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  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــالشك
  داولـــــــقائمـــة الجـــ

 لقائمـــة األشكـــــــــا

  لمختصراتاقائمـــة 
  ـــة ــــــــــــــــــــــــــــمقـدمـــــ
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  الشكـــر

  .لنهتدي كنا ما اهللا هدي ولوال ، هلذا هدانا الذي هللا احلمد

  .هذا عملنا إلمتام وفقنا الذي وتعاىل سبحانه هللا احلمد

 الدكتور الفاضل لألستاذ والتقدير الشكر عبارات بأمسى أتقدم

 مل والذي املذكرة هذه إجناز على إلشرافه نابيت الصاحل حممد

 من واملزيد التوفيق له أمتىن و ، القيمة بنصائحه علي يبخل

 .اهللا شاء إن النجاح
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  ..اهللا حفظهما..والدي إىل
  ..جناة..ماجدة.. إخويت إىل

  .. اهللا رعاهم ووافية.. هشام..مرمي

  ..أمتهم وصالح صالحهم فيه ما إىل خطاهم وسدد

  ..وأهله للعلم حمب وعزيز غال كل إىل و

 .  املتواضع العمل هذا أهدي    
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   مقدمــة
 أو إجتماعية أو سياسية كانت سواء ، امليادين مجيع يف عديدة متغريات احلديث العامل يشهد

 املعلومات عن فضال والبشري املادي املال رأس إنتقال حرية العوملة فرضت كما. غريها إقتصاديةأو
 مرتامية صغرية قرية العامل أصبح حىت احلرية هذه من حتد  قيود أي هناك تكون أن دون ؛  والتقنية

  .  األطراف
 عليه تبين الذي األساس بإعتبارها العامل يشهده الذي التطور هذا يف كبرية أمهية املعلومات وتلعب
ا الدول  املعلومات هذه إختذت وقد ، والثقافية العلمية امليادين خمتلف يف للتنمية وخططها إسرتاتيجيا
ا لألنثرنت وصوال التقليدية وغري التقليدية الوسائل منها للنشر متعددة وسائل  الواسعة  بقدرا

 من للمعلومات املختلفة األوعية تلك على للحصول أنواعها مبختلف املكتبات وتسعى.  والالحمدودة
  .  وأيسرالطرق وقت بأسرع للمستفيدين إتاحتها و ومعاجلتها إقتنائها أجل

 جمال يف فعالة مسامهة حتقيق إىل دةجاه تسعى فهي األخرى املكتبات من كغريها اجلامعية واملكتبة
ا تعليمية كمؤسسة فاجلامعة,  العلمي والبحث الدراسة   مكتبة و طالب أستاذ،:  ثالثة الرئيسية أركا

 تكوين على اجلامعة قدرة مدى على أساسي بشكل يعتمد فشلها أو التعليمية العملية جناح فإن
 املعلومات عصر يف نعيش وحنن  خصوصا املتسارعة العلمية التطورات مواكبة على قادرة علمية مكتبة
 العاملي املستوى على هاما قطاعا املعلومات فيه أصبحت الذي املعلومات جتمعمب يسمى ما وظهور
 ومتخصصني أموال رؤوس هلا خصصت ،حيثاملعلوماتية املؤسسات من الكثري هلا تسعى راحبة وجتارة
  .اعلومام خدمات لتسويق نتيجة  واسعة أرباح من جتنيه ملا عال مهين مستوى على
 منها يتطلب حرج وضع يف خاصة بصفة اجلامعية واملكتبات عامة بصفة املكتبات جعل ما وهذا

ا جمال يف التسويقي باملفهوم األخذ يعد ومل ، املعلومات جمال يف ةاحلاصل اتالتطور  مواكبة  أمرا خدما
 حتقيق يف املكتبات تشهده الذي الشديد التنافس هذا مع خصوصا حتمية ضرورة أصبح بل اختياريا

م حتقيق و املستفيدين رضا  إىل باإلضافة ذلك حتقيق على يعمل التسيويق أن العلم مع  إحتياجا
 تسخريها و والبشرية املادية املوارد إستغالل إىل باإلضافة واملعلومايت اخلدمي املكتبة مبستوى اإلرتقاء

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  اليت األنشطة أهم من التسويق ويعد.  حتقيقها على العمل و املستفيدين إحتياجات على التعرف يف
  . للمجتمع رسالتها وإيصال واملنافسة البقاء على احلريصة املكتبات ا تقوم
ا لإلرتقاء تسعى املكتبات أن كما  من العديد بإستخدام وذلك التميز درجة إىل للوصول خبدما

 جناح لتحقيق تسعى اليت اإلدارية األساليب أحد بإعتبارها باجلودة اإلهتمام أمهها ومن  األساليب
 خدمات تسويق يف مهم دور للجودة أن كما،  املستفيدين لدى الرضا حتقيق خالل من األمد طويل

 من أوفياء و دائمني مستفيدين لكسب للتسويق الصحيح الطريق ترسم فهي املكتبات يف املعلومات
  .  األداء يف التميز خالل
 تطبيق خالل من املعلومات خدمات تسويق تفعيل: "عنوان حيمل الذي مذكرتنا عنوان جاء وعليه

 التسويق واقع ملعرفة حماولة" جيجل جبامعة املركزية باملكتبة ميدانية دراسة الشاملة اجلودة مبادئ
 يف األخرية هذه ودور الشاملة اجلودة ومبادئ التسويق هذا بني والعالقة جيجل جامعة مبكتبات

  .  التسويق تفعيل
" املعلومات تسويق: " كتاب أمهها من نذكر املراجع من جمموعة على الدراسة هذه يف إعتمدنا وقد
 عرب املعلومات خدمات تسويق: "  كتاب و مرائياالس فاضل إميان و عليان رحبي مصطفى من لكل

:  املكتبات يف الشاملة اجلودة إدارة: "  كتاب إىل باإلضافة العباس اهللا عبد بن هلشام"   األنرتنث
  .موسى وحيد سعد لـ"  املصرية املكتبات بعض يف تطبيقية دراسة

  :  وخامتة مقدمة إىل باإلضافة فصول مخسة إىل مقسم جاء فقد املذكرة هذه حمتوى أما
  :  من كل إىل فيه تعرضنا املنهجي الفصل:  عنوان حيمل األول الفصل

 اليت املصطلحات ألهم تعاريف تقدمي إىل باإلضافة  امليدانية الدراسة إجراءات ، الدراســـة أساسيـات
 وتضمن املعلومات وخدمات التسويق عنوان حتت فجاء الثاني الفصل أما ؛  الدراسة هذه تناولتها
 ، التسويقي املزيج ،  التسويق ماهية: على حيتوي العنصر وهذا التسويق إىل مدخل:  التالية العناصر
 تسويق عنصر أما التسويقية والبحوث املعلومات ،نظام التسويق ،إسرتاتيجية التسويقية والبيئة السوق

 خدمات جمال يف التسويق ، املعلومات خدمات ، املعلومات:  على فيحتوي املعلومات خدمات
 باملكتبات املعلومات خدمات وجودة التسويق:  بعنوان الثالث الفصل جاء حني يف ؛ املعلومات
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 املكتبات يف  املعلومات خدمات تسويق اجلودة،: يف تتمثل رئيسية عناصر ةثالث وتضمن اجلامعية
   املعلومات خدمات جودة يف التسويق دور و اجلامعية

 إىل قسمناه. الشاملة اجلودة مبادئ ظل يف املعلومات خدمات تسويق:  عنوانه كان الرابع الفصلو
 الشاملة، اجلودة مبادئ اجلامعية، املكتبات يف الشاملةاجلودةإدارةمفاهيم:  يلي كما عناصر ةأربع

 الفصل يف و  املتميز األداء وحتقيق الشاملة اجلودة مبادئ و املستفيد ورضا املعلومات خدمات تسويق
 : إىل فيه تعرضنا امليدانية الدراسة نتائج عرض و حتليل عنوان حتت جاء الذي واألخري اخلامس
 العامــة النتائــج ، الفرضيات ضـوء على النتائـج ، االستبيان استمارة حتليل ، الدراسـة مبكــان التعريـف
  . والتوصـيــات واالقرتاحات للدراســة

 جودة وضرورة ، اخلدمية املؤسسات يف التسويق موضوع املوضوع، هذا إثارة يف وفقنا أننا فأملنا
 لتعاملها نظرا باخلصوص منها واجلامعية املكتبات أي ، املؤسسات هذه طرف من املقدمة اخلدمات

  .عالية جودة ذات خدمات يقدم ملن فيه الغلبة تنافسي وسك يف
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    :الدراسة أساسيات.1
 حقا تكون كيف إمنا و العامة مكتباتنا تبدو كيف رائعا ليس بأنه الناس خنرب أن نريد"  وايت يقول 

  1 .املكتبات يف للتسويق األساسي الغرض عليها يقوم اليت هي  الصحوة وهذه"  هكذا
ا من اإلستفادة إىل املكتبات تسعى اليت اهلامة األنشطة بني من والتسويق  اخلدمات جمال يف نظريا

 الضوء بالتحليل التسويق يسلط فبينما اجلودة إدارة مبفهوم وثيقا ترابطا مفهومه ويرتابط ، تقدمها اليت
 لتلك واخلدمة املنتج من كل مقابلة بضرورة الشاملة اجلودة إدارة تم املستفيدين إحتياجات على

 خالل من الشاملة اجلودة تعترب وهلذا.  البعض بعضها مع مطابقتها إىل باإلضافة  اإلحتياجات
  .  املكتبات يف التسويقية العملية لتفعيل األساليب أهم من مبادئها

  :  الدراسة أهميـة.1.1
ا خالل من الدراسة هذه أمهية تنبع   :كو
  حتاول املسامهة يف تناول أحد املوضوعات اليت تعاين من ندرة نسبية يف املراجع باملكتبات

ا توصف مدى تأثر فعالية التسويق بتطبيق مبادئ  العربية، ونقص واضح يف اإلطار النظري إذ أ
دراسة كيفية  اجلودة الشاملة  يف املكتبات اجلامعية لذلك تنبع األمهية األوىل هلذه الدراسة يف حماولتها

  .  حتقيق جودة تسويقية  من خالل معرفة العالقة بينهما
  يعترب التسويق من أهم الوظائف األساسية للمكتبات احلديثة ، واملسؤول األول عن الرتويج

ا اخلدمية اليت تقدمها   . ملنتجا

  :الدراسة أهــداف.2.1
  : ميكننا إمجال األهداف املرجوة من هذه  الدراسة  فيما يلي

  حماولة التعريف باملفاهيم األساسية لكل من التسويق و اجلودة الشاملة وإزالة الغموض املرتبط
 ما، مث إلقاء الضوء على العالقة اليت تربطهما؛

                                                             
دراسات املعلومات، العدد .  أهمية التسويق والجودة الشاملة في المكتبات.  ؛ ترمجة منصور ، عصام  راجاشخار ،كامرب  1

  .  76. ص.2008 يناير األول،
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  التعرف على واقع التسويق يف املكتبة املركزية جبامعة جيجل والدورالذي يلعبه يف جودة
  خدمات املعلومات  اليت تقدمها ؛

 على مبادئ اجلودة الشاملة ودورها يف تفعيل تسويق خدمات املعلومات  التعرف. 

