللغة فهم وسهولة  إمكانية الوصول والعناصر، مثل من المعايير جملةفي تحقيق  النموذجية

 إضافة الى توفير إمكانيات محرك بحث موحد،ب ووسائل لتنظيم المحتوى الموجود في المجموعات المعرفية لديها ودعم خدماتها

 يتاداتا المعيارية والكاملة لمساعدة عملية االستكشافالتةفح والقدرة على البحث من خيارات بحث متعددة، وتوفير الم تتيح

  (.7502)السبيعي، 

نية اق بثها ونشرها وتبادلها دون حواجز زمطرو المعارفوصول إلى ال سهولة في هاما  منعطفا  الرقمية شكل ظهور المكتبات    

 اتمكتبيات جديدة للظهور مسمعن ذلك ونتج  ،تقنيات االتةال واإلعال  اآلليعلى أو مكانية لكونها مكتبات تستند في األساس 

بات العةبية، والمكت والمرامز ب، والمكتبات الشبكية،ومرامز إدارة المعلومات، ومكتبات سطح المكت بال جدران، مكتبة مثل

دمج ويمكن القول أن العامل الرئيس في بروز هذه المفاهيم هو  .(Chandra, 2003) كتبات االفتراضيةموال اإللكترونية،

 لى اإلتاحةعها ينةب اهتمامبالمكتبات والتي  عات متطورة للبرمجياتاالتةاالت وتقنية الحاسب اآللي وما يرتبط به من صنا

من المجموعات  ل  م تشتمل علىللمكتبات التقليدية التي اإلفتراضية لمكتبة الرقمية الواجهة تعتبر ا  ،(Borgman, 2003)والخدمة 

تضم المةادر الرقمية المتوافرة خارج الكيان المادي مما وعلى المواد الورقية وااللكترونية، تشتمل و والرقمية، المطبوعة

الطراونة، ) العةبي للمكتبةتجرى بها جميع العمليات والخدمات األساسية التي تمثل العمود الفقري والنظا  ومكتبة، لل واإلداري

7507). 
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 :ووظائفها أهداف المكتبات الرقمية

ية معند الحديث عن أهداف أي مكتبة إلكترونية في مجتمع أماديمي فإنه ال يمكن فةلها عن األهداف األساسية للمكتبة األمادي    

وظائف  نحيث أنها في الحقيقة األساس والمرتكز للمكتبة اإللكترونية والتي تُعد وظائفها جزء م التقليدية ورسالتها ووظائفها،

حسين وت عماإلمداد بالمعلومات وخدماتها لدفي يمكن تلخيص أهداف المكتبة اإللكترونية األماديمية  .المؤسسة األماديمية األ 

لى وتشجيع التعلم الذاتي للطالب إضافة ا ،شجيع البحث العلمي ودعمهوت ،الجامعاتالتعليمية في العمليات واإلجراءات  مختلف

توفير بمن خالل قيامها  (7505بعض األهداف بحسب )نبيل، يمكن للمكتبة اإللكترونية األماديمية تحقيق مما  خدمة المجتمع.

لتي توفر ابالمناهج التعليمية والبرامج األماديمية و ذات االرتباط المباشر والغير مباشرمةادر المعلومات اإللكترونية مختلف 

تقديم خدمات لتسهيل الوصول واالستخدا ، تنظيم مةادر المعلومات اإللكترونية ، العلميةأيضا  دعما مباشرا  لألبحاث 

تطوير المكتبة ، هامةادرو المكتبة اإللكترونية للرفع من جودة استخدا لمستفيدين تقديم الجرعات التدريبية المناسبة ل ، المعلومات

 ل أوداخ الباحثين منووالطالب  الكوادر التعليمية، وأخيرا  دعم فراد والمؤسسات العلمية والثقافيةمن خالل الشرامات مع األ

 .نفسها التعليمية اتخارج قطاع المؤسس

 مشكالت المكتبة الرقمية:

مات لتي تواجهها المكتبات الرقمية، وضعف التحكم في المعلواألساسية ا لمواد والبرمجيات أحد المعضالتليعتبر التقاد  التقني     

افة الى ذلك المكتبات. إض تلكاالرتفاع النسبي في تكلفة إنشاء ويقترن ذلك ب ،تهامن قبل مالكي الحقوق الفكرية وصعوبة إدار

اقتناء  نها. يضاف الى ذلك الزيادة الهائلة فيتبرز مشكلة التكامل بين المكتبات الرقمية المختلفة وبرمجيات الحلول الرابطة بي

البيانات والمعلومات وتمثيلها في أشكال رقمية متنوعة في الوقت الذي الزالت فيه أساليب الوصول إلى هذه المعلومات تقليدية 

يل المثال، الئقية فعلى سبنوعا  ما، حيث ال يزال يعتمد معظمها على مشافات الكلمات الدالة البسيطة، واالستفسارات ذات السمة الع

لتقنية مع وتتقاطع التحديات ا مما فإن أساليب البحث واالسترجاع المستخدمة تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.

 .(7507)الطراونة، واالقتةادية والتشريعية التحديات االجتماعية  مختلف

 التسويق االلكتروني:

هو و عليه أيضا  اسم التسويق الرقمي، أو التسويق عبر الشبكة،ويُطلق  فروع التسويق العامة،أحد لكتروني يعتبر التسويق اإل    

االستراتيجية التي تُستخد  في تنظيم طرق تكنولوجيا االتةاالت الحديثة، وذلك من خالل تحويل السوق االفتراضية "عبارة عن 

لوسائط ا العامة من خالل توظيفمبادئ علم التسويق تطبق من خاللها  ةمهني . يعتبر التسويق اإللكتروني عملية"إلى واقع ملموس

 علىلتقنية ا األدوات من خاللى إلى تحقيق أهدافه يسع والذيتيجية التسويقية الشاملة من االسترارئيسا  جزءا   ويُعد اإللكترونية

 .(7502)بريجية،  العنكبوتيةشبكة ال

 مزايا التسويق اإللكتروني:

الشرمات  على التسويق حمالت وعملياتعد  حةر  وأجملها في( الى مزايا التسويق االلكتروني 7502أشار )بريجية،     

فيذ محدودية التكلفة وسهولة التنإضافة الى ألفراد، لالةغيرة، بل وحتى المتوسطة والضخمة، وإتاحة ذلك للشرمات  والمنظمات

بب تحقق العمالء المحتملين بسمع الفاعلة عالقة الطوير إمكانية ت، وللسلع والخدماتسهولة العرض وقياسا  بالوسائل التقليدية، 

 تطفال  وسلبا  للخةوصية،مونه يُتةور  إال أنه وعلى الرغم من مقاومة ذلك ،المباشر والمستدا التفاعل  وسائل
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 .اتقد يسهم في تجاوز هذه العقبتقنيات التبليغ الطوعي  االستخدا  الةحيح المستند على أفضل الممارسات واستخدا إال أّن  

 مواقع التواصل االجتماعي:

الذي ، و7550في عا   مانبدايتها الحقيقية  اال أن ،0110إلى عا  يرجع بكات االجتماعية بداية ظهور الش على الرغم من أن    

وفير تمشارمة الملفات، وفي التطور ليشمل  ووظائفهاوأخذت خدماتها  ،الفيس بوكر شبكات التواصل االجتماعي، مثل شهد ظهو

ت وغيرها من الخدما لكتروني،والبريد اإل المحادثات الفورية، ومشارمة الةور والفيديوهات،إتاحة ، ووسائل وخدمات التدوين

حلة المرارتبطت فقد  .الويب نفسه الذي جرى في عالم تطوروفقا  للوسائل التواصل االجتماعي  وتطورت. (7502)معتوق، 

تفير وسائل بناء العالقات و القةيرة،على خدمات الرسائل وتم الترميز فيها  (،Web 1.0الجيل األول للويب )باألولى 

قد ارتبطت بالجيل الثاني من الويب فأما المرحلة الثانية  ((Classmate.comومن أبرز المواقع في تلك الفترة موقع  ،تقااةدوال

(Web 2.0،) المؤتمر الثامن والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ) التواصل االجتماعينضوج وسائل مرحلة  وهي

مناشط مختلف استخدامها ليشمل  والتي امتدمن أهم وسائل التواصل الحديثة حاليا   وتعد شبكات التواصل االجتماعي .(7502

الذي نقل  لحقيقياالمفةلية للتطور  المرحلةهو الثاني الويب الجيل  يعتبرمما و .سياسية وأ اجتماعية وأثقافية سواء مانت الحياة 

مسبقة  المحتوياتمما وتم االنتقال من ومشارك،  وايجابي مستخد  فعالالى  ذو إمكانيات تفاعل محدودةالمستخد  من مجرد متلقي 

 .(403، 2012مع اآلخرين )عمران، ونهايتشارموينتجها المستخدمين االعداد الى وسائط تفاعلية 

من قبل مختلف شرائح  علـى اســتخدا  مواقــع التواصـل االجتمــاعياقباال  متزايدا  االحةــاءات العالميــة مما وتُظهر 

فاض االنخودعم ذلك أنواع الوسائط وأشكال التفاعل غيــر مســبوق فــي  تنوعوالذي صحبه  فئاتهم العمرية بتنوعالجمهور 

 (.42: 7507)الرعود،  المسـتمر فـي ملفــة االشتراك بشــبكة االنترنــت

 التواصل االجتماعي: مواقعمفهوم 

خالل  ن للتواصل فيما بينهم، منالتواصل االجتماعي بأنها مواقع أو تطبيقات مخةةة إلتاحة القدرة للمستخدمي مواقعتعّرف     

مما تعرف بأنها: "خدمة متوفرة عبر اإلنترنت تعمل على ربط . (7502)القحطاني،  وصوروضع معلومات، تعليقات، رسائل، 

يتبادلون و ن معاَ مباشرة،يتواصلو اء العالم في موقع إلكتروني واحد،ومشارمة وتشبيك عدد مبير من المستخدمين من شتى أرج

ون قضايا لها أهمية مشترمة بينهم، ويتمتعون بخدمات األخبار، والمحادثة الفورية، والبريد ناقشوي ر والمعلومات،األفكا

 (. 7507والةوتيات" )المدهون،  اإللكتروني، ومشارمة الملفات الةوتية، والمةورة، وملفات الفيديو،

تبادل  تتمثل في لألفراد،متنوعة ت تقد  خدمات تطبيقاصل االجتماعي هي التوا مواقعيتضح من التعاريف السابقة أن 

 ني.والبريد اإللكترو ل: مشارمة الملفات بمعظم أنواعها، والمحادثات الفورية،بطرق متعددة مث المعلومات، واألفكار المشترمة،

ريب، تومول االنترنت )الغببعضه بواسطة عناوين متفردة معتمدة على برو متةلعالمي معلوماتي مما عرفت على أنها نظا       

مما ، (71: 7500بكة عالمية )الغامدي،تكون في مجملها ش من الحواسيب مرتبطة مما ّ عرفت بانها مجموعة ،(02: 7505

موارد وال تبادل المعلومات تتيححول العالم،  المرتبطة من الحاسبات اآللية نمئات المالييشبكة من وعرفها القدهي على انها 

يتواصـل مـن خاللهــا ماليين البشر الذين تجمعهـم . ويمكن اجمال هذه التعاريف في أنها مواقع (6: 7507)القدهي،  بينهاالشبكية 

وتبادل الوسائط المتعددة اجراء المحادثـات الفوريـة وارسـال الرسـائل وانشـاء المـدونات  ويتاح من خاللهااهتمامـات مشـترمة 

 (.1: 7500)صادق، 
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 ،حيث انها ال تحتاج الى إجراءات معقدة لالشتراكاستخدامها سهولة الى شبكات التواصل االجتماعي السبب في انتشار يعزى    

ال عديد من أدوات االتةالإمكانية استخدا  ، إضافة الى ةعب امتسابهاي معقدة مهاراتتتطلب ال إضافة الى مجانية ذلك، مما أنها 

 ) المةالح المشترمةلتحقيق القدرة على التفاعل االجتماعي داخل المنظمات والمؤسسات وبين االفراد  مما اسهم في زيادة

(Kuppuswamy,2010: 67-68 ،Pankhurst,2009: 1)). 

 :الدراسات السابقة

استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في التسويق والترويج التعرف على تجربة  ورمزت على( 7502دراسة )الحجي والبوسعيدي، 

على مواقع ات التعليقات واالستفساروالتعامل مع ة، وإتاحة المعرفة للمستفيدين يالرئيسجامعة السلطان قابوس مكتبة للخدمات في 

مات تي في عدة محاور وهي التعليالتواصل االجتماعي، وأظهرت نتائج الدراسة ان استثمار المكتبة لمواقع التواصل االجتماعي يأ

 .والتوجيهات المكتبية، خدمات الجامعة والمجتمع الخارجي، ثم االستثمار في الخدمات المكتبية ومةادر المعلومات

تناولت تسويق خدمات المعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي وقدمت دراسة تحليلية لواقع فقد ( 7502دراسة )محمود، 

الكشف عن أمثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما في ، وهدفت الدراسة إلى مكتبات العامة بدولة األماراتاالستخدا  في ال

ستخدا  مواقع التواصل االجتماعي في الأظهرت نتائج الدراسة جوانب إيجابية و، خدمات ومجموعات المكتبات العامة تسويق

 . فيسبوك، تويتر، ثم يوتيوب :تسويق خدمات المكتبات، ويأتي في مقدمة هذه المواقع

دور وسائل التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات في مكتبة جامعة الملك عبد فقد تناولت ( 7502دراسة )خبراني، 

 كونهاديها لل لفت أنظار المكتبات األماديمية لتبني وسائل التواصل االجتماعي مأداة لتسويق خدمات المعلومات وسعت الى ،العزيز

ةعوبات للعل أهمها انتائج جملة من التوصلت الدراسة إلى و ،من المستفيدينمبيرة مجانية، وسهلة االستخدا ، وتستوعب شريحة 

لدى المكتبة لتسويق خدمات المعلومات عبر ذات معالم واضحة ومحددة األهداف خطة تسويقية امتالك االفتقار الى في المتمثلة 

 وسائل التواصل االجتماعي.