  : الدراسة إشكاليــة.3.1
ا ومنط  تواجه املكتبات ومراكز املعلومات يف هذا العصر حتوالت جديدة يف أهدافها ووظائفها وخدما

املكتبات حيث انعكست هذه التحوالت بشكل مباشر على طبيعة عمل . عالقتها باملستفيدين
ا من تغريات سواء كانت إجتماعية  ا مؤسسات مرنة ختضع وتستجيب ملا يطرأ على جمتمعا حبكم أ

  :ولعل من أهم هذه التحوالت .أو إقتصادية أو تقنية
 ا للبقاء كواحدة من املؤسسات اليت ا  اللجوء إىل تسويق خدما تقدم املعلومات وخدما

ال   1: لك نظرا لـــــوذ وتسعى لالستمرار يف هذا ا
وامليزانيات ؛ تقلص املوارد 

اليت تسعى إلجتذاب املستفيدين من املعلومات وتقدمي خدمات  التنافس بني األطراف
 .املعلومات هلم

 املنافسة تدخل فيها اليوم مع املكتبات العديد من املؤسسات بل واجلماعات واألفراد من هذه

منافسة  يعملون على إجتذاب املستفيدين من املعلومات يفاملنتجني واملسوقني للمعلومات، ممن 
والبحث يف مصادر  مفتوحة يسرها الواقع اجلديد للعامل مبا يتوافر اليوم من إمكانات لالتصال

 املباشرة للمكتبات والتكنولوجيات احلديثة املعلومات،مواقع اإلنرتنت،قواعد البيانات والفهارس اآللية

حمك صعب أمام مواجهة شرسة، وحتم عليها التعايش معها للبقاء ،مما وضع املكتبات على 
بالسعي اجلاد للتكيف مع بيئتها، عرب نشاط التسويق الذي يهدف ؛ واإلستمرار يف فرض وجودها 

الدائم بتشكيل مزيج تسويقي يليب حاجات املستفيدين  همكسب رضا املستفيدين وربح والئ إىل
م املعلنة والضمنية وبالتايل احلفاظ عليهم و  وهكذا بدأ  .كتساب مستفيدين جددإاحلاليني ورغبا

ل ؤو التسويق يأخذ مكانته بني أهم الوظائف األساسية للمكتبات ومراكز املعلومات، وأصبح املس
                                                             

 .  56 . ص  .  2004 الصفاء، دار :عمان.  المعلومات تسويق .فاضل إميان ، السامرائي ؛ مصطفى رحبي عليان، 1

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ات اليت تقدمها املكتبات ومراكز املعلومات ، وصوال للمستفيدين، الرتويج و التوزيع للخدم األول عن
ا    ،لذلك اجتهت املكتبات يف  الدول املتقدمة إىل األخد باملفهوم التسويقي يف جمال خدما

ستفادة من األفكار التسويقية يف املهن األخرى ،وذلك من أجل تفعيل و  تطوير  إلباإلضافة إىل ا
و رغم ذلك قد ال تنجح املكتبة  .جات ورغبات مستفيديها  بالدرجة األوىل تسويقها ، و تلبية حا

يف حتقيق أهدافها حيث أن رضا املستفيد الميكن حتقيقه من خالل حصوله على اخلدمة فقط بل 
أصبحت جودة اخلدمة  أحد العوامل الرئيسية احملددة لذلك ،وعليه إجتهت أغلب املنظمات ومن 

بيق اجلودة الشاملة  ومبادئها ، بإعتبارها نظاما  يتكامل مع كل نظم املنظمة بينها املكتبات إىل تط
ا من األنشطة اليت تركز أنشطتها على تلبية متطلبات املستفيدين  اإلدارية ومنها التسويقية كما أ

ففي ظل املنافسة العاملية الشديدة  يف جمال املعلومات، أصبح ممارسة النشاط  .وحتقيق رضاهم 
ممارسة مهامه بفعالية  وأساليب علمية يتبعها املسوق وذلك من أجلإىل مبادئ   ويقي حباجة التس

وكفاءة وحىت تتمكن املكتبات ومراكز املعلومات من حتقيق أهدافها ومواجهة التحديات اليت تفرضها 
  .عليها البيئة احمليطة

  :و التايل ما سبق ميكن صياغة السؤال الرئيسي لإلشكالية على النح  من خالل
  

                هذا ؟ وما مدى تأثر جامعة جيجلب بالمكتبة المركزيةماهو واقع تسويق خدمات المعلومات 
  التسويق بمبادىء الجودة لشاملة؟ 

  
 :قمنا بطرح هذه األسئلة لإلشكالية  الرئيسي السؤال ومن أجل اإلحاطة واإلملام جبميع جوانب

  ا ؟جب املكتبة املركزيةهل تقوم  امعة جيجل بأنشطة تسويقية لتسويق خدما

  وجودت هاتهامعة جيجل جب باملكتبة املركزيةوهل هناك عالقة بني تسويق خدمات املعلومات 

 اخلدمات ؟

  امعة جيجل بتطبيق مبادئ جب باملكتبة املركزيةوهل تتأثر فعالية تسويق خدمات املعلومات
 اجلودة الشاملة ؟
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  :  الدراسة فرضيـات.4.1
  :رتأينا طرح الفرضيات التاليــــةإإنطالقا من اإلشكالية وقصد تسهيل اإلجابة على األسئلة املطروحة 

   امكتبات جامعة جيجل تقوم : الفرضيـة األولـى   .بأنشطة تسويقية لتسويق خدما
  تسويق خدمات املعلومات مبكتبات جامعة جيجل يف زيادة جودة يساهم : الفرضيـة الثانيـة
  .اخدما
  تتأثر  فعالية تسويق خدمات املعلومات إىل حد كبري  بتطبيق مبادئ : الفرضيـة الثالثـة

 .جيجل اجلودة الشاملة مبكتبات جامعة

  : الموضوع إختيار أسباب.5.1
تفعيل تسويق خدمات املعلومات من خالل تطبيق مبادئ : " السبب يف إختيار موضوع  يرجع

  :من األسباب نذكر من أمههاإىل جمموعة "  اجلودة الشاملة
 أن يكون املوضوع ذا بعدين؛)ذات البعدين ( ميلنا إىل املواضيع املزدوجة ،  
 ولية املوضوع إذ حيمل يف طياته مواضيع متشعبة ودقيقة يف ذات الوقت ؛مش  
  أنرغبتنا يف توضيح الرؤية أكثر حول التسويق وأمهيته يف جمال املكتبات واملعلومات ، حيث 

  البعض ينظر إىل تسويق اخلدمات على أنه نشاط هامشي ال يتناسب و طبيعة املؤسسات اخلدمية؛
 يعد كل من التسويق و اجلودة الشاملة من املواضيع احلديثة يف جمال املكتبات ؛  
  ا القيادة اإلدارية يف أية منشأة تسعى لرفع مستوى تم  تعد اجلودة من أهم القضايا اليت 

  لناحية اإلنتاجية واخلدمية؛ أدائها من ا
 الشاملة اليت  و اجلودةتسويق خدمات املعلومات يف املكتبات  حماولة معرفة العالقة بني

     تعتربمنوذجا جديدا لإلدارة يف جمتمع املعلومات؛
 مبادئ اجلودة الشاملة هي جمموعة مكانية إسقاط اجلانب النظري على أرض الواقع بإعتبار إ

 . من املواصفات واملعايري احملددة، اليت تساعد على تفعيل التسويق يف املكتبات ومراكز املعلومات 
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  :  السابقـة الدراسـات.6.1
 التجارب بني وصل مهزة تعترب احلالية والتجارب ، احللقات متصلة وسلسلة متكامل بناء العلم إن 

 والدراسات األحباث على يبىن الذي هو الناجح العلمي والبحث ، الالحقة والتجارب  السابقة
   1. التكرار وعدم احلداثة وضمان التجارب وإستخالص األخطاء لتفادي السابقة

مل نوفق يف احلصول على الدراسات اليت عاجلت موضوع املذكرة على النحو الذي جاءت به، غري أن 
بعضها تعرض للموضوع من زاوية أخرى فلكل منها جمال إهتمام و نقطة إرتكاز، ونستعرض فيما 

ة يلي بعض الدراسات العربية يف جمال املكتبات واملعلومات  اليت تناولت جانب من دراستنا مرتب
  : حسب سنوات صدورها  كاأليت 

  عن واقع نشاط التسويق يف بعض املكتبات ومراكز  1992في عام دراسة شريف شاهني
مكتبات ال متارس نشاط التسويق ، : املعلومات املصرية ، وعليه فقد قسم املكتبات إىل ثالث فئات 

وقد إقرتح الباحث يف .  ومكتبات متارسه ولكن بطريقة غري فاعلة ، ومكتبات متارسه بشكل فاعل
إعداد دليل عريب شامل للتسويق يف جمال املكتبات : النهاية عددا من التوصيات واليت منها 

ال احليوي ، وضرورة إدراج  واملعلومات ؛ حيث أن اإلنتاج الفكري العريب يفتقر إىل كتابات يف هذا ا
من املنهج الدراسي ألقسام املكتبات ض" تسويق خدمات املكتبات واملعلومات" مقرر دراسي بعنوان 

يف اجلامعات العربية ،وتوعية املكتبات ومراكز املعلومات بأمهية أحباث السوق وإرساء اإلسرتاتيجية 
ا، و إستغالل التقنية احلديثة لتسويق خدمات املكتبات على خمتلف املستويات  التسويقية اخلاصة 

ل من مجعيات املكتبات العربية أن تبادر إىل تشجيع املكتبات احمللية واإلقليمية والعاملية ، كما يِؤم
 2على ختطيط وتنظيم الوظيفة التسويقية 

  عباس املقصود باملفهوم التسويقي، واملقصود العبد اهللا بن فصل هشام  1992وفي عام
ماخيتلف  بدراسة التسويق املستهدفة لتسويق اخلدمات املعلوماتية و حتديد املزيج التسويقي الذي عادة

                                                             
  1 الضامن، منذر.أساسيات البحث العلمي.عمان: دار صفاء، 2007. ص .92  
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باختالف جزء سوق املستهلكني الذي إختارت املكتبة خدمته ؛ فمثال اخلدمات اليت تقدمها املكتبة 
ا ومنافذ توزيعها وسعرها وطرق تروجيها عن اخلدمات املقدمة  تمع الكبار ختتلف متاما يف مواصفا

  1 لألطفال

 يد بوعزة دراسة بعنوان 1994 وفي عام "  تسويق خدمات املكتبات اجلامعية:" أجرى عبد ا
 ،وكان هدفها بلورة منهج ميكن إتباعه يف إستغالل علم التسويق من قبل املؤسسات اإلجتماعية عامة

ومن قبل املكتبات اجلامعية خاصة ، إذ أن اإلستغالل املالئم لتقنيات التسويق من شأنه أن حيسن 
وكان من أبرز نتائج . ب إدارة املكتبات اجلامعية، ومن اخلدمات اليت تقدمها للمستفيدين من أسلو 
 : الدراسة

 أن املؤسسات اإلجتماعية مبا يف ذلك املكتبات مبختلف أنواعها قد وجدت يف التسويق أداة
 .فاعلة للتعامل مع املستفيدين ، وتقدمي اخلدمات اليت تناسب خمتلف الفئات 

التسويق من قبل املكتبات اجلامعية مل يعد أمرا ممكنا فحسب بل أصبح ضرورة  أن إستغالل
ملحة لكي حتسن تلك املكتبات من أسلوب اإلدارة الذي تتبعه، ومن نوعية اخلدمات اليت تقدمها 

 .للمستفيدين وتكسب لنفسها مسعة طيبة يف الوسط األكادميي 

ية حبيث يشمل أساليب جتهيزها و عرضها إتساع مفهوم ترويج اخلدمات يف املكتبات اجلامع
وتقدميها مبا يف ذلك ساعات الدوام ، وطريقة تصميم  املبىن ، والتجهيزات ، وتدريب املستفيدين 

 .على إستخدام مصادر املعلومات وتشجيعهم على التعلم الذايت 

ويف النهاية إقرتح بوعزة قيام  املكتبات اجلامعية بفتح أقسام تعىن بالتخطيط للربامج التسويقية 
م ميثلون  وتنفيذها وتقوميها وتعديلها حسب احلاجة ، وزيادة اإلهتمام بغري املستفيدين نظرا لكو

تمع ، وأن تضم أقسام املكتبات يف العامل العريب مقررا خاص  بتسويق خدمات نسبة عالية يف ا
املعلومات يف برناجمها ، كما ينبغي على املتخصصني يف جمال املكتبات واملعلومات زيادة لإلهتمام 

ال    2بالدراسات التسويقية بغرض إثراء اإلنتاج الفكري العريب يف هذا ا
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  جت تقدمي مدخل نظري  1994وفي عام حاول كل من زين عبد اهلادي و إجالل 
العالقة بني علم  التسويق "كتبات و مراكز املعلومات من خالل التعرف على لتسويق خدمات امل

، كما " وعلم املكتبات  واهلدف من تسويق اخلدمات ، والتعرف على كيفية إدارة عملية التسويق 
دف إىل الربح مبعناه الواسع وهو  املزيد من القراء واملزيد من " حاوال تعريف املكتبة كسوق  

  1" واملزيد من الوثائق والكتب ومصادر املعلومات املختلفة  املستخدمني

  إستعرض مفتاح دياب احلاجة إلستخدام أساليب التسويق يف املكتبات  ال  1996وفي عام
  ،سيما يف أوروبا والواليات املتحد األمريكية وخاصة بعد إنكماش ميزانية املكتبات وختفيض الدعم هلا

يف الواليات املتحدة األمريكية من أشهر و أول املؤسسات " لومات التقنية املركز الوطين للمع" ويعد 
  2احلكومية اليت تتوىل تسويق نوعيات معينة من املعلومات 

  دف إستشراف الدور  2001وفي عام حاولت نزهة ابن اخلياط طرح بعض اإلشكاليات 
أن تساعد " التسويقية " املستقبلي لنظم املعلومات يف الوطن العريب مثل إىل أي حد ميكن للمفاهيم 

نظم املعلومات يف الوطن العريب على التفاعل مع جمتمع املعلومات والفعل فيه ؟ ما الدور احلضاري 
 املعرفة ؟ / وماتلتسويق املعل