العرب في مدى استخدامهم أخةائي المكتبات ( فقد هدفت إلى التعرف على وجهات نظر 7503دراسة )مليب وعبد الرزاق، 

 .وأظهرت النتائج رضا معظم أفراد العينة عن الخدمات التي تقدمها تلك المواقعلمواقع التواصل االجتماعي، 

تحديدا  من المقدمة والسعودية  جامعات المملكة العربيةفي المكتبية خدمات العملت على رصد فقد ( 7507دراسة )البلوشي، 

إضافة الى تحليل تعليقات المستفيدين، والتعرف على مدى استخدا  المكتبات الجامعية السعودية لمواقع  ،الفيسبوكخالل منةة 

أن خمس من المكتبات الجامعية توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها و، .التواصل االجتماعي، ورصد خدماتها وخةائةها

ديد أوقات انفردت مكتبة جامعة عفت بتحفقد  ،مع بعض التباينات السعودية أضافت معلومات عن موقعها الجغرافي على الفيسبوك

مكتبة األمير سلمان بجامعة الملك سعود بتقديم الخدمة المرجعية على حائطها انفردت العمل على صفحاتها بالفيسبوك، و

  .ان تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي محدود جدا وضعيف، مما أظهرت النتائج أن وكبالفيسب

مبتكرة وناجعة إلى معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي مأدوات تسويقية والتي هدفت  (7507دراسة )الكندي والةقري، 

مكتبة عالمية، ومنها  30في الترويج لتسويق خدمات المعلومات لنحو المنةات ، وميفية استخدا  هذه يةمؤسسات المعلوماتالفي 

م التوصل التي ت نتائج الدراسةوبينت مكتبات جامعية ومكتبات عامة، وتم تحديد مواقع تلك الجامعات عبر موقع "فيس بوك"، 

أن المكتبات تسوق خدماتها ضمن أربع فئات وهي: تسويق وإعال  عن المكتبة، تسويق مةادر المعلومات، تسويق المهارات  اليها

 والتدريب المتعلق باختةاص المعلومات.
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إلى معرفة مدى استخدا  مواقع التواصل االجتماعي من قبل أمناء المكتبات والتي هدفت  (Nkata, 2017)"نكاتا"  دراسة

عية في اليونان، وأثر ذلك على الخدمات المقدمة للطلبة الجامعيين، وأظهرت نتائج الدراسة تقدير الطلبة واستحسانهم لوجود الجام

صفحة خاصة بالمكتبة عبر موقع الفيس بوك مأداة معلوماتية، سهلت عليهم العديد من مها  البحث واالطالع، وأتاحت لهم االتةال 

ماتهم البحثية والدراسية، وأصبح بإمكانهم تةفح بعض الكتب والتواصل المرئي مع أمين المكتبة، بأشخاص آخرين لهم نفس اهتما

واقترح الطلبة إضافة خدمات مزيادة عدد الكتب المةورة عبر الموقع، وإمكانية االستعارة االلكترونية، وتأسيس مجموعات 

 .نقاش حول المكتبة وخدماتها عبر الفيس بوك

التعرف على تةورات المكتبيين األماديميين نحو تسويق  إلىوهدفت  (Siddike & Kiran, 2015)" وميراندراسة "صديقي 

خدمات المكتبة من خالل مواقع الشبكات االجتماعية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تةورات إيجابية لدى المكتبيين عن التواصل 

ل االجتماعي ها  جدا  مأداة تسويقية وترويجية لخلق الوعي بخدمات االلكتروني من خالل الةوت، وأن استخدا  مواقع التواص

 .المكتبة، وتعزيز خدماتها

( فقد تناولت استخدا  المكتبيين لوسائل التواصل االجتماعي لتعزيز موارد AKPORHONOR, 2015) "أمبورنور" دراسة

 البحثي الوصفي للدراسة، مشفت نتائج الدراسة أن وخدمات المكتبات والمعلومات في جنوب نيجيريا، تم استخدا  طريقة المسح

المدونات والفيسبوك هما أمثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما لترويج موارد وخدمات المعلومات في المكتبات، مما أظهرت 

ي المكتبة ستخدمأن استخدا  المكتبيين لوسائل التواصل االجتماعي يعزز التواصل في جميع االتجاهات، ويجعل التواصل مع م

 .أسهل

الجتماعي لكل من المكتبات وأمناء المكتبات نةات التواصل ادراسة استخدا  موالتي عملت على  (Tella, 2013) دراسة "تيال"

في مكتبات أماديمية في ست مقاطعات نيجيرية، وأظهرت النتائج أن الفيس بوك والتويتر يُستخدمان في الغالب من قبل أمناء 

من مواقع التواصل االجتماعي، من حيث إمكانية التواصل مع الناس في  األماديميونماديمية، ويستفيد أمناء المكتبات المكتبات األ

 جميع أنحاء العالم، وأن هناك إمكانيات مبيرة لتلك المواقع موسيلة تفاعلية ترمز على المستفيدين من المكتبة وخدمات المعلومات.
 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

ن م ويعتمد هذا المنهج على تحديد أبعاد المشكلة موضوع البحث التحليلي،المنهج المستخد  في الدراسة هو المنهج الوصفي     

صف خةائص المشكلة، والعوامل المؤثرة فيها، الى و الباحثيسعى خالل جمع البيانات المختلفة عن الموضوع، حيث 

لألدلة المتعلقة بموضوع الدراسة، ثم إعادة تبويبها وتةنيفها ومقارنتها وتحليلها،  فهو تجميع. وبالتالي والظروف المتعلقة بها

  (.00، ص 7552ومن ثم محاولة الخروج بنتائج جديدة )الشو ، 
 

 :الدراسةوعينة مجتمع 

أي ما ، فرد 05 عينة الدراسةبينم بلغت موظف،  075وعددهم مجتمع الدراسة جميع موظفي المكتبة الرقمية السعودية  شمل    

من مجتمع الدراسة، وتم ذلك في ضوء ما ينةح به اإلحةائيون في الدراسات الوصفية باستخدا  ما ال  %45يشكلون أمثر من 

لمجتمع مبير جدا )عشرات  %0لمجتمع مبير )بضع آالف(  %05،من أفراد المجتمع الةغير نسبيا )بضع مئات(  %75يقل عن 

( توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، 0ويوضح جدول )(. 062، ص7502آللف( )أبو النةر، ا

 .والعمر

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثون| اإلصدار ا المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        212 

 ISSN: 2706-6495 

 
 ( توزيع عينة الدراسة1جدول )

 النسبة العدد مستويات المتغيرات المتغيرات

 الجنس
 %62 34 ذمر

 %37 06 انثى

المؤهل 

 العلمي

 %06 72 بكالوريوس

 %44 77 ماجستير

 العمر

 %72 04 سنة 35أقل من 

 %06 72 سنة 45 – 35من 

 %06 2 سنة 45أمثر من 

 

 الدراسة: دواتأ

ستبانة لتحديد افرة في المكتبة الرقمية السعودية، وتم استخدا  قائمة بخدمات المعلومات المتواتم إعداد في ضوء اسئلة الدراسة،     

 الرقمية السعودية.دور وسائل التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة 

 : التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم تطبيقها على عينة استطالعية، ال تنتمي إلى عينة الدراسة، وحساب معامل     

 مما يلي:، وجاءت النتائج االرتباط بين درجة مل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

 (: معامالت ارتباط درجة فقرات االستبانة مع المحاور الرئيسة لالستبانة2جدول )

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

0 5.203** 70 5.627** 40 5.652* 

7 5.244** 77 5.227** 47 5.016* 

 المحور الرابع **5.235 73 **5.260 3

4 5.210** 74 5.205** 43 5.162** 

0 5.204** 70 5.275** 44 5.244** 

6 5.256** 76 5.627** 40 5.204** 

2 5.200** 72 5.227** 46 5.212** 

2 5.256** 72 5.235** 42 5.667** 

1 5.065* 71 5.205** 42 5.222** 

05 5.242** 35 5.235** 41 5.275** 

00 5.222** 30 5.632* 05 5.624** 

07 5.223** 37 5.274** 00 5.625** 
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03 5.622** 33 5.200** 07 5.232** 

 المحور الثالث **5.256 04

 5.50** مستوى داللة عند 

 5.50* مستوى داللة عند 

00 5.214** 34 5.230** 

06 5.203** 30 5.220** 

 **5.203 36 المحور الثاني

02 5.274** 32 5.237** 

02 5.064* 32 5.073* 

01 5.200** 31 5.612** 

75 5.602** 45 5.644** 

    

( إلى أن درجة مل فقرة من فقرات االستبانة ترتبط بمعامل ارتباط دال مع الدرجة 7تشير النتائج السابقة الواردة في جدول )   

(، مذلك تم حساب معامل 5.50(، وللبعض اآلخر )5.50الذي تنتمي إليه، وبلغ مستوى الداللة لمعظم الفقرات )الكلية للمحور 

 (:3االرتباط بين درجة مل محور والدرجة الكلية لالستبانة، وجاءت النتائج على النحو الموضح في جدول )

 لالستبانة(: معامالت ارتباط درجة كل محور مع الدرجة الكلية 3جدول )

 معامالت االرتباط محاور االستبانة

مالئمة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المعلومات المتوافرة بالمكتبة الرقمية 

 السعودية
5.105** 

 *5.016 أساليب التسويق التفاعلية والعوامل المساندة

تسويق السعودية لالمقاييس األمثر مالئمة لقياس نجاح استراتيجية المكتبة الرقمية 

 خدماتها
5.227** 

التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة  مزايا استخدا  وسائل

 الرقمية السعودية
5.147** 

تحديات استخدا  وسائل التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة 

 الرقمية السعودية
5.155** 

     

( أو 5.50( أن درجة مل محور ترتبط بمعامل ارتباط دال عند مستوى داللة )3جدول ) توضح النتائج الواردة في

 ( مع الدرجة الكلية لالستبانة، ومن خالل هذه النتائج يتضح أن االستبانة تتمتع بدرجة مبيرة من صدق االتساق الداخلي.5.50)

 : التحقق من ثبات االستبانة

مرونباخ لكل محور من محاور االستبانة، ولالستبانة مكل، وجاءت  -معامل الثبات ألفاللتحقق من ثبات االستبانة تم حساب     

 (.4النتائج على النحو الموضح في جدول )

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثون| اإلصدار ا المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        214 

 ISSN: 2706-6495 

 
 (: معامالت الثبات لالستبانة4جدول )

 محاور االستبانة
معامالت 

 الثبات

لرقمية امالئمة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المعلومات المتوافرة بالمكتبة 

 السعودية
5.144 

 5.146 أساليب التسويق التفاعلية والعوامل المساندة

 5.202 المقاييس األمثر مالئمة لقياس نجاح استراتيجية المكتبة الرقمية السعودية لتسويق خدماتها

التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية  مزايا استخدا  وسائل

 السعودية
5.206 

تحديات استخدا  وسائل التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة 

 الرقمية السعودية
5.230 

 5.160 االستبانة مكل

     

 Cronbach’s)) ومن تلك النتائج يتضح أن جميع محاور االستبانة واالستبانة مكل تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة

alpha (CA) > 0.7 صالحيتها للتطبيق وتحقيق أهداف الدراسة الحالية.، مما يؤمد 

 

 :تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها

 لىانطلق البحث لإلجابة ع المكتبة الرقمية السعودية؟ التي توفرها يةخدمات المعلوماتالماهي  :نتائج اإلجابة عن السؤال األول

، وتم التطرق إلى خطوات ومراحل إعداد تلك القائمة توفرها المكتبةالتي  يةخدمات المعلوماتالهذا السؤال من خالل إعداد قائمة ب

 ،تسهيل طرق وأدوات مشارمة المعرفة، بناء مجموعات النقاش واألعمال التعاونية: في الفةل السابق، وجاءت أهم الخدمات

توفير خدمات وبرامج موجهة حسب ، اعال  المستفيدين بالمواد الجديدة )اإلحاطة الجارية(، المساهمة في تعزيز التعلم عن بعد

 .البث االنتقائي للمعلومات والتي تعتمد على إعداد قوائم باهتمامات مل مستفيد، ريةالفئة العم

ما مدى مالئمة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المعلومات المتوافرة بالمكتبة الرقمية نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني: 

اإلجابة على المحور الخاص بمدى مالئمة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المعلومات المتوافرة  جاءت نتائج ؟السعودية

 :التاليعلى النحو  بالمكتبة الرقمية السعودية )المحور األول(،

 (: نتائج استجابات افراد العينة على المحور األول من محاور االستبانة5جدول )

 م
تسويقية لخدمات المعلومات مالئمة استخدام تويتر كمنصة 

 المتوافرة بالمكتبة الرقمية السعودية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 00 مبيرة 5.67 7.60 بناء مجموعات النقاش واألعمال التعاونية 0

 05 مبيرة 5.31 7.62 تسهيل طرق وأدوات مشارمة المعرفة 7
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 1 مبيرة 5.45 7.2 تعزيز التعلم عن بعدالمساهمة في  3

 2 مبيرة 5.65 7.24 اعال  المستفيدين بالمواد الجديدة )اإلحاطة الجارية( 4

 4 مبيرة 5.60 7.25 توفير خدمات وبرامج موجهة حسب الفئة العمرية  0

6 
البث االنتقائي للمعلومات والتي تعتمد على إعداد قوائم باهتمامات 

 مل مستفيد
 0 مبيرة 5.46 7.22

 3 مبيرة 5.32 7.27 اإلجابة السريعة عن استفسارات المستفيدين 2

 03 مبيرة 5.46 7.65 نشر مستجدات المكتبة واألحداث الجارية بها 2

 06 مبيرة 5.31 7.47 تعليم وتدريب المستفيدين على استخدا  المراجع المختلفة 1

05 
اسبة تقديم المراجع المنتقديم تسهيالت متعلقة بالبحث العلمي، مثل 

 للباحث وإعداد قوائم بببليوجرافيا له عند الضرورة
 00 مبيرة 5.60 7.44

 6 مبيرة 5.43 7.26 خدمة طلب مةادر المعلومات 00

 07 مبيرة 5.25 7.64 اتاحة مةادر المعلومات 07

03 
ربط عضوية المستفيد بحساب تويتر لتحفيز انشاء حسابات في 

 السعوديةالمكتبة الرقمية 
 7 مبيرة 5.60 7.24

 0 مبيرة 5.00 7.26 اإلعارة 04

 04 مبيرة 5.41 7.46 خدمة البحث المباشر في مقتنيات المكتبات )الفهرس اآللي( 00

 2 مبيرة 5.07 7.27 خدمة الزيارة االستشارية 06

 مبيرة 5.20 7.62 المحور مكل

بدرجة مبيرة على مالئمة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المعلومات يتضح من تلك االستجابات اتفاق أفراد العينة    

(، وهو ما يعني درجة اتفاق مبيرة، 7.62المتوافرة بالمكتبة الرقمية السعودية، حيث بلغ متوسط االستجابة على المحور مكل )