 ما التحديات اليت يطرحها تكييف املنظومة التسويقية أمام الوطن العريب؟ 

يف إستخدام املنهج العلمي للتعرف   وقد الحظت الباحثة القصور الشديد يف الرجوع إىل املستفيد أو
ية ملمارسته ،  إىل رغباته وحاجياته وذلك نتيجة لغياب الوعي بضرورة التسويق ولغياب البنيات الضرور 

ا اإلعالميون مبدرسة علوم اإلعالم باملغرب، على إمتداد العشرين  كما الحظت أن األحباث اليت قام 
سنة األخرية ، واليت تعدى عددها مخسون ليست مرتبطة كلها حباجيات املستفيدين يف القطاعات 

  .اإلقتصادية والسياسية والعلمية  سوى غيض من فيض 
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، حيث وجدت أن فئة من " املستفيد " على منظور " املنتج " ة غلبة منظور كما الحظت الباحث
مهين املعلومات يف الوطن العريب يعترب أن مهمته قد إنتهت فور إقتنائه ومعاجلته للمعلومات املقتناة أو 

تم بصياغة املنتجات واخلدمات اليت تسهل ولو  ج فور ربط مكتبته برصيد آخر ؛ وفئة ثانية قليال ما 
حمتوى الرصيد ، وفئة ثالثة قليل منها ما يهتم بالرتويج  و الدعاية له ؟ وهو ما يتعارض كليا مع  
النظرة التسويقية اليت نرى أن السلسلة ال تكتمل إال إذا صاحبها ليس فقط وجود املنتج والتعريف به 

  . ان املطلوببل وكذا توزيعه وهو ما يعين إيصاله إىل املستفيد يف الزمن املناسب واملك
وقد توصلت الباحثة إىل القول بضرورة إعادة قراءة التسويق يف ضوء الظروف اإلقتصادية واالجتماعية 
واحلضارية للوطن العريب، مما يقتضي تكييف التسويق مبفاهيمه وعناصره ومكوناته مع منطق نظم 

ويف النهاية .  ة والتنمويةاملعلومات كله، وكذلك مع منطق أقطار الوطن العريب وخصوصياته احلضاري
إىل أقسام ومدارس علوم  "تسويق منتجات و خدمات املعلومات" أكدت على ضرورة إدخال درس 

املعلومات واملكتبات يف الوطن العريب و إستحداث برامج للبحث العلمي تستوعب اآلليات 
    1.واملنهجيات واخلدمات العامة واحلاجيات اخلاصة للوطن العريب 

   قام فيصل علوان الصاحل مبسح شامل لكافة املكتبات و مراكز املعلومات   2001وفي عام
دف الوقوف على مدى تبين و تطبيق املكتبات و مراكز املعلومات  للمفاهيم واألساليب  بالعراق 
 التسويقية يف أنشطتها املختلفة من وجهة نظر اإلدارات واملستفيدين و كذلك الوقوف على املشاكل
والعقبات اليت تواجه تسويق خدمات املعلومات يف املكتبات و مراكز املعلومات يف العراق و إقرتاح 

 : ومن نتائج الدراسة . احللول املناسبة هلا 

 جهل لدى معظم مديري املكتبات البحثية مبفهوم التسويق و األنشطة التسويقية املختلفة
 .ها يف إدارة تلك املكتبات وكيفية التخطيط هلا وتصميمها واإلستفادة من

 اليتم تصميم خدمات املعلومات، وتقدميها بشكل يتناسب وحاجات املستفيدين احلالية
واحملتملة هلا ، وفق دراسات السوق، تعد هلذا الغرض ، بل على أساس اإلجتهاد من قبل املكتبات 

 .البحثية أو التقليد ملا تقوم به مكتبات حبثية أخرى
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 دراسات : البحثية أنشطة تسويقية كثرية تندرج حتت مسميات خمتلفة مثل متارس املكتبات
املستفيدين ، واإلعالن عن اخلدمات املتوفرة ،ونشرات اإلحاطة اجلارية ، و تقدمي اخلدمات املختلفة 

ا جتهل كون هذه األنشطة جزءا من األنشطة التسويقية  وقد أوصى الباحث . وغري ذلك ، إال أ
بصورة مشوقة ) املستفيدين وغري املستفيدين ( املكتبات بتقدمي نفسها للمجتمع  بضرورة إهتمام

ا املختلفة من  ا وتسهيال وجدابة لغرض إستقطابه وحثه إلرتياد هذه املكتبات و إستخدام خدما
  .1خالل إعداد األدلة و امللصقات وعرض األفالم التعليمية املختلفة حول هذه املكتبات

  الحظ سامل السامل يف حبثه عن تسويق خدمات املعلومات يف املكتبات  2001وفي عام
دراسة حالة للمكتبة املركزية جبامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية أن املكتبات اجلامعية تنعم :األكادميية 

خبدمات معلومات متنوعة إال أن اإلفادة منها ليست بالشكل املطلوب وذلك بسبب ضعف 
ن إهتمام تلك املكتبات منصب على اإلجراءات دون أ ىلن مرد هذه الظاهرة إورمبا يكو   ،تسويقها

  2.املستفيدين الذين ميثلون اهلدف احلقيقي لوجود تلك املؤسسات 

 املؤسسات يف اجلودة نظام تطبيق مقالته يف السبيت بن املالك عبد قام 2002 عام في 
 من كل بإستعراض.  2002 ديسمرب ، الثاين العدد ، واملعلومات املكتبات جملة يف املنشورة التوثيقية
 منهج إطار يف اجلماعي العمل أمهية إىل باإلضافة ةـــــالعاملي واملواصفات اجلودة نظام ، اجلودة مفهوم
 أنه إىل األخري يف وخلص ومؤشراته األداء مقاييس إىل طرقت كما اجلودة نظام تدابري و اجلودة

 وهذا اخلدمات مستوى من عـــــــــالرف إىل يؤدي امـــــــــنظ يــتبن من البد املعلومات ــــــــاعبقط للنهوض
 : يعتمدعلى

؛ لديها املتوفرة اإلمكانات مجيع تسخري 

ا؛ املوجودة الكوادر مجيع بني التعاوين اجلماعي العمل ضرورة 

؛ اجلودة نظام تدابري تبين 

                                                             
 .  92.ص.  نفسه المرجع 1
دراسة حالة للمكتبة المركزية بجامعة :تسويق خدمات المعلومات في المكتبات األكاديمية .  حممد بن سامل ، السامل  2

 : الثالثة  األلفية مطلع يف  العربية املكتبات ، للمكتبات العريب لإلحتاد عشر  الثاين العريب املؤمتر.   اإلمام بن سعود اإلسالمية
 . 2001. الشارقة جامعة: الشارقة
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أمهها مبؤشرات والتقيد الوظائف و العمل ألداء مقاييس وضع  : 

 ؛ املعلومات مراكز إستخدام على اإلقبال 

 ؛ والببليوغرافيات الفهارس جودة 

 1. املطلق رضاهم يضمن مبا املستفيدين إحتياجات اإلعتبار بعني األخد  

  قام حممد زكريا قطر مبسح شامل ملدى تأثري مزيج تسويقي على أعداد  2004وفي عام
املستفيدين من خدمات املعلومات املقدمة من خالل املكتبات العامة التابعة جلمعية الرعاية املتكاملة 

مع تقدمي مزيج تسويقي مقرتح للمكتبات ،مع تدعيمه .و املنتشرة على إمتداد مخس حمافظات مصرية 
ن بنماذج عملية وتطبيقية، مع الرتكيز على النقطة احملورية و اجلوهرية أال وهي القناعة بأن قدر اإلمكا

أساس جناح  أي منظمة هو رضا العمالء أو املستفيدين منها وهذا هو جوهر التسويق ،وقد توصل 
اية األمر إىل أن العناصر األربعة للمزيج التسويقي ال تتساوى مع زيادة أعدا د الباحث يف 

املستفيدين باملكتبات التابعة جلمعية الرعاية املتكاملة   لذلك أوصى الباحث بتفعيل املزيج الرتوجيي 
 2.مبا فيها وظيفة اإلعالن

  جة مكي بومعرايف باستعراض مفهوم التسويق و مبادئه األساسية  2005وفي عام قامت 
من منظور علم اإلدارة  مث كيفية االستفادة منها  يف جمال املكتبات و املعلومات ، وتلقي الضوء على 
أوجه االختالف و االتفاق حول مفهوم التسويق من منظور علم إدارة األعمال وعلم املكتبات و 

ا أشارت إىل وجود اضطراب يف حتديد مفهوم التسويق يف منظور علم املكتبات و املعلومات كم
املعلومات غري أن املكتبيني يستخدمون التسويق مبسميات أخرى كالعالقات العامة ؛  ويف النهاية 

                                                             
:  منتوري جامعة: قسنطينة . واملعلومات املكتبات جملة. التوثيقية المؤسسات في الجودة نظام تطبيق.  السبيت بن املالك عبد 1

 . 2002 ديسمرب ، 2.،ع1.مج
 بتاريخ  زيارة). اخلط على.( ماجستري أطروحة. العامة بالمكتبات المعلومات خدمات تسويق. زكريا حممود قطر، 2
 .http://alyaseer.net/files/file.php?id=10 على. 15.02.2010:
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ا وتوصيلها  قامت بعرض جتربة مكتبات جامعة الشارقة يف إستخدام مبادئ التسويق للتعريف خبدما
   1.ينللمستفيد

 املكتبات يف اجلودة" عنوان حتمل اليت املاجستري رسالة يف حممد رحايلي قام 2005 عام في 
 موضوع إىل بالتطرق"  لقسنطينة العامة املكتبات يف ومقارنة ميدانية دراسة التوثيقية واملؤسسات

 املكتبات يف قياسها وكيفيات اجلودة مصطلح كتعريف  العديدة جوانبه من العامة املكتبات يف اجلودة
 مت  كما  العامة باملكتبات اخلاصة" 11620 أيزو" مثال املوضوعة العاملية املواصفات أشهر و

 ميكن ال اليت اآلليات هذه.  والتسويق احلديثة كاإلدارة املكتبات يف اجلودة حتقيق آلليات التعرض
 ذلك وتدعيم العصر لتكنولوجيات املقيد كاالستعمال أساسية مقومات خالل من إال حتقيقها

 للعاملني واملستمر العلمي التكوين عرب إال يتم ال هذا و اجليدة العاملني وسلوكات املهنية باألخالق
 العاملني نظر وجهة على فرتكز التطبيقي القسم أما اخلصوص وجه على العامة باملكتبات واملوظفني

 وقد لذلك منوذجا قسنطينة لوالية العامة املكتبات كانت حيث اجلودة حول للمكتبات واملستعملني
  2.الرئيسي مطلبهم وأعتربت احلديثة املكتبات يف وحتميتها اجلودة مكانة على أمجعوا

  قام بن عمرية عبد الكرمي يف رسالته تسويق خدمات املعلومات يف  2006وفي عام
مكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، بدراسة أمهية التسويق يف : املكتبات اجلامعية 

املكتبات اجلامعية ودوره يف حتسني املعلومات يف املكتبة حىت تستجيب للرغبات املتغرية واملتنوعة 
 : وخلصت هذه الدراسة إىل .هما كان حجمها ونوعها من اجلانب املنهجي للمستفيدين م

 ، أمهية التسويق يف معرفة رغبات املستفيدين بكل أنواعها وفقا للتخصص،املستوى اللغة
 .إخل ..األوعية ، الوسائل 

ئة من أجل تلبية إحتياجات املستفيدين احلاليني واحملتملني البد من األخد بعني اإلعتبار البي
 .  الداخلية واخلارجية  للمكتبة 

                                                             
جة مكي  1 جملة مكتبة  ،عرض تجربة مكتبات جامعة الشارقة :تسويق خدمات المعلومات في المكتبات. بومعرايف،  

 .2005فرباير .  1.ع. 12. مج.امللك فهد الوطنية 
دراسة ميدانية و مقارنة بالمكتبات العامة : الجودة في المكتبات و المؤسسات التوثيقية  .رحايلي ، حممد   2

   .2006 ،قسنطينة: جامعة منتوري:علم املكتبات: ماجستري.  لقسنطينة
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وقد إقرتح الباحث يف األخري ضرورة تعميم نتائج هذه الدراسة و جعلها ضرورية للمهتمني باملكتبات 
  1.بصفة عامة  و املكتبات اجلامعية بصفة خاصة 

  تقييم املوارد " قام أمحد إبراهيمي يف رسالة املاجيستري اليت حتمل عنوان  2006ويف عام
بدراسة كيفية جعل العاملني يف " البشرية و أثره على تسويق خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية 

املكتبات اجلامعية قادرين على املسامهة يف إجناح وظيفة تسويق خدمات املعلومات من خالل 
 فصول ضمت وقد اضطالعهم مبهمة تقييم املوارد البشرية تقييما شامال ميس مجيع الوظائف الرئيسية

 كما املعلومات خدمات وعن قيامها وأسس ووظائفها اجلامعية املكتبات عن معلومات الدراسة
ا البشرية باملوارد املرتبطة املفاهيم بعض ضمنت  ، فيها العاملني وأضاف اجلامعية املكتبات يف وإدار
 وقفت كما عليها املؤثرة والعوامل منافعها و أهدافها و املعلومات خدمات تسويق لوظيفة وتطرقت

 ميداين ببحث مدعمة والدراسة ، اجلامعية املكتبات يف املعلومات خدمات تسويق إسرتاتيجية على
 ، فيها العاملني مشل الذي و بقسنطينة اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمري جبامعة عروة أمحد مبكتبة

ا من املستفيدين  تسويق جناح يف دور البشرية املوارد لتقييم أن إىل الدراسة خلصت وقد خدما
  2 . اجلامعية املكتبات يف املعلومات خدمات

 تسويق : " كتابه الذي حيمل عنوان يف   باسالعهشام عبد اهللا  تطرق 2009 عام وفي
ا وكذ: إىل "  تخدمات املعلومات عرب األنرتن امفهوم اخلدمات ومسا ، كما تناول يف  ا جود

الفصل الثالث األنثرنت كبيئة للتعامالت اإللكرتونية وتطرق أيضا يف الفصول اليت تليها إىل مفهوم 
تسويق خدمات املعلومات و نشأته وتطوره و مفهوم التسويق اإللكرتوين ومزاياه وبعض التحديات 

يف الفصل  أما  ت األنرتنوركز يف الفصل السادس على تسويق خدمات املعلومات عرب. اليت تعيقه 
األخري إىل ضرورة إهتمام واقع التسويق اإللكرتوين للمكتبات العربية وقد خلص يف  فتطرق إىل السابع

                                                             
مكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم : تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية . الكرمي عبد ، عمرية بن 1

  .2006 ،قسنطينة :جامعة منتوري  :علم املكتبات : ماجستري .   اإلسالمية
علم : ماجستري . تقييم الموارد البشرية وأثره على تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية . إبراهيمي، أمحد 2

 .  2006: قسنطينة : جامعة منتوري : املكتبات 
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ذه الوسائل التسويقية  والدعائية لت بالفعل سوقا فكرية وثقافية تتوافر صبح املكتبة املكتبات العربية 
 . 1إلختيار والتنقل فيها مجيع األصناف وما على املستفيد سوى ا

   :انعنو  حتمل اليت املاجيستري رسالة يف آسطمبويل أمساء الباحثة قامت فقد قتصاداإل جمال يف أما
" واملنشآت املعدنية  الوطنية  للبناءات  الشاملة يف تفعيل التسويق دراسة حالة الشركة اجلودةأثر "

مدى تطبيق  إشكال يدور حول طرح إىل أثر اجلودة الشاملة يف تفعيل التسويق من خالل بالتعرض
التسويقي  جودة الشاملة خاصة فيما يتعلق بتحسني فعالية األداءللالبناءات واملنشآت املعدنية  شركة

اجلودة  تحقق فعالية األداء التسويقي بتطبيق مبادئتأنه لكي  وقد خلصت الباحثة يف األخري إىل .ا
  :له من املمكن التوصية باآليت الشاملة وفق ما هو منشود

م وإضافة اجلديد إىل االهتمام  بعقد دورات تدريبية متخصصة للمديرين لتحديث معلوما

م؛   خربا
غرس االنتماء بني كل من العاملني باملنظمة؛ العمل على  
املنظمة من منتجات وذلك يف وجهة نظر العمالء يف حتديد مستوى جودة ما تقدمه  مراعاة

  .املتغريات البيئية اجلديدة ضوء
   :ما سبقيساعد ما يلي يف حتقيق  وسوف

        ؛ حبوث ودراسات تسويقية بصفة منتظمة إجراء  
        ؛اجتاه العمالء حنو منتجات املنظمة ودرجة رضائهم عنها بصفة مستمرة قياس  
        العمالء وحتديد درجة مسامهة اجلودة يف هذه مؤشرات قياس رضاء  تطوير

  ؛املؤشرات
        ال متثل قرارا فنيا  فهيتصحيح مفهوم املديرين فيما يتعلق باجلودة،  العمل على

 2 .بقدر ما متثل قرارا تسويقيا وكذلك مفهوما شامال يتعلق بأداء املنظمة ككل إنتاجيا فقط

                                                             
  . السابق المرجع.  اهللا عبد بن هشام ، العباس  1
 . والمنشآت المعدنية الوطنية  للبناءات  الشاملة في تفعيل التسويق دراسة حالة الشركة الجودةأثر . آسطمبويل ، أمساء   2

  .  2007: البليدة : جامعة سعد دحلب : تسويق : ماجستري 
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  :  يف وتتمثل:  الميدانية الدراسة إجراءات. 2
  :   الدراسة منهج 1.2

كمبدأ عام للتنهيج جيب على كل باحث أن يتبىن منهجا أساسيا ويكمله إدا إقتضت الضرورة مبنهج  
  : وهلدا سنحاول يف دراستنا هده إعتماد، أخرين بصفة تكميلية أو منهجني 

والدوريات والدراسات املنهج الوصفي يف اجلزء النظري للبحث، من خالل املراجع والرسائل العلمية 
العربية واألجنبية املتخصصة واليت تتناول هذا املدخل سواء من الناحية األكادميية أو التطبيقات 

وكذلك املواقع االلكرتونية واألحباث وأوراق العمل املقدمة يف املؤمترات والندوات ذات العالقة . العملية
  .ن أن تفيد يف إثراء اجلوانب املختلفة للبحثمبوضوع البحث مبا يسهم يف تشكيل خلفية علمية ميك

فيما خيص نتائج اإلستبيان للوصول إىل كما إعتمدنا على هدا املنهج يف اجلانب امليداين لدراستنا 
 .اإلستنتاجات واإلقرتاحات

   :البيانات جمع أسلوب. 2.2
 جمموعة أو أسلوب إىل حيتاج موضوع ،فكل الدراسة موضوع ختالفإب البيانات مجع أساليب ختتلف

ا من اليت األساليب من  ذا لإلحاطة كافية معلومات عن باحلصول تسمح واليت ختدمه أن شأ
 على احلصول وسائل من وسيلة يعترب الذي اإلستبيان على الدراسة هذه يف إعتمدنا وقد ، املوضوع

   . املعلومات
  : ياناإلستبـ 1.2.2
  1 البحث موضوع نقاط أبرز على حتتوي األسئلة من موعة فين تصميم هو اإلستبيان

 بغية الدراسة إشكالية خيدم مبا  اإلستبيان أسئلة وضع و صياغة مت الدراسة فرضيات من إنطالقا و
  :  حماور أربعة يف اإلستبيان جاء حيث ،  دقيقة حقائق و معلومات على احلصول
   ؛ شخصية معلومات:    ول األ المحور
   ؛املعلومات خلدمات التسويقية األنشطة:  الثانـي المحور

                                                             
  1 الضامن ، منذر. المرجع السابق. ص.96
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   ؛اخلدمات هاته جودة و املعلومات خدمات تسويق بني العالقة:   الثالث المحور
  .الشاملة اجلودة مبادئ بتطبيق تأثره ومدى املعلومات خدمات تسويق:   الرابع المحور

 األسئلة هذه وتتوزع مغلقة أسئلة معظمها يف وهي سؤاال  19 عشرة تسعة اإلستبيان تضمن قد و
  .  ستبيانلإل األربعة احملاور على
 عاملني )ستة( 06على وزعناه جترييب إستبيان بإعداد قمنا لإلستبيان النهائية الصيغة إىل الوصول وقبل

م أخد مت بعدها مكتبة كل من عامل بأخذ وذلك  األسئلة تصحيح و ، اإلستبيان على مالحظا
  . ما نوعا غامضة هلم بدت اليت

  : الميدانية الدراسة مجاالت 3.2
االت وهي  كونه ، البحث موضوع حول مباشرة بطريقة املعلومات جبمع للباحث تسمح اليت ا

 الدعامات مبثابة تعترب اليت الثالثة العناصر عليه تتوزع والذي البحث داةأ فيه تطبق الذي اإلطار
ال:  هي و هل األساسية   . والبشري ،الزمين اجلغرايف ا
  :الجغرافي المجال 1.2.3

 حيىي بن الصديق حممد جبامعة املركزية املكتبة يف ويتمثل البحث أداة فيه تطبق الذي اإلطار وهو
 مارس 22 يف املؤرخ املرسوم مبقتضى  املكتبة نشأة وقد. هلا التابعة الكليات مكتبات و جبيجل

 مث. جبيجل لألساتذة العليا للمدرسة تابعة تصبح أن قبل قسنطينة جلامعة إداريا تابعة وكانت 1988
 إىل لألساتذة العليا املدرسة حتول مع جامعية مكتبة لتصبح األرصدة و املقتنيات حيث من  تطورت

 املكتبة أنشأت.1 2003 جويلية 22 يف 258/03 رقم الرئاسي املرسوم مبقتضى جامعي مركز
 مركزية مكتبة جيجل جبامعة يوجد حيث.  هلا التابعة الكليات مكتبات وبعدها جيجل جبامعة املركزية
 مكتبة ، العلوم كلية مكتبة ، اهلندسة كلية مكتبة:  كالتايل وهي الكليات مكتبات مخس  يتبعها
 والعلوم احلقوق كلية مكتبة ، اإلجتماعية العلوم و واللغات األدب كلية مكتبة ، التسيري علوم كلية

 اخلمس املكتبات وهذه بالكلية اخلاص املبىن ضمن يتواجد خاص جناح منها واحدة لكل.  السياسية
 هذه أرصدة أن حيث النشأة حديثة وهي إشرافها وحتت معها بالتنسيق وتعمل املركزية للمكتبة تابعة

                                                             
  . 15. ص.2003-07-27. الجريدة الرسمية .الخاص بإنشاء جامعة جيجل  03/ 258المرسوم الرئاسي 1 
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 عند هلا أجنحة ختصيص بعد تدرجييا عنها تنفصل وبدأت املركزية باملكتبة موجودة كانت املكتبات
   . بتاسوست اجلديد اجلامعي القطب إنشاء

  :البشري المجال 2.2.3
ال .باملوضوع عالقة هلم الذين و الدراسة متسهم الذين األفراد وهم   يغطي الدراسة هلذه البشري ا

 جمال يف دراستهم زاولوا الذين و  جبيجل حيىي بن الصديق حممد  جامعة اتمبكتب العاملني جمموع
 والذين  هلا التابعة الكليات مكتبات و املركزية املكتبة على يتوزعون وهم املعلومات و  املكتبات
 .البحث مساعدي و حبث ملحقي و حمافظني من املختلفة املهنية الدرجات يشغلون

   : الزمني المجال  3.3.3 
 و ، توزيعها إىل اإلستبانة أسئلة إعداد من بداية امليدانية الدراسة  إستغرقته الذي الوقت وهو 

 شهر من أشهر ثالثة حوايل الفرتة هذه متاد وقد. بنتائج واخلروج وحتليلها ، وتفريغها ، إسرتجاعها
  .    2011 جانفي شهر إىل 2010 نوفمرب
  : عينةالدراسة. 4.2
 إشكالية حل إن 1 اإلشكالية تشملهم أو بالبحث عالقة هلم الذين األفراد أي الدراسة جمتمع وهي
 حتديد يتم إذ املختارة اإلشكالية وحسب املوضوع حسب البحث مجهور حتديد يتطلب دراسة أي

 ميسحه أن الباحث اليستطيع واسعا الدراسة  جمتمع كان إذا أما لإلشكالية تبعا الدراسة جمتمع
 ممثلة عينة إختيار و املوضوع الخيدمون الذين األفراد بعض ستثناءإ يستدعي مما شامال مسحا

  :طريق عن وذلك الغرض حتقق أن شرط للمجتمع
  :األصلي المجتمع تحديد. 1.4.2

تمع وهو   اتمبكتب العاملني جمموع وهم 2 له املمثلة منه البحث عينة نتقاءإ يتم الذي األصلي ا
  :مكتبات ستة على يتوزعون الذين جيجل جامعة

                                                             
 املسرية دار: عمان . واإللكترونية التقليدية المعلومات مصادر وإستخدام العلمي البحث .،عامر قندجلي  1
  94.ص.2008،

  . 141.ص.1998،قباء دار:القاهرة.الدولي اإلعالن و العام الرأي و اإلتصال في البحث مناهج . أمحد بدر،  2
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 علوم كلية مكتبة السياسية، العلوم و احلقوق كلية ،مكتبة اهلندسة كلية املركزية،مكتبة املكتبة
 عددهم ويقدر العلوم كلية مكتبة ، اإلجتماعية  العلوم و واللغات اآلداب كلية مكتبة التسيري،