ة الخاصة بمالئمة استخدا  تويتر ممنة اتمذلك جاءت الموافقة بدرجة مبيرة على جميع فقرات هذا المحور، وجاء ترتيب الفقر

يز انشاء ربط عضوية المستفيد بحساب تويتر لتحفاإلعارة، ثم  :تسويقية لخدمات المعلومات المتوافرة بالمكتبة الرقمية السعودية

موجهة حسب  وبرامجتوفير خدمات السريعة عن استفسارات المستفيدين، ثم اإلجابة بات في المكتبة الرقمية السعودية، ثم حسا

 .لوماتخدمة طلب مةادر المعإعداد قوائم باهتمامات مل مستفيد، والبث االنتقائي للمعلومات والتي تعتمد على الفئة العمرية، و

وذلك  ،ويتضح من تلك االستجابات مناسبة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المكتبة الرقمية، وجاءت الفقرات الخاصة

جانب، وذلك فيما يتةل بالجانب التفاعلي لمواقع التواصل االجتماعي ومن بينها تويتر، من حيث إمكانية حةول على أمثر من 

 المستفيدين على ردود سريعة الستفساراتهم، والتواصل بشكل سريع مع موظفي المكتبة الرقمية،
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المعرفة، وعلى هذا فإن استخدا  تويتر ممنةة أو مع رواد المكتبة اآلخرين من خالل مجموعات النقاش، وهو ما يسهل مشارمة  

ة إلى إتاحة قدر باإلضافتسويقية يوجد مجال جديد للتفاعل بين زوار المكتبة وبين موظفيها، وبين زوار المكتبة بعضهم البعض، 

 مبير من الخدمات المكتبية لروادها بشكل فوري وسريع.

اءت نتائج ج التسويق التفاعلية والعوامل المساندة في المكتبة الرقمية السعودية؟أساليب ما نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث: 

اإلجابة على المحور الخاص أساليب التسويق التفاعلية والعوامل المساندة في المكتبة الرقمية السعودية )المحور الثاني(، على 

 (:6الموضح في جدول )النحو 

 على المحور الثاني من محاور االستبانة (: نتائج استجابات افراد العينة6جدول )

 م
أساليب التسويق التفاعلية والعوامل المساندة في المكتبة الرقمية 

 السعودية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 05 مبيرة 5.65 7.62  عبارات تشجيعية في صفحات الويب الرسمية للمكتبة الرقمية 0

 07 مبيرة 5.41 7.02 طلب تعليقات حول الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية  7

3 
البحث عن طرق لزيادة عدد المتابعين لرسم صورة ذهنية لدى 

 السعوديةالجمهور عن سمعة المكتبة الرقمية 
 04 مبيرة 5.65 7.42

 4 مبيرة 7.24 5.22 (Twitter Adsاستخدا  إعالنات تويتر ) 4

 6 مبيرة 5.22 7.26 الرقمية السعودية الجوائز والمكافآت لرواد المكتبةتقديم  0

6 

مباشر عن طريق البحث في تويتر عن تغريدات الالتسويق غير 

يتساءل أصحابها عن أمور ذات عالقة بخدمات المكتبة ومحاولة 

 مساعدتهم

 1 مبيرة 5.27 7.2

2 
يث بح – بالهاش تاقوالمعروفة  –استخدا  معايير الختيار األوسمة 

 تكون سهلة التذمر، مختةرة، والفته لالنتباه
 06 مبيرة 5.22 7.44

2 

انشاء مسابقات تفاعلية مالبحث في المكتبة الرقمية السعودية عن 

مرجع معين مرتبط بحدث حالي وتقديم بعض المحفزات سواء 

 المالية او المعنوية مإعادة تغريده للفائزين في المسابقة

 03 مبيرة 5.20 7.0

 2 مبيرة 5.62 7.27 تثبيت أفضل واهم التغريدات خةوصا المرجعية منها 1

05 
اختيار التوقيت المناسب للتغريدات التسويقية بحيث يتم التأمد من 

 عد  وجود تغريدات أو احداث متزامنة قد تؤثر على تفاعل الجمهور
 2 مبيرة 5.25 7.24

00 

عند التخطيط لنشر تغريده تفاعلية تتضمن وسم )هاشتاق( معين، يتم 

التحقق من عد  وجود سم مماثل ذو نشاط عالي يتزامن مع إطالق 

 .الغريدة

 00 مبيرة 5.24 7.67
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 02 مبيرة 5.22 7.47 متابع معين متقدير لمشارمته، بدال  من الرد عليه تغريدهتفضيل  07

03 
لنشر محتوى معين من موقع المكتبة اتاحة األدوات المساعدة 

 الرقمية السعودية على تويتر
 0 مبيرة 5.25 7.22

04 
التغريدات المرتبطة بخدمات تسويقية أو أحداث معينة، يتم تعزيزها 

 قةيرة تفاعلية ترمز على مشارمة الجمهور والمجتمع بتغريده
 3 مبيرة 5.25 7.26

 7 مبيرة 5.01 7.1 الخاصة التواصل مع المتابعين عن طريق الرسائل 00

 0 مبيرة 5.61 7.17 استخدا  استطالعات تويتر مأداة تفاعلية 06

 00 مبيرة 5.41 7.46 الدورات التدريبية المجانية للمستفيدين 02

 مبيرة 5.63 7.62 المحور مكل

العوامل بأساليب التسويق التفاعلية وجميع الفقرات الخاصة يتضح من تلك االستجابات اتفاق أفراد العينة بدرجة مبيرة على 

بتلك (، وجاء ترتيب الفقرات الخاصة 7.62، حيث بلغ متوسط االستجابة على المحور مكل )المساندة في المكتبة الرقمية السعودية

المرتبطة  اتالتغريد، والتواصل مع المتابعين عن طريق الرسائل الخاصة، واستخدا  استطالعات تويتر مأداة تفاعلية :األساليب

تخدا  إعالنات اسرمز على مشارمة الجمهور والمجتمع، وبخدمات تسويقية أو أحداث معينة، يتم تعزيزها بتغريدة قةيرة تفاعلية ت

ديم تق، واتاحة األدوات المساعدة لنشر محتوى معين من موقع المكتبة الرقمية السعودية على تويتر(، وTwitter Adsتويتر )

انب يتضح من تلك النتائج تميز األساليب التسويقية المقترحة عبر تويتر بالجو .لرواد المكتبة الرقمية السعوديةالجوائز والمكافآت 

التفاعلي، وذلك عبر اإلفادة من المزايا العديدة المتاحة عبر تويتر، ومنها: استطالعات الرأي، التغريدات، اإلعالنات، األوسمة، 

تبة الرقمية كانب المسابقات التفاعلية، وهو ما يعني أن هناك فرصة مبيرة للتفاعل بين المالتعليقات، الرسائل الخاصة، إلى ج

تحفيز ووزوراها عبر تويتر، وتؤمد النتائج السابقة على أهمية التخطيط واختيار التوقيت المناسب ألي نشاط تسويقي عبر تويتر، 

فآت، والمحفزات المالية والمعنوية، وإعطاء تقدير واهتما  بتغريدات رواد المكتبة من خالل عدة طرق منها: تقديم الجوائز والمكا

 المشارمين.