  :التالية التخصصات و األسالك حسب السابقة املكتبات عرب موزعني افرد 171:ـب
  

  السلك                   

     المكتبة

  بحث مساعد  بحث ملحق  محافظ

  

  المجموع    آخرون  آلي إعالم

  تقني  مهندس

  58  43  01  01  08  03  02  المركزية المكتبة

  24  16  01  /  03  03  01  الهندسة كلية مكتبة

  20  13  02  /  02  02  01  العلوم كلية مكتبة

  18  12  01  /  02  03  01  التسيير كلية مكتبة

 العلوم و الحقوق كلية مكتبة
  السياسية

/  06  03  /  01  14  24  

 اللغات و األدب كلية مكتبة
  اإلجتماعية العلوم و

/  06  04  /  01  16  27  

  171  114  07  01  20  22  05  المجموع

  األسالك حسب جيجل جامعة مكتبة موظفي توزيع:  01 رقم الجدول
 املكتبة مصطلح يذكر العنوان أن رغم الدراسة يف الكليات مكتبات إدماج أن إىل هنا اإلشارة وجتدر
ا وسياسة تسيريها يف املركزية للمكتبة تابعة املكتبات هذه لكون املركزية اأرص أغلبو  مقتنيا  كانت د
 رصيد يف وتتمثل ا خاصة أجنحة إنشاء بعد حديثا إال عنها تنفصل ومل املركزية للمكتبة تابعة

 العلوم و اللغات و اآلداب كلية مكتبة ،رصيد 2010فيفري يف نقله مت التسيري كلية مكتبة
  .  2007 يف نقله مت السياسية العلوم و احلقوق  كلية مكتبة رصيد و 2009 يف نقله مت اإلجتماعية
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 إعادة و نفسها هيكلة إعادة حالة يف كانت امليدانية دراستنا إجراء فرتة يف املركزية املكتبة أن كما
 مبهامها القيام و دورها حتديد أجل من السابقة الثالثة املكتبات أرصدة خروج ظل يف رصيدها ترتيب
 األعمال معظم و الداخلية و اخلارجية اإلعارة بتوقيف املكتبة قامت الفرتة هذه ويف وجه أكمل على
  . ا تقوم اليت

  : ممثلة عينة إختيار 2.4.2
تمع لتمثل العينة إختيار يف املنهجية الدقة على تعتمد الدراسة ا خترج اليت النتائج دقة أن بإعتبار   ا

 بادئ تطبيق خالل من املعلومات خدمات تسويق تفعيل" يف يتمثل دراستنا مشروع وألن ، األصلي
 املكتبات ختصص يف مؤهلة بشرية أطر ا يقوم املكتبات داخل التسويق عملية وألن" الشاملة اجلودة
 أفراد جمموع ويتكون ، واملعلومات املكتبات جمال يف املختصني فئة مشلت قصدية الدراسة عينة جاءت
  : يلي كما الدراسة حمل املكتبات على موزعني فرد 47 من العينة
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    . العمل أماكن حسب العينة أفراد توزيع :   02رقم الجدول

  :والمصطلحات المفاهيم. 3
.  والبيع التسويق مفهومي بني التفريق ينبغي فإنه التسويق مفهوم تعريف عند:   التسويق .1.3

 البيع أن حني يف.  اخلدمة إلقتناء أو املنتج لقبول نفسيا املستفيد يئة إىل يهدف التسويق أن بإعتبار
 الذي السبب املصطلحات يف اخللط هذا ولعل.  رغباته وإشباع املستفيد إحتياجات تلبية إىل يهدف

 نتاج ألنه جمانا يقدم أن ينبغي أنه حبجة اخلدمات لتسويق البداية يف املكتبيني معارضة إىل أدى
 .  غريرحبية مؤسسات

  السلك                   

     املكتبة

 ملحق  حمافظ

  حبث 

موع    حبث مساعد   ا

  13  08  03  02  املركزية املكتبة

  06  03  03  01  اهلندسة كلية مكتبة

  09  02  02  01  العلوم كلية مكتبة

  07  02  03  01  التسيري كلية مكتبة

 العلوم و احلقوق كلية مكتبة
  السياسية

/  06  03  05  

 و اللغات و األدب كلية مكتبة
  اإلجتماعية العلوم

/  06  04  10  

موع   47  20  22  05  ا
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 لتوجيه املؤسسة ا تقوم اليت العمليات و األنشطة جمموع :"هو الدراسة هذه يف التسويق مفهوم أما
  ". معه دائمة عالقة خللق مستمرة بصفة و حلاجاته تاتلبي و لرغباته وفقا املستفيد إىل  اخلدمات

 ملصطلح التعاريف من بالعديد للمكتبات الفكري اإلنتاج يزخر:  المعلومات خدمات 2.3
 فقد املعلومات و وثيقالت و املكتبات لعلوم املوسوعي املعجم تعريف أبرزها ومن املعلومات خدمات

ا عرفها  خدمات هذه دراستنا يفو  1"  املعلومات وبث الكتب إلستخدام تقدم اليت التسهيالت": بأ
تم اهتمامًا مباشراً مبساعدة املستفيد يف احلصول على  : هي املعلومات ذلك النوع من اخلدمات اليت 

املعلومات، فمعاونة املستفيد على التعرف على أماكن أوعية املعلومات اليت يريدها هي خدمة 
ستخدام الفهارس والكشافات والببليوجرافيات هي خدمة إيد كيفية معلومات، وتعريف املستف

تسمى خبدمة اإلرشاد والتوجيه، وتقدمي اإلجابات الصحيحة للمستفيد الذي حيتاج إىل و معلومات 
حل مشكلة أو سؤال يف احلال هي خدمة معلومات، ومساعدة املستفيدين يف التعرف على بعض 

ستخدام مرجع بالذات للوصول إىل إجابة إ بكيفيةتعريفه  املراجع األساسية يف موضوع ما أو
  . ستكماله هي خدمة معلوماتإستفسار أو حالً ملشكلة حبث أو إ

ا على  وهلذا تعترب خدمات املعلومات احملك الرئيسي ملدى جناح أي مكتبة، أو بتعبري آخر مدى قدر
املكتبة مل يعد يعتمد فقط  فعاليةم توصيل املعلومات للمستفيدين يف الوقت املناسب، حيث أن تقيي

ا و موظفيها بل أصبحت املكتبة تقيم مبدى إستخدامها ، ومدى ما  على بنائها ، وتنظيمها و مقتنيا
افها و القيام بوظائفها على أكمل دوحىت تتمكن املكتبة من حتقيق أه. تقدمه من خدمات ملرتاديها 

  2: وجه البد هلا من القيام بثالثة أعمال أساسية 
 ؛ مكتبية خدمات من روادها حيتاجه ما توفر أن 

 ؛ إستخدام أفضل بإستخدامها يسمح بشكل املواد هذه تنظم أن 

 املكتبة خدمات من يلزم ما كل ملرتاديها تقدم أن   .  
  : به نقصدو :  المعلومات خدمات تسويق 3.3

                                                             
  . 27. ص.السابق المرجع. اهللا عبد بن هشام العباس، 1
  . 28.  ص. نفسه المرجع  2
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 تلبية ذف املالئم بالسعر و املناسب الوقت ويف املناسب للشخص الصحيحة املعلومات تقدمي"
  . ورغباته املستفيد إحتياجات

إن مفهوم اجلودة الشاملة من أحدث املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت ساعدت   : الشاملة الجودة 4.3
املستفيدين يف إختيار اخلدمة ذات اجلودة العالية  التنافس بني املكتبات وذلك لوعى على رفع روح

املؤسسات املختلفة إىل تبين هذه املفاهيم من  وبالسعر املناسب، وأدى ذلك إىل حماولة اإلدارة يف
دف إىل التحسني والتطوير بصفة مستمرة لتحقيق أفضل أداء ممكن وتلبية  األفكار واملبادئ اليت 

ممكنة   وتعترب اجلودة الشاملة مدخالً إسرتاتيجيًا إلنتاج أفضل خدمة .ورغبات املستفيدين  حاجات
يكون فقط على جانب  إن اجلودة الشاملة تعرتف بأن الرتكيز ال. وذلك من خالل االبتكار املستمر

وبالطبع، فإن هذا . للنجاح اإلنتاج ولكن أيضًا على جانب اخلدمات، وأن هذا األمر مساوي
ولكن النواحي األخرى يف املنظمة هلا  تحسينات يف اجلودة اليت ميكن رؤيتها،اإلدراك ينشأ بسبب ال

   .على األقل دور هام تؤديه
ا هنا الشاملة اجلودةب نعينو   املستفيدين رضا لتحقيق  يسعى متكامل إسرتاتيجي تسيري نظام" أ

 بشكل التسيريية العملية لتحسني الكمية الطرق خمتلف بإستخدام يقوم كما.  العاملني مجيع مبشاركة
  1"  مستمر
 دف إىل مجع مصادر. هي مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية  : الجامعية المكتبات 5.3

وتنظيمها واسرتجاعها  ) الشراء واإلهداء والتبادل واإليداع( املعلومات وتنميتها بالطرق املختلفة 
اخلدمات  على اختالفهم من خالل جمموعة منوتقدميها إىل جمتمع املستفيدين  بأقصر وقت ممكن ،

كخدمات اإلحاطة  التقليدية، كخدمات اإلعارة واملراجع والدوريات والتصوير واخلدمات احلديثة
وذلك عن طريق كفاءات بشرية  احملوسبة اجلارية ، والبث االنتقائي للمعلومات ، واخلدمات األخرى

   .واملعلومات اتمؤهله علميًا وفنيًا وتقنيًا يف جمال املكتب
  :اجلامعية بشكـــل عام إىل وتسعـــى املكتبة

                                                             
  . 74.ص. 2000 والطباعة، للتوزيع املسرية دار: األردن. 1ط .الشاملة الجودة إدارة.  كاظم خيضر محود،  1
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 توفري  ً  جمموعة حديثة ومتوازنة وشاملة وقوية من مصادر املعلومات اليت ترتبط ارتباطًا وثيقا

 ؛ اجلامعة باملناهج الدراسية ، والربامج األكادميية ،و البحوث العلمية اجلارية يف

  والتكشيف  القيام بعمليات الفهرسة والتصنيفتنظيم مصادر املعلومات من خالل
  ؛واالستخالص، والببليوغرافيا

  تمع املستفيدين مثل اإلعارة والدوريات واملراجع  تقدمي اخلدمة املكتبية  واملعلوماتية املختلفة 

  ا املختلفة   .تدريب املستفيدين على حسن استخدام املكتبة ومصادرها وخدما
ال ا ونقصد تعليمية مؤسسة عن عبارة وهي: جيجل جامعة 6.3  تضم حيث لدراستنا اجلغرايف ا
 . املركزية للمكتبة كلها تابعة وهي  مكتبة كلية بكل يوجد و  ذكرناها أن و سبق وقد كليات مخس

 والدين أوال املستفيدين نعرف أن البد املستفيدين رضا عن نتكلم أن قبل:  المستفيدين رضا  7.3
 القصيد بيت ويعتربون وعمال التدريس هيئة وأعضاء طالب من املكتبة مستعملي كل:  م نقصد
 على الرتكيز فكرة نأ حيث ا تقوم اليت األنشطة ولكل أنواعها بكافة املعلومات مرافق لوجود

 .S. R راجناناثان. ر. ش اهلندي املكتبات اختصاصي عنها عرب وقد طويل، تاريخ هلا املستفيدين

Ranganathan املكتبات لعلم اخلمسة قوانينه" يف وذلك Laws of Library 

science "وسبعني مخسة منذ وضعها اليت ، ً  هذا نذكر واملعلومات املكتبات علم ففي عامًا   .جيدا

  :هي القوانني وهذه

 ؛لالستعمال الكتب  

 ؛كتابه قارئ لكل 

 ؛قارئه كتاب لكل 

 ؛القارئ وقت توفري 

 متطورة مؤسسة هي املكتبة.  
ة مبادئ تباعإ سبقت املقاربة هذه أن املمتع ومن  واليت والتجارية الصناعية املؤسسات قبل من مشا

 بدأت وقد. الثانية العاملية احلرب عقب بالفعل الزبون على فيها تركز طرق اتباع يف فقط بدأت
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ا املعروفة املؤثرة الشخصيات من جمموعة نتج جودة بأن تقول اليت الفكرة بتعزيز للكيف مؤيدة بأ ُ  م
. املقصودة اخلدمة وإىل املقصود املستفيد إىل بالرجوع إالّ  تقييمها يتم ال اخلدمات من خدمة أو ما

" كيفية" لكلمة تعريفات على عملهم يف وفيجنبوم وجوران وكروسيب  دمينج مثل أشخاص عتمدإ وقد
quality "لرضا الدراسة هذه يف املراد واملعىن  1.األمسى هي الزبائن إحتياجات أن على تؤكد اليت 
م املقدمة اخلدمات إجابة ملدى املستفيدين إدراك: "  هو املستفيدين م حلاجا  من وذلك وتوقعا

   . " ذلك لتحقيق املكتبة طرف من املبدول اجلهد ل خال
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 فهد امللك مكتبة :الرياض .واألساليب المبادئ :المكتبة أداء قياس .صاحل  سليمان بن العقال ، ترمجة.   بيرت ، برويف 1 
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  : الثانــي الفصــل 

 المعلومــات وخدمــات التسويــق
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     تمهيــد

 ، تؤديه أن املكتبة على ما أهم بني من إستخدامها على املستفيدين وتشجيع املعلومات إتاحة تعترب
 املكتبات دور يقتصر وال. باملعلومات املتعلقة اخلدمات خمتلف تقدمي خالل من املهمة هذه أداء ويتم
 حمور يرتكز  الذين ألولئك كذلك بل ، إليها الوصول يستطيعون الذين ألولئك املعلومات تيسري على

  . إليها الوصول من أخرى أسباب متنعهم أو ، املكتبة عن بعيدا عملهم
 نظريات من اإلستفادة من هلا البد أجله من وجدت الذي اهلدف هذا حتقيق املكتبة تستطيع ولكي
ا ناجعة تسويقية خطط وضع يف التسويق علم ا خمتلف حتقيق على تساعدها خلدما   .غايا

 التسويق ماهية:  إىل التطرق خالل من التسويق من كل على نظرة ء إلقا  الفصل هذا يف وسنحاول
 و التسويقية املعلومات نظام التسويق،و إسرتاتيجية التسويقية، والبيئة السوق ،  التسويقي املزيج ،

  .التسويق حبوث
 يف التسويق و املعلومات، خدمات املعلومات،:  إىل التطرق خالل من املعلومات خدمات تسويق و

   .املعلومات خدمات جمال
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 :مدخل إلى التسويق .1

 ظل مفهومه فإن هذا من ،وبالرغم اإلطالق على اإلنساين النشاط مراحل أقدم من يعترب التسويق إن
ال هذا يف الكتّاب بني ونقاش خالف موضع  ووظائف ألمهية املمارسني نظرة أن إىل باإلضافة ، ا

تمعات ا مرت اليت التطور ملراحل طبقا إختلفت التسويق   .  ا
 : ماهية التسويق .1.1

 بني مواجهة ألية إسرتاتيجيا حمورا ويعد املنشأة ا تقوم اليت األساسية األنشطة أحد التسويق ميثل
 درجة إىل حيدد النشاط اذه أداء يف املؤسسة جناح مدى أن كما . فيها توجد اليت والبيئة املؤسسة

ا عنه تسفر أن ميكن الذي النجاح مبدى كبرية ال ذا اإلهتمام لتزايد ونظرا.  عمليا  ظهرت فقد ا
 توجهات أحد بإعتباره املتقدمة الرأمسالية البلدان يف خاصة التسويقي والنشاط للتسويق تعاريف عدة

 للتطورات كان وقد العشرين القرن من الثاين النصف بداية مند وذلك.  احلديثة األعمال نشاطات
 للتقدم أن كما.  املختلفة املؤسسات بني وإنتشاره التسويق مفهوم تطور يف الكبري األثر اإلقتصادية
  .التسويق مفهوم على أيضا أثره األسواق يف املنافسة وزيادة التكنولوجي
  : التسويق تعريف 1.1.1
 ـــــــــــةلغ :   

 " marcatus" الالتيين املصطلح من مشتقة كلمة هي "marketing" التسويق كلمة إن    
  1.املتجــر تعين واليت "mercari" الالتينية الكلمة من تشتق  وكذلك السوق يعين والذي

 إصطالحا :  
 وهذا بيعها أو السلع توزيع عملية عن عبارة أنه التسويق لفظ مساع عند األوىل للوهلة يبدوا قد    

 وأبعاد مفهوم عن لتعرب التعاريف من جمموعة جاءت األخرية السنوات ويف. للتسويق التقليدي املفهوم

                                                             
 بتاريخ  زيارة.]اخلط ىعل [.  الجزائرية المؤسسات في االتسويق إستراتيجية. ،عبدالرؤوف حييب ؛ كمال جقبوب،  1

  http://etudiantdz.net/vb/f62/t24329-print.html:  التايل الرابط على متاح. 17.03.2010
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ا إال والتعبري الصياغة يف إختلفت وإن التعاريف وهذه, أفضل بشكل وأمهيته النشاط هذا  ختتلف مل أ
   . النشاط هذا جوهر عن كثريا

 األنشطة من جمموعة فيه تتفاعل متكامل نظام:  "  بأنه التسويق"  ستانتون "عرف1971 سنة يف
  1" واملرتقبني احلاليني للمستهلكني واخلدمات السلع وتوزيع وتسعري ختطيط دف تعمل اليت
 ألنشطة متكامل كلي نظام: " أنه على التسويق)  AMA( للتسويق األمريكية الجمعية تعرف و  

 رغبات إشباع على القادرة واخلدمات السلع وتوزيع وترويج وتسعري لتخطيط املصممة األعمال
  2"  واملتوقعني احلاليني املستهلكني

يتضمن نشاط األعمال الذي :"   هفيعرفون التسويق على أن أما بوزيل، نويـرس ،ماثيوس وليفي     
حتديد وتنشيط الطلب على سلع وخدمات املنشأة ومقابلة هذا الطلب بتقدمي السلع :يتعلق باآليت 

واخلدمات بالشكل واحلجم املطلوبني وحتقيق الربح وغريه من أهداف املنشأة عن طريق حتديد وإشباع 
    3"الطلب وتنشيطه 

 السلع واخلدمات املناسبة لألشخاص املناسبني يف املكان تقدمي"كما يعرف التسويق على أنه 
   4 "تصال تروجيي مناسبإاملناسب ويف الوقت املناسب وبالسعر املناسب عن طريق مزيج 

م يف وضعوا فقد وآخرون عقيلي عمر أما  التسويق: " شامال جامعا تعريف"  التسويق مبادئ" كتا
 من تسعى ، املنظمة يف متخصصة إدارة ا تقوم اليت املتكاملة واألعمال األنشطة من جمموعة هو

 واجلودة واملواصفات بالكمية واملرتقب احلايل للمستهلك أوالفكرة اخلدمة أو السلعة توفري إىل خالهلا
 وأيسر وأسهل ممكنة تكلفة وبأقل دوقه مع يتماشى ومبا املناسبني والزمان املكان ويف واملطلوبة املناسبة
 مت ومن وطلباته املستهلك دراسة على ينطوي وهذا اإلنتاج إدارة مع بالتنسيق وذلك والسبل الطرق

                                                             
 : بتاريخ  زيارة. ]اخلط على [.ماجستري أطروحة. العامة بالمكتبات المعلومات خدمات تسويق. زكريا حممود قطر،  1

  .http://alyaseer.net/files/file.php?id=10: التايل الرابط على متاح . 15.02.2010
 2 عبوي ، زير منري . نظم المعلومات التسويقية . عمان : دار الراية ، 2008، ص. 111. 

         .     السابق المرجع.  زكريا حممود ، قطر3

 . 13.ص  2004صفاء، دار: عمان.  المعلومات تسويق. فاضل إميان السمرائي، ؛مصطفى رحبي ، عليان4
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 وتروجيها املناسب سعرها وحتديد الطلبات هذه مع يتوافق مبا الفكرة أو اخلدمة أو السلعة إنتاج ختطيط
 ، واملستقبلية احلالية املستهلك ورغبات حاجات إشباع إىل يهدف كله ،وهذا إليه وإيصاهلا وتوزيعها

   1 " هلا مناسبة أرباح حتقيق على يساعد السوق يف للمنظمة تنافسي مركز وإجياد

 يف احلديثة املدرسة رائد" كوتلر" إليه أشار ما التسويق رجال بني قبوال التعاريف أكثر بني ومن  
 وإجتماعي إداري إطار يف واجلماعات األفراد يبدهلا اليت اجلهود" بأنه التسويق عرف حيث التسويق

م على للحصول معني م و حاجا  و 2 "اآلخرين مع والقيم املنتجات وتبادل إجياد خالل من رغبا
  :  التعريف هدا يوضح املوايل الشكل

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  جوهر املفهوم التسويقي لكوتلـر :01الشكل رقم 
  15.ص. 2008.دار الراية :عمان. نظم المعلومات التسويقية. عبوي ، زير منري: المصدر

  

                                                             
  1 قطر، زكريا حممود. نفس المرجع. 

 2 عبوي ، زير منري . المرجع السابق .ص .112 . 
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   1: وميكن القول أنه ميكن تعريف التسويق من ثالث جوانب هي
  إقتصادية :أوال 

  ." وهي عملية التبادل بني البائع واملشرتي للسلع واخلدمات ذات القيمة وعلى أساس املنافع املتبادلة"
   إدارية :ثانيا

التسويق يتم على أسس زمنية تصمم حلاجات ورغبات األسواق املستهدفة ويدخل  ضمنها عمليات "
  ."لبحث يف اإلدارة التسعري والتوزيع والرتويج وخدمات البيع الربيدي وتنبؤ مجاعات ا

  قانونية : ثالثا 
  ."وهي عملية نقل امللكية من املنتج إىل املستهلك النهائي أو املشرتي"

التسويق هو جمموعة من األنشطة : " وبناءا على التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص التعريف التايل 
واملتوقعني مع حتقيق أكرب قد رمن الرضا املتكاملة واهلادفة إىل تلبية حاجات املستهلكني احلاليني 

   ".لديهم 
  :تطور مفهوم التسويق .2.1.1

  :ميكن القول أن مفهوم التسويق قد مر عرب تارخيه بعدة مراحل ميكن تقسيمها كالتايل
  المفهوم اإلنتاجي للتسويق: 

 املتوفرة املنتجات يفضلون كانوا املستهلكني أن ويعين املسوقني قبل من املفهوم هذا إستخدام مت وقد
 إنتاجية كفاءات حتقيق على اإلنتاجي التوجه ذات املنظمات وتركز ، منخفضة وبتكلفة كبري بشكل
  : مها حالتني يف مفيدا املفهوم هذا ويكون ، واسعة توزيعية تغطية و عالية

 ؛عندما يكون الطلب على املنتج أكرب من العرض  
 من خالهلا زيادة اإلنتاجية و اإلستفادة من وفرات عندما تكون تكلفة املنتج عالية وميكن

  .)ت التكلفةكلما زاد عدد الوحدات املنتجة كلما إخنفض(احلجم اإلقتصادي 

   2 : املرحلة هذه خصائص ومن
                                                             

 . 17. ص.  السابق المرجع.  فاضل إميان السامرائي، ؛ مصطفى رحبي ، عليان1
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 ؛الرتكيز كان منصبا على الطاقة اإلنتاجية  
؛أن كل ما ينتج يباع  
 ؛الطلب كان أكرب من العرض  
 ؛مل يكن السوق سوق منافسة  
 ؛السيطرة كانت لإلدارة اهلندسية و إدارة التصميم واإلنتاج  
؛مصلحة املؤسسة تفوق كل املصاحل  
نشاط البيع مل يكن له أمهية ؛  
 مل يكن هناك حاجة لوسائل الرتويج.  

   .م1930- م1900 بني ما الفرتة خالل املفهوم هذا شاع وقد
 المفهوم السلعي: 

 املنتج حنو التوجه وهو أخر مفهوم حنو اإلنتاجي املفهوم من املنافسون وحترك املنافسة حدة زادت
 األعلى اجلودة هلم حيقق الذي املنتج سيفضلون املستهلكني بأن القائل اإلفرتاض على يقوم والذي
 حاجات على الرتكيز من أكثر املنتج على الرتكيز أساس على يقوم التوجه وهذا األفضل واألداء

 نوعية حتسني أجل من أكرب جبهد العمل إىل املؤسسة يقود فهو ، إشباعهم وحماولة املستهلكني
ا  اجلذاب السعر, ،العبوة التغليف التصميم على الرتكيز خالل من ذلك ويكون بإستمرار منتجا
  . األفضل أنه على املنتج إظهار و املستهلكيــن إنتباه جلذب املناسبة التوزيع قنوات خالل من والعرض

  :   املرحلة هذه خصائص أبرز ومن
؛  زيادة حدة املنافسة وحترك املنافسني من املفهوم اإلنتاجي إىل املفهوم السلعي   
 أكثر من الرتكيز على حاجات ورغبات املستهلكني، تبدل ) املنتج(الرتكيز على السلعة

ا  . املؤسسة املنتجة للسلعة جمهود من أجل حتسني نوعية منتجا

 1: المفهوم البيعي  

                                                             
  1 المرجع نفسه , ص.28 .   
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 حتولت لذلك ونتيجة, وخيتربون املنتجات بني مييزون وأصبحوا املستهلكني وعي إزداد املرحلة هذه يف
 وذلك بيعه إىل املنتج حتسني من إهتمامها بتغيري قامت حيث البيعي التوجه إىل الشركات معظم

 وتروجيية بيعية جهود ببدل املنظمة قامت إذا إال املنتج بشراء يقوموا لن املستهلكني أن منهم إفرتاضا
 اليت املنتجات حالة يف عادة املفهوم هذا ويستخدم.  املنتج بشراء املستهلكني إقناع أجل من مكثفة
 اإلنتخابات ويف للربح اهلادفة غري املنظمات حالة يف املوسوعات مثل. بشرائها املستهلكون يفكر
   : املرحلة هذه خصائص أهم ومن مثال املرشحني أحد إلختيار الناخبني إلقناع

 ؛) الدعاية واإلعالن (الرتكيز على عنصري التوزيع والرتويج  
 ؛قيام إدارة التصميم واإلنتاج بإنتاج كميات كبرية من السلع  
؛لرجال البيع أمهية ودور كبري  
؛ظهور احلاجة ملنافسة جديدة للتوزيع وذلك لزيادة حجم املبيعات  
 مصلحة املؤسسة مقدمة على املصاحل األخرى.  