جاءت  ،المقاييس األكثر مالئمة لقياس نجاح المكتبة الرقمية السعودية لتسويق خدماتهاما نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع: 

(، المكتبة الرقمية السعودية لتسويق خدماتها )المحور الثالثنتائج اإلجابة على المحور الخاص المقاييس األمثر مالئمة لقياس نجاح 

 (:2على النحو الموضح في جدول )

 (: نتائج استجابات افراد العينة على المحور الثالث من محاور االستبانة7جدول )

 م
المقاااييس األكثر مالئمااة لقياااس نجاااح اسااااااتراتيجيااة 

 المكتبة الرقمية السعودية لتسويق خدماتها

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 1 مبيرة 5.62 7.02 عدد النقرات التابعة للتغريدة 0

 2 مبيرة Re-tweet 7.67 5.47عدد إعادة التغريدة  7
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 7 مبيرة Likes  7.24 5.37  عدد اإلعجابات  3

 4 مبيرة 5.32 7.22 معينة تغريدهعدد الردود على  4

 0 مبيرة 5.30 7.25 عدد مرات المشاهدة 0

 0 مبيرة 5.00 7.22 عدد التفضيالت 6

2 
الزيادة المتزامنة لذمر اسم المكتبة الرقمية السعودية او 

 ( مع حملة تسويقية معينةmension@اإلشارة لها )
 3 مبيرة 5.47 7.22

2 
الزيادة المتزامنة لعدد متابعي حساب المكتبة الرقمية 

 على تويتر مع حملة تسويقية معينةالسعودية 
 2 مبيرة 5.62 7.65

1 
الزيادة المتزامنة لعدد زوار موقع المكتبة الرقمية 

 السعودية مع حملة تسويقية معينة
 6 مبيرة 5.42 7.64

 مبيرة 5.00 7.20 المحور مكل

 التي يُمكن للمكتبة الرقمية السعودية استخدامها( يتضح أنه يمكن توظيف العديد من المقاييس 2من خالل النتائج الواردة في جدول )

الزيادة ، ثم Likes عدد اإلعجابات، ثم عدد التفضيالتلقياس نجاح استراتيجيتها لتسويق خدماتها، وجاء ترتيب تلك المقاييس 

عدد الردود على تغريدة ، و( مع حملة تسويقية معينةmension@المتزامنة لذمر اسم المكتبة الرقمية السعودية او اإلشارة لها )

وتشير هذه النتائج إلى وجود العديد من الخيارات الخاصة بقياس مدى نجاح استراتيجيات تسويق  .عدد مرات المشاهدة، ومعينة

خدمات المكتبة الرقمية السعودية، وتتميز هذه المقاييس بأنها تعطي مؤشر قوي على معدل تفاعل زوار المكتبة مع تلك الخدمات، 

ا يميز تلك المقاييس عن غيرها من المقاييس القائمة على قياس رأي الزوار من خالل االستبانات أو استطالعات الرأي، وهو م

س ز تلك المقاييس بإمكانية وصولها إلى عدد مبير بخالف المقاييوالتي قد ال تجد التفاعل الكاف من قبل زوار المكتبة، مذلك تتمي

 األخرى.

 علومات للمكتبة الرقميةاستخدام مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات الممزايا : ما ال الخامسنتائج اإلجابة عن السؤ

جاءت نتائج اإلجابة على المحور الخاص بمزايا استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات السعودية، 

 (:2الموضح في جدول )للمكتبة الرقمية السعودية )المحور الرابع(، على النحو 

 (: نتائج استجابات افراد العينة على المحور الرابع من محاور االستبانة8جدول )

 م
مزايا اسااااتخدام مواقع التواصاااال االجتماعي في تسااااويق خدمات 

 المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 0 مبيرة 5.24 7.26 للمكتبة وخدماتهادعاية  0

 3 مبيرة 5.21 7.27 أسلوب تسويق للمكتبة وخدماتها 7

 7 مبيرة 5.10 7.24 وسيلة للتغذية الراجعة من جانب المستفيدين 3

 4 مبيرة 5.62 7.22 لنطاق الجغرافي لعمل المكتبةخدمة أفراد من المجتمع خارج ا 4
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 0 مبيرة 5.27 7.26 جذب عدد أمبر من المستفيدين 0

 6 مبيرة 5.23 7.24 التعريف بأنشطة المكتبة وخدماتها 6

 مبيرة 5.22 7.25 المحور مكل

( تحقق العديد من المزايا نتيجة استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات 2توضح النتائج الواردة في جدول )

زايا مموافقة أفراد العينة على جميع تلك المزايا بدرجة مبيرة، وجاء ترتيب تلك الالمعلومات للمكتبة الرقمية السعودية، وجاءت 

لوب تسويق أسغذية الراجعة من جانب المستفيدين، ثم وسيلة للتجذب عدد أمبر من المستفيدين، حسب استجابات افراد العينة: 

تعريف ال، واخيرا  دعاية للمكتبة وخدماتها، ول المكتبةالنطاق الجغرافي لعمخدمة أفراد من المجتمع خارج ، ثم للمكتبة وخدماتها

 ،وتشير تلك المزايا إلى جانب ها  في استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات .بأنشطة المكتبة وخدماتها

مخاطبة  ية مختلفة، وبالتالي يُمكن، وهو ما يتعلق باالنتشار الواسع الستخدا  تلك المواقع من فئات عمروأنشطة المكتبة وخدماتها

والتواصل وخدمة العديد من أفراد المجتمع خارج الجامعة، باإلضافة إلى العديد من المستفيدين، وعد  التقيد بالحدود المكانية، 

 سهولة تلقي ردود زوار المكتبة عبر تلك الموقع، وهو ما يمثل تغذية راجعة فورية وسريعة على خدمات المكتبة.

لومات للمكتبة ما تحديات استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المع: نتائج اإلجابة عن السؤال السادس

جاءت نتائج اإلجابة على المحور الخاص بتحديات استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات الرقمية السعودية؟ 

 (:1ور الخامس(، على النحو الموضح في جدول )المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية )المح

 (: نتائج استجابات افراد العينة على المحور الخامس من محاور االستبانة9جدول )

  
تحديات استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق 

 خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

0 
عد  وجود خطة تسويقية واضحة عبر وسائل التواصل 

 االجتماعي
 7 مبيرة 5.24 7.26

7 
الحرية المطلقة في وسائل التواصل أحيانا قد تؤدي إلى 

 نتائج سلبية في التسويق
 0 مبيرة 5.62 7.26

3 
المشكالت المتعلقة بالملكية الفكرية عبر وسائل التواصل 

 االجتماعي
 4 مبيرة 5.20 7.62

 3 مبيرة 5.27 7.24 المواقع المزيفة وانتحال شخةية المكتبة 4

 مبيرة 5.27 7.26 المحور مكل

( لتشير إلى أنه بالرغم من مزايا استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات 1تأتي النتائج الواردة في جدول )

أنه هناك العديد من التحديات الكبيرة من وجهة نظر أفراد العينة، وجاء ترتيب تلك  المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية، إال

عد  يق، وتؤدي إلى نتائج سلبية في التسوالحرية المطلقة في وسائل التواصل أحيانا قد  :التحديات، حسب استجابات أفراد العينة

متعلقة المشكالت ال، والمزيفة وانتحال شخةية المكتبةالمواقع ضحة عبر وسائل التواصل االجتماعي، ووجود خطة تسويقية وا

 وتتعلق تلك التحديات، مما يتضح من استجابات أفراد العينة،  بالملكية الفكرية عبر وسائل التواصل االجتماعي.
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عامل غير تبالحرية المطلقة لمستخدمي تلك المواقع، مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية في تسويق خدمات المكتبة، وما يتعلق بال

المسؤول من قبل بعض مستخدمي تلك المواقع مع الحمالت التسويقية أو الدعائية للمكتبة الرقمية، باإلضافة إلى عد  إدراج تلك 

ة أو أو وجود مواقع بديلة تنتحل شخةية المكتبالمواقع ضمن الخطط التسويقية التي يضعها القائمون على أمر المكتبة الرقمية، 

حقه من ضرر ما قد يلتبة الرقمية، وهو ما قد يسبب بعض اللبس عند العديد من زوار المكتبة الرقمية، باإلضافة مسمى قريب للمك

 بخدمات المكتبة الرقمية، وما يتعلق بمشكالت الملكية الفكرية عبر تلك المواقع.