  .  1950 إىل1930 مابني التسويق مراحل من املرحلة هذه إنتشرت وقد
 المفهوم أو التوجه التسويقي:  
 ورغبات حاجات حتديد يقتضي املنظمة أهداف لتحقيق املفتاح أن يعين التوجه هذا عن احلديث

 املنافسني من وكفاءة فعالية أكثر بطريقة إشباعها على والعمل املستهدفة األسواق يف املستهلكني
   1 : املفهوم هذا ويعين

 ؛حتديد احلاجات والرغبات من أجل إشباعها  
إنتاج ما ميكن تسويقه بدال من تسويق ما ميكن إنتاجه؛ 

اإلهتمام باملستهلك بدال من االهتمام باملنتج. 

 عبارة" بأنه عرفه حيث احلديث التسويقي للمفهوم واضحا تعريفا وضع من أول" كنج روبرت" ويعترب
 مساعدة لغرض عليها والرقابة املشروع وإمكانات جهود وإستخدام بتعبئة تقوم إدارية فلسفة عن
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م حل يف املستهلكني  بني وقد"  للمشروع املايل للمركز املخطط الدعم ضوء يف املختارة مشكال
   1 :يلي فيما احلديث التسويقي للمفهوم األساسية األركان كنج روبرت

 اإلسرتاتيجي للمستهلك ؛إدراك أمهية الدور  
أمهية اإلبتكار واخللق يف ميدان التسويق ؛  
أمهية التسويق كنظام يتكون من أجزاء متكاملة ومتفاعلة ؛  
 أمهية تقدمي املنتجات اجلديدة وتطوير املنتجات القائمة؛  
أمهية إعادة وتغيري التنظيم ملالءمته لطبيعة نوع املشروع ؛  
وسط والقصري األجل يف جمال التسويق ؛ضرورة التخطيط الطويل واملت  
 أمهية ودور حبوث التسويق يف مجع وتوفري املعلومات والبيانات الالزمة؛  
 أمهية وضرورة حتديد األهداف ووضوحها. 

  

  النهايات                   الوسائل                  على الرتكيز

  

   التسويقي املفهوم :02 رقم الشكل                  
  .  30.ص. نفسه المرجع. مصطفى رحبي ، عليان:المصدر                           

   2 : يف للتسويق احلديث املفهوم يؤكدها اليت النقاط أهم إبراز وميكن
  ملك السوق المستهلك: 

 حلاجات الكامل والفهم الدراسة جيب إذ تسويقي نشاط ألي والنهاية البداية نقطة املستهلك يعترب
 املنشأة رضا عن الوقت نفس يف يعرب الذي لديه الرضا من قدر أكرب حتقيق بغرض املستهلك ورغبات
ا زيادة يف واملتمثل   .  واإلنتاجية الرحبية مثل االقتصادي أدائها مؤشرات وإرتفاع مبيعا

                                                             
  .   السابق المرجع . حممود زكريا قطر، 1
  . نفسه المرجع 2
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  وظيفة التسويق وظيفة متداخلة شاملة : 

 دراسة هو حيكمه أساس إىل يستند أن جيب املنشأة داخل اخلدمي أو اإلنتاجي الربنامج إعداد إن
 اذه انتهاج فإن ،وعليه البدء نقطة عتبارهاإب تسويقية ضوابط على اجلهود كافة وبناء. املستهلك
 األخرى السياسيات لبقية متوازية خبطى بالتخطيط ئهبنا ستكمالإ يتم صائبا جتاهاإ ميثل األسلوب

 والتكامل التخطيط مرحلة عند وخاصة املتعددة مراحلها خمتلف على بينها التداخل من نطالقاإ
   . املستهدفة األغراض إىل ووصوال احملققة للنتائج ضمانا التنفيذ مرحلة عند إحداثه الواجب

  جزء من الكلالنشاط التسويقي :  
 يتطلب اليت األنشطة من جمموعة حيوي الذي للمنشأة العام النظام من جزءا التسويقي النشاط يعد

 أن بالذكر واجلدير البعض بعضها مع منسق بشكل هلا التخطيط يتم مكثفة إدارية جهودا تنفيذها
 اهليكل مثل فيها التحكم ميكن واليت الداخلية البيئية املتغريات من مبجموعة املرتبط النشاط هذا

 على املنشأة إلدارة قدرة ال حيث اخلارجية البيئية واملتغريات والتوزيع ،الرتويج ،األسعار السلعي
ا على والسيطرة التحكم  والسياسية والبيئية والقانونية واإلجتماعية االقتصادية املتغريات مثل تغريا
    .وغريها

 جتماعيإلالمفهوم ا : 

 االجتماعية املسؤولية بني واالنسجام التوافق من نوع إجياد أساس على املفهوم هذا فكرة تقوم
)  املستهلكني ورغبات حاجات إشباع(  احلديث التسويق مفهوم إليه يـرمي ما وبني للمشروعات

 من للمستهلك األفضل احلياة بتوفري العناية ضرورة إىل للتسويق االجتماعي الدور يهدف حيث
تمع مصاحل وحتقيق املناسبة واخلدمات السلع تقدمي خالل  اإلجتماعي املفهوم أن هذا ويعين ، ا

تمع واملستهلك باملؤسسة يهتم للتسويق موعات هذه مصاحل بني التوازن حتقيق إىل ويسعى وا  ا
   19701 عام مند باإلنتشار املفهوم هذا بدأ وقد ، البعيد املدى على

   : يف وتتمثل:  التسويق أهمية و وظائف 3.1.1
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ا على التسويقية الوظيفة تعرف : التسويق وظائف1.3.1.1  املتخصصة األنشطة من جمموعة أ
 إىل إنتاجها أماكن من واخلدمات للسلع املادي التحريك عملية وبعد وأثناء قبل تأديتها يتم اليت

 التسويق وحدات من أكثر أو واحدة إىل تستند أو نفسه املنتج قبل من تؤدى واليت إستهالكها أماكن
  . املتخصصة

 بأعلى املستهلكني لدى والرغبات للحاجات اإلشباع حتقيق هي للتسويق الرئيسية الوظيفة أما
  1:  التايل النحو على تفصيال أكثر بشكل التسويقية الوظائف تصنيف وميكن ، الكفاية مستويات
 وتتعلق بكافة األنشطة اليت تستهدف البحث عن مشرتكني وبائعني :  وظائف إتصالية

 للخدمة؛

 وتضم أنشطة البيع والشراء وما يرتبط  به من عمليات و إجراءات ؛ :  وظائف المبادلة 

 وتشمل أنشطة النقل والتوزيع والتخزين ؛:  وظائف النقل المادي 

 تأثري على األفراد و إقناعهم بالسلع وتشمل كافة األنشطة اليت تستهدف ال:  وظائف ترويجية
ويضم ذلك الوسائل الرتوجيية املختلفة كاإلعالن . واخلدمات املقدمة إلستمالة سلوكهم الشرائي 

 والدعاية والعرض ؛

 وتشمل حتديد السعر املناسب ،الذي جيب أن يكون عاليا إىل املستوى :  وظائف التسعير
للسلعة أو اخلدمة ومنخفض إىل املستوى الذي ميكن من الذي ميكن من تغطية التكاليف املختلفة 

 خالله إستمالة األفراد لشراء السلعة ؛

 التدرج ,التنميط , وتشمل التحويل ،اإلئتمان ، حتمل املخاطر:  وظائف تسهيلية أخرى
  .السلعي  وحبوث التسويق

  التالية النقاط يف التسويق أمهية حتديد ميكن: التسويق أهمية 2.3.1.1 
 منفعة مكانية ،زمنية و منفعة                                   :يعمل على إشباع رغبات املستهلكني فهو حيقق املنافع التالية
 ؛) التملك(احليازة 

 التسويق يعمل على خلق حاجات ورغبات جديدة للمستهلكني؛ 
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  م إىل درجة عالية تمع للوصول    .من الرفاهية يساهم يف رفع مستوى معيشة أفراد ا
  :المزيج التسويقي. 2.1 

 يف وكذلك املناسب املكان ويف املناسب بالسعر املناسب املنتج تقدمي هي التسويقي النشاط مهمة إن
 ، لقبوله فيه ثريأالت إىل تؤدي اليت املعلومات وتقدمي املنتج بوجود املستهلك إعالم مع املناسب الوقت
 تام علم على يكون أن البد التسويقية واخلطط الوظائف ختطيط من التسويق مدير يتمكن ولكي

 األنشطة جمموعة على ،ويطلق املنشأة أهداف لتحقيق إستخدامها ميكن ،اليت التسويقية باألدوات
  . التسويقي املزيج لفظ التسويقية

 : التسويقي المزيج تعريف 1.2.1

 ويعرف Ps4 باسم عناصره مسيت وقد ، م1950 عام يف التسويقي املزيج مفهوم برودن قدم
   1" .املنظمة إدارة فيها تتحكم اليت باملتغريات" التسويقي املزيج
 وميثل التسويق رجال بني عليه متعارف مفهوم ) (marketing mix التسويقي املزيج ويعترب
 سوقي قطاع إىل واملوجهة املنشأة بواسطة فيها التحكم ميكن اليت التسويقية األنشطة من خليطا ذلك
  2. املستهلكني من معني
 للمعلومات  واملرتابطة املتكاملة التسويقية األنشطة من جمموعة" أنه على التسويقي املزيج يعرف كما
 و الزبون أو املستهلك أو املستفيد حاجات مع يتناسب مبا املعلومايت املنتج دراسة خالهلا من يتم اليت

 و توزيعه مث له الرتويج مث بيعه أو لتقدميه املناسب املادي املقابل أو السعر حتديد مع وطلباته رغباته
    3املناسب الوقت يف املطلوب املكان إىل إيصاله

 : التسويقي المزيج عناصر 2.2.1

  : كاأليت التسويقي املزيج عناصر من عنصر كل تعريف ميكن
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 عناصر املزيج التسويقي يعترب املنتج من أهم عناصر املزيج التسويقي، خاصة وأن :  المنتج
  . األخرى تعتمد بشكل أساسي على وجود منتج معني لتتجه جممل النشاطات لتسويقها

 ، االنتباه لكسب السوق يف عرضه ميكن شئ أي هو" : للمنتج التايل التعريف  كوتلر قدم وقد 
 وخدمات مادية أشياء ويشكل املستخدم لدى أوحاجة رغبة يليب وهو االستهالك، ،أو واحليازة

  1 معلومات م 2000 عام يف أضاف وقد " وأفكارا ومؤسسات ،وأماكن وأشخاص
   :مها قسمني إىل ينقسم واملنتج
 منتج ملموس مثل املالبس  
 مثل اإلعارة يف املكتبة ) اخلدمات ( منتج غري ملموس  
  دورة حياة المنتج :  

 طرحه عند فاملنتج) احلياة دورة( مفهوم هو للمنتج الوقتية بالسمات يهتم الذي التسويقي املفهوم إن
 هلا السلعة أو اخلدمة أن أي وتالشيه تدهوره وحىت إنتاجه تاريخ من يبدأ معني عمر له األسواق يف

 التسويق مراحل خالل سيمر املنتج بأن تفرتض احلياة دورة مفهوم إن .زمنية لفرتات حمدد عمر
  2  :اآلتية املتعاقبة

  حيث يتأثر قرار شراء املستهلك يف هذه املرحلة بعدة :   المنتجمرحلة بداية تقديم
  :عوامل منها 

  ؛مقاومة بعض املشرتين إلحالل املنتج اجلديد حمل املنتج القدمي  
  ؛إرتفاع سعر املنتج نتيجة إرتفاع التكاليف  
 . مقاومة توزيع املنتج اجلديد وكثافة احلمالت اإلعالنية 

                                                             
 والمعلومات المكتبات لخدمات التسويقية المفاهيم. حممد الوهاب عبد ، خليل أبا:  ترمجة.  اليوت إلني ، سايز دي  1
 .،ص2006، الوطنية فهد امللك مكتبة:  الرياض.