 ويتضح من النتائج السابقة العديد من النقاط التي يُمكن إيجازها على النحو التالي:

ويتر استخدا  موقع التواصل االجتماعي ت التي قد تتالء  مع أن المكتبة الرقمية السعودية تقد  العديد من الخدمات المعلوماتية .0

العديد من أساليب التسويق التفاعلية والعوامل المساندة في المكتبة الرقمية السعودية، وجود ، واقتران ذلك بممنةة تسويقية

 .موقع التواصل تويتر والتي يُمكن اتاحتها عبر

يُمكن للمكتبة الرقمية استخدا  العديد من المقاييس لمعرفة مدى نجاح استراتيجياتها في تسويق خدمات المعلومات، وتتميز  .7

 هذه المقاييس بإعطاء نتائج فورية ومباشرة تعكس مدى التقد  في تسويق خدمات المعلومات.

خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية السعودية يحقق مزايا عديدة لكل من استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق  .3

 القائمين على أمر المكتبات والمستفيدين من خدماتها.

 وجود بعض التحديات التي تعوق استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات. .4

( والتي أشارت إلى دور تلك المواقع في 7502ومنها دراسة )محمود، وتتفق تلك النتائج مع نتائج العديد من الدراسات السابقة، 

نشر مستجدات المكتبات وتقاسم المعرفة بين المستخدمين، وبالنسبة للجانب التفاعلي في العالقة مع المستخدمين، فقد أمدت 

( على هذا الجانب، وبالنسبة لقياس نجاح Tella, 2013؛ Siddiki & Kiran, 2015؛ 7502دراسات )الحجي والبوسعيدي، 

؛ 7503الخطط أو استراتيجيات التسويق وانعكاس ذلك على تطوير خدمات المكتبة، فقد أشارت دراستي )مليب وعبد الرزاق، 

Kidwell, 2010 إلى نجاح تلك المواقع في تسويق خدمات المعلومات، وفيما يتعلق بتحديات استخدا  مواقع التواصل )

 ( بهذا الخةوص.7502اعي في تسويق خدمات المعلومات، فقد اتفقت النتائج الحالية مع نتائج دراسة )خبراني، االجتم

 :ملخص نتائج الدراسة والتوصيات

على تحليل استبانة الدراسة فان الدراسة أظهرت النتائج التالية: بناء    

بناء مجموعات النقاش واألعمال تترمز حول المتوفرة  خدمات المعلومات المتوافرة بالمكتبة الرقمية السعوديةان  .0

يدة اعال  المستفيدين بالمواد الجد، المساهمة في تعزيز التعلم عن بعد، تسهيل طرق وأدوات مشارمة المعرفة، التعاونية

لى إعداد د علبث االنتقائي للمعلومات والتي تعتموبرامج موجهة حسب الفئة العمرية،  توفير خدمات، )اإلحاطة الجارية(

تخدا  تعليم وتدريب المستفيدين على اس، واإلجابة السريعة عن استفسارات المستفيدين، قوائم باهتمامات مل مستفيد

 المراجع المختلفة

درجة تبة الرقمية السعودية بمالئمة استخدا  تويتر ممنةة تسويقية لخدمات المعلومات المتوافرة بالمكأظهرت الدراسة  .7

الرقمية  بات في المكتبةبحساب تويتر لتحفيز انشاء حسا ينربط عضوية المستفيداإلعارة، وخدمات مبيرة لتقديم 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثون| اإلصدار ا المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        221 

 ISSN: 2706-6495 

 
وبرامج موجهة حسب الفئة العمرية، توفير خدمات السريعة عن استفسارات المستفيدين، واإلجابة السعودية، و

 .احة مةادر المعلوماتاتوالمساهمة في تعزيز التعلم عن بعد، وتسهيل طرق وأدوات مشارمة المعرفة، و

  استخداج أظهرت النتائفقد ساليب التسويق التفاعلية والعوامل المساندة في المكتبة الرقمية السعودية هم أبالنسبة أل .3

خدمات لاالتغريدات المرتبطة بلمتابعين عن طريق الرسائل الخاصة، والتواصل مع ااستطالعات تويتر مأداة تفاعلية، و

نشر اتاحة األدوات المساعدة لرمز على مشارمة الجمهور، وقةيرة تفاعلية ت اتيتم تعزيزها بتغريد والتي تسويقيةال

التسويق غير المباشر عن طريق البحث في تويتر عن تويتر، ومحتوى معين من موقع المكتبة الرقمية السعودية على 

 مساعدتهم.تغريدات يتساءل أصحابها عن أمور ذات عالقة بخدمات المكتبة ومحاولة 

عدد ي ه المقاييس األمثر مالئمة لقياس نجاح المكتبة الرقمية السعودية لتسويق خدماتهاأظهرت نتائج الدراسة ان اهم  .4

 الزيادة المتزامنة، وعدد الردود على تغريدة معينة، باإلضافة الى عدد مرات المشاهدة، وعدد اإلعجابات، والتفضيالت

 المةاحبة لها. عدد إعادة التغريدالسعودية مع حملة تسويقية معينة، و لعدد زوار موقع المكتبة الرقمية

الرقمية  لومات للمكتبةأظهرت النتائج تحقق عدة مزايا نتيجة استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المع .0

خدمة جانب المستفيدين، و غذية الراجعة منوسيلة للتاستخدا  المنةة مجذب عدد أمبر من المستفيدين، السعودية منها 

 التعريف بأنشطة المكتبة وخدماتها.لعمل المكتبة، وأفراد من المجتمع خارج النطاق الجغرافي 

عدة تحديات تعوق استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات للمكتبة الرقمية  أظهرت الدراسةمما 

جود خطة عد  و، أحيانا إلى نتائج سلبية في التسويقوالتي قد تؤدي التواصل الحرية المطلقة في وسائل  منهاالسعودية، 

لمشكالت ا، إضافة الى المواقع المزيفة وانتحال شخةية المكتبة، مشكلة تسويقية واضحة عبر وسائل التواصل االجتماعي

 المتعلقة بالملكية الفكرية عبر وسائل التواصل االجتماعي.

 :توصيات الدراسة

 :بما يلي الدراسة توصيفان  التي تم التوصل اليها نتائجالالى  استنادا  

التأميد على ضرورة اهتما  القائمين على إدارة المكتبة الرقمية السعودية وغيرها من المكتبات الجامعية أو العامة بإنشاء  .0

تلك  ونافذة للتواصل بينمنةات تسويقية لخدماتها المعلوماتية، لتكون  ،صفحات خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي

 آرائهم في مدى جودة الخدمات المقدمة، وتلقي مقترحاتهم بهذا الخةوص.على تعرف ل، لالمكتبات والمستفيدين

إدراج مواقع التواصل االجتماعي ضمن الحمالت التسويقية للمكتبات الرقمية والعامة، لإلفادة من المزايا المتاحة ضرورة  .7

 ة الوصول إلى عدد مبير من المستفيدين، وغيرهم من رواد تلك المواقع.عبر تلك المواقع، وإمكاني

االهتما  بعقد دورات تدريبية ألمناء المكتبات وغيرهم من العاملين في المكتبات، بحيث تستهدف تلك الدورات تنمية قدراتهم  .3

 ة.في مجال استخدا  مواقع التواصل االجتماعي في تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتي
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 المراجع:

 اوالً: المراجع العربية

 ، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.مناهج البحث في الخدمة االجتماعية(. 7502أبو النةر، مدحت محمد. )

خدمات المكتبات الجامعية السعودية المقدمة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي: (. 7507البلوشي، هنادي حسن. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جدة: جامعة الملك عبد العزيز، ملية اآلداب والعلو  اإلنسانية، جده.، الفيسبوك

 ، جامعة جيجل، الجزائر.تفعيل تسويق خدمات المعلومات من خالل تطبيق مبادئ الجودة الشاملة(. 7502بريجية، سعيود. )

شبكات التواصل االجتماعي بالمكتبات األكاديمية: دراسة (. 7502الحجي، خلفان بن زهران؛ البوسعيدي، محمد بن خميس. )

، المؤتمر الثامن والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حالة المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس

شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات المعلومات في الوطن العربي، االتحاد العربي للمكتبات 

 .71-72لومات )أعلم(، نوفمبر: والمع

  ، بيروت: جمعية السبيل.7506(. تقرير المكتبة العامة المتنقلة )الكتباص( للعا  7506جمعية، البسيل. )

(. دور وسائل التواصل االجتماعي في تسويق خدمات المعلومات في مكتبة 7502خبراني، محمد بن علي موسى خبراني. )

المؤتمر الثامن والعشرون: شبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها في مؤسسات المعلومات ، جامعة الملك عبد العزيز

 .35-0في الوطن العربي. القاهرة: االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، 

تأثير وسائل التواصل االجتماعي في خدمات المكتبات ومراكز المعلومات: تجربة (. 7502السبيعي، فيةل بن عبد العزيز. )

 .05-30(، الرياض، 7(، العدد )77، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، المجلد )كتبة الملك فهد الوطنيةم

 ،تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات العامة لبلدية بيروت: دراسة حالة مكتبات جمعية السبيل(. 7502سبيتي، فرح. )

ة. عمان: واالعتمادي الجودة-حديثةالجامعة األردنية: نحو مكتبات  المؤتمر الدولي الثالث في النشر اإللكتروني لمكتبة

 .357-350مكتبة الجامعة األردنية، 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.(. منهجية البحث وعلم المكتبات وتحقيق المخطوطات7552الشو ، محمد قاسم. )

ـــة فــــي مداخلــــه النظريــــة وخةائةه العامة : دراسـالعــالم الجديــــد(. ا7500صــــادق، عبــــاس مةـــطفى. )

 ، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.والبوابة العربية لعلو  األعال  واالتةال

، المؤتمر الدولي (. تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات: إطار نظري7502عليان، ربحي مةطفى. )

لمكتبة الجامعة األردنية: نحو مكتبات حديثة: الجودة واالعتمادية، عمان: مكتبة الجامعة الثالث في النشر اإللكتروني 

 .303-370األردنية، 

فاعلية استخدام المدونات في تدريس الجغرافيا على التحصيل المعرفي وتنمية (. 7507عمران، خالد عبد اللطيف محمد. )

، المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج ب الصف االول الثانويمهارات البحث الجغرافي والدافعية للتعليم لدى طال

 ، سوهاج، مةر.470-303(. 30العدد )

تردد المراهقين على مقاهي االنترنت وعالقته ببعض المشكالت النفسية لدى عينة من طالب (. 7500الغامدي، عبد هللا. )
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 ، دراسة ماجستير ارشاد نفسي، ملية التربية، جامعة ا  القرى، مكة المكرمة. المرحلة الثانوية بمكة المكرمة

 مجلة االماديمية العربية المفتوحة في الدانمارك. فكرة عامة عن شبكة االنترنت،(.  7505الغريب، زاهر )

 الطباعة.، عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع وتطبيقات اإلنترنت في التسويق(. 7502القحطاني، بشير. )

، المندوبية السامية المواقع اإلباحية على شبكة االنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع(. 7507القدهي، مشعل بن عبد هللا. )

 للتخطيط، المرمز الوطني للتوثيق، الرباط، المملكة المغربية.

من  2.0ع استخدام تطبيقات الويب الجيل الثاني الختصاصي المعلومات: الخصائص والكفاءات واق(. 7507مابلي، وسا . )

 .00-32، مجلة دراسات وأبحاث: الجزائر، قبل أخصائي المعلومات بالمكتبات الجامعية الجزائرية

مدى اإلفادة من مواقع التواصل االجتماعي اإللكتروني بين المكتبيين (. 7503مليب، فضل جميل وعبد الرزاق، لمى فاخر. )

تمر الرابع والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات الواقع والتحديات المستقبلية، االتحاد ، المؤالعرب في المجال المهني

 .72-70العربي للمكتبات والمعلومات )أعلم( بالتعاون مع جامعة طيبة، نوفمبر: 

 خدا : دراسة تحليلية لواقع االستتسويق خدمات المعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي(. 7502محمود، ياسر نبوي. )

(، العدد 4في المكتبات العامة بدولة االمارات العربية المتحدة، المجلة الدولية لعلو  المكتبات والمعلومات. المجلد )

(4 ،)054-005. 

استخدام تطبيقات وشبكات التواصل االجتماعي أداة للتواصل التعليمي في تدريس (. 7502معتوق، خالد سليمان. )مارس،

: دراسة تحليلية، مجلة مات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعوديةعلوم المكتبات والمعلو

 .703-757، الرياض، السعودية-الوطنيةمكتبة الملك فهد 

دور الصحافة االلكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظة (. 7507المدهون، يحيى ابراهيم. )

 ، ملية التربية، جامعة األزهر في غزة، فلسطين.ستير(غزة )رسالة ماج

 ، عمان: دار صنعاء للنشر والطباعة والتوزيع.خدمات المعلومات(. 7505نبيل، محمد. )

دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية : تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية الجزائرية (.7507الطراونة، محمد لمين. )

 .045-00منوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، الةفحات  مؤسسة-الحكمةمجلة المسبلة،  المركزية بجامعة

شبكات التواصل االجتماعي كأدوات تسويقية في مؤسسات المعلومات (. 7507الكندي، سالم سعيد والةقري، محمد ناصر. )

 .25-42(، 0(، العدد )03المجلد )، المجلة العراقية للمعلومات، ودور المستفيدين في العملية التسويقية

ر مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي التغييــر السياســي فــي تــونس ومصـر مـن وجهـة (. دو7507الرعود، عبد هللا. )

 ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة الشـرق األوسط، عماننظـر الصـحفيين االردنيـين
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