:  التايل الرابط على متاح.2010.02.10:بتاريخ زيارة.   اخلط على .  المنتج حياة دورة   2
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 يتصف فيها املنتج بالقبول من جانب السوق ويتأثر هي املرحلة اليت :مرحلة النمو 
قرار شراء املستهلك يف هذه املرحلة جبملة عوامل منها زيادة عدد املنافسني وإجتاه األسعار حنو 

  .اإلخنفاض 
  خالل هذه املرحلة تتزايد مبيعات السلعة ولكن مبعدالت أقل من :مرحلة النضج

 هذه املرحلة تؤدي إىل ختفيض األسعار وتزداد نفقات التسويق املعدالت السابقة واملنافسة الشديدة يف
 :ويتأثر قرار شراء املستهلك يف هذه املرحلة مبا يلي 

  ؛إجراء تعديالت على املنتجات  
  .إخنفاض عدد املنافسني وبالتايل بقاء املؤسسة اليت تتصف مبزايا تنافسية 

  .آخر مبنتج املنتج إحالل يف التفكري يبدأ املرحلة هذه يف أنه كما 
 يف هذه املرحلة يبدأ الطلب على املنتج باإلخنفاض بصورة سريعة  :التدهور واإلندثار

ويكون سبب ذلك إما حدوث تغيري يف سلوك املستهلكني حنو املنتج املطروح أو ظهور منتج جديد 
فيا يسمح أو أن ما يباع من املنتج ال حيقق عائدا كا. يليب احلاجات نفسها ومبواصفات أفضل

  .للمؤسسة باإلستمرار باإلنتاج  
 آخر إىل منتج من ختتلف فهي السلع، لكل واحدة ليست املنتج حياة دورة أن إىل اإلشارة وجتدر
 حياة دورة تستغرق فقد املستهلكني أذواق وتغري واملنافسة ، اإلقتصادي الوضع من كل عليها ويؤثر
  . الزمن من عقودا تدوم أن ميكن كما قليلة أسابيع املنتج

ا حياة دورة معرفة مؤسسة كل على وجيب    إلطالة املناسبة التسويقية اإلسرتاجتيات وحتديد منتجا
 ، آنفا املذكورة مجيعها باملراحل منتج كل مير أن  الضروري من ليس احلقيقة ويف ، اإلمكان قدر عمره
ذا البداية منذ سريعا منوا معني منتج ينمو فقد  مرحلة تتضمن اليت بالسوق البطيئة البداية يتعدى ،و

.  والتدهور والنضوج النمو مبراحل مير ال مث ومن تقدميه عند املنتج يفشل قد أو. النضوج إىل التقدمي
 مجيع يف دائما حتدث ال احلياتية الدورة هذه مثل بأن املعلومات صناعة حظ حسن من يكون ورمبا
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 خدمات وهناك  النمو الثانية املرحلة يف املعلومات خدمات تكون احلاالت معظم ويف ، اخلدمات
  1. احلديثة التقنيات من ديدات وتواجه  النضوج الثالثة املرحلة دخلت رمبا حمددة
 السعر  :  

 كان إذا عليه احلصول أو املنتج لشراء يدفع ما قيمة ميثل وهو التسويقي املزيج يف الثاين العنصر هو
 وبالتايل أرباح وحتقيق تكاليفها تغطية خالهلا من للمؤسسة ميكن اليت الوسيلة وهو خدمة املنتج هذا
 تراعي أن تسعريية إسرتاتيجية ألية بد وال للمستهلك بالنسبة اخلدمة أو السلعة قيمة حيدد السعر فإن

  :2 التالية اإلعتبارات
 ؛جيب أن يغطي السعر كافة التكاليف ويسمح بوجود هامش للمؤسسة املنتجة 

 البد أن ينطوي السعر على درجة كبرية من اجلدب واحلافزية وذلك لتشجيع املستهلك
 ؛وإستمالته لشراء املنتج 

 ؛جيب أن حيافظ السعر على ثبات مستويات اإلنتاج من حيث احلجم والرحبية 

 ا املنتج واملؤسسة املنتجةجيب أن يعكس السعر  .له مستوى اجلودة والشهرة اليت يتمتع 

ا تقدمي يف املاضي يف املكتبات جناح ورغم ان خدما  منها كثري يف سائدا الزال الذي اإلجتاه وهو با
 بعضها أجرب قد احلاضر الوقت يف املكتبات هذه تواجهها اليت الصعبة اإلقتصادية الظروف أن إال: 
 . تقدمها اليت اخلدمات بعض على رسوم فرض إىل

 الترويج:   
: أنه على ويعرف ، به عّرف أي" للشيء روج" كلمة من مشتق العربية باللغة الرتويج مصطلح

          السلعة مزايا عن الكافية باملعلومات املستهلك بإمداد املتعلقة التسويقية اجلهود جمموعة"
ا بتميزها وإقناعه ا إهتمامه وإثارة  املعلوماتية واخلدمة  واخلدمات السلع من غريها دون وقدر
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 باحلصول اخلاص القرار إختاد إىل دفعه دف وذلك وذوقه ورغباته حاجاته إشباع على املعلوماتية
  1 " مستقبال ستعماهلا إ يف اإلستمرار ،مث شرائها أو عليها

 عناصر المزيج الترويجي :  
 عدد وخيتلف)  الرتوجيي املزيج( تسمية جمتمعة عليها يطلق الرتويج منها يتكون اليت العناصر إن

 اإلشارة وميكن للمؤسسة التسويقية األهداف بإختالف ألخرى خدمة من العناصر هذه وتسميات
  2: هي عناصر أربعة إىل

 وهو عبارة عن اإلجراءات إلخبار وإقناع العمالء بشراء السلعة أو :  البيع الشخصي
)  املستهلك(واملشرتي ) رجل البيع (اخلدمة من خالل اإلتصاالت الفردية يف عملية تبادلية بني البائع 

  :، وحتدد أهداف البيع الشخصي يف ثالث عناصر رئيسية مهمة هي 
  ؛البحث عن العمالء  
 ؛ إقناع العميل بالشراء  
 عن عملية الشراء" راضيا" أن يكون العميل قانعا .  

 هو جزئ من النشاط البيعي الذي يعمل على التنسيق بني اإلعـالن : ترويج المبيعات
  :والبيع الشخصي بطريقة فعالة ومن الطرق املستخدمة لتنشيط املبيعات نذكر 

  ؛غالف السلعة  
  انية   ؛العينات ا
 ؛القصاصات  
  الطوابع.  

 واهليئات الرمسية وغري الرمسية بقصد   املؤسساتهي املعلومات اليت تنشرها  :الدعاية
ا"إخباريا "كسب ثقة اجلمهور وتتخذ الدعاية عادة قالبا  أن تدعم مركز  أي نشر بيانات من شأ

                                                             
  . 147. ص السابق المرجع.السمرائي،إميان ؛ مصطفى ،رحبي عليان 1
 . السابق المرجع.حممود زكريا ، قطر  2

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


املعلن  يف نظر اجلماهري وال يدفع أي مقابل لقاء هذه املعلومات وإمنا يتم ذلك جمانا ملا حتويه من 
م القارئ أخبار ا    . يرى صاحب وسيلة النشر أ

 ا :  العالقات العامة نشاط أي صناعة "عرفتها مجعية العالقات العامة األمريكية بأ
أو إحتاد أو هيئة أو مهنة أو حكومة أو أي منشأة أخرى يف بناء وتدعيم عالقات سليمة منتجة بينها 

امهني أو اجلمهور بوجه عام كي حتور سياستها وبني فئة من اجلمهور العمالء أو املوظفني أو املس
ا وشرح هذه السياسة للمجتمع    .حسب الظروف احمليطة 

 المكان:  
ا توزيع املؤسسة فيه متارس الذي وهو  ا أو منتجا  حقيقيا مكان يكون قد( للمستفيدين خدما

   الصفقة بنهاية املكان وينتهي واملشرتي البائع بني اللقاء بفرصة عنه ويعرب)  أوإفرتاضيا
  1:  إىل السعي املؤسسة على وجيب

 ؛مجع معلومات جتارية حول السوق واملنافسني  
التوسع يف املنتجات أو اخلدمات لتوسيع قاعدة الزبائن واحلصول على أسواق جديدة .  

 :التسويقية والبيئة السوق 3.1

 حتقيق توقفيو ,  فيها تعمل اليت البيئة يف ويتأثر يؤثر  مفتوحا نظاما نوعها كان مهما منشأة تعتربأي
 التسويق من كل ألمهية ونظرا. اجلانبني بني التفاعل حيدثه الذي التأثري مدى ضوء على افهادأه

  . تفصيل بأكثر العنصرين هلذين فسنتطرق املكتبات يف التسويقية العملية يف التسويقية والبيئة
 مجيع هو السوق"  كوتلر   تعريف ضمنها ومن للسوق تعاريف عدة هناك :السوق تعريف 1.3.1

ون الدين احملتملني املستهلكني م يف يتشا م حاجا  القيام يف والرغبة املقدرة لديهم والدين ورغبا
م إشباع أجل من التبادل بعملية م حاجا  رعناص أربعة ضمن التسويق مفهوم ويندرج .2"تلك ورغبا
   : وهي

                                                             
.        220.  ص.ورقلة جامعة. دولة دكتوراه. الجزائر في التسويق مجال في وتطبيقاتها األنثرنت دور . إبراهيم,   خبيت  1
:  التايل الرابط على متاح. 2010.02.15. بتاريخ زيارة] .  اخلط على[ 

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=13243                  
 .  230.ص. 1983, العربية النهضة دار:القاهرة.  التسويق . حممد,  الفتاح عبد  2
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  ؛حاجات ورغبات مشرتكة يف سلعة ماجمموعة من املشرتين هلم  
  ؛القدرة الشرائية  
  ؛الرغبة يف الشراء  
 السلطة يف تنفيد الصيفات الشرائية.  

  : التسويقية البيئة.2.3.1 
ا على التسويقية البيئة وتعرف   1".اخلارجي احمليط ويف املؤسسة داخل املوجودة القوى كافة" أ
 طبيعة حيث من العوامل تلك وتتوزع بعضها مع تتفاعل اليت العوامل من بعدد تتأثر التسويقية والبيئة
   :مها جمموعتني إىل تأثريها
  ؛البيئة اخلارجية 

  البيئة الداخليـة.  
 أن التسويق جمال يف العاملون يستطيع ال اليت العوامل من جمموعة من اخلارجية البيئة وتتكون

 مع التسويقية النشاطات مجيع وتصميم إعداد يتم لذا,  أعماهلم حتكم اليت هي بل,  فيها يتحكموا
  :  مايلي ومنها اإلعتبار بعني احلاكمة العوامل هذه أخذ

العوامل االقتصادية ؛ 

العوامل السياسية والتشريعية؛ 

العوامل اإلجتماعية ؛ 

العوامل التقنية ؛ 

وسائل اإلعالم ؛ 

العوامل التنافسية ؛ 

 العوامل الطبيعية. 

  لتحقيق ا يتحكموا أن التسويق جمال يف العاملون يستطيع اليت العوامل تلك فهي الداخلية البيئة أما
   

                                                             
  .السابق المرجع. ،عبدالرؤوف حييب ؛ كمال جقبوب، 1
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  1 . م احمليطة اخلارجية البيئة طبيعة اإلعتبار بعني أخذين أهدافهم
  : التسويق إستراتيجية 4.1
 التسويق إسرتاتيجية وتلعب متغرية بيئية ظروف يف نشاطها املكتبات بينها من و املؤسسات متارس
 التسويقية الفرص على بالتعرف املتغرية الظروف هذه مواجهة على  املنشأة مساعدة يف هاما دورا

 تواجه اليت التسويقية التهديدات أو العقبات على التعرف وكذلك منها اإلستفادة  وحماولة املتاحة
 .  عليها والتغلب املنشأة

  :  التسويق إستراتجية تعريف 1.4.1
ا اإلسرتاتيجية تعرف  البديلة املسارات بني من املنشأة ختتاره الذي األساسي املسار أو الطريق:"  بأ
 2" احمليطة البيئية الظروف إطار يف  الرئيسية أغراضها وحتقيق رسالتها لبلوغ

  : التسويق ستراتيجياتإ أهمية.2.4.1
 نذكر والفوائد املزايا من العديد على املنشأة حصول الفعال اإلسرتاتيجي التخطيط إعداد على يرتتب
  3: أمهها
   ،مساعدة املنشأة على التعرف على البيئة اليت تعمل فيها والكشف عن الفرص املتاحة أمامها

 والقيود والتهديدات اليت تؤثر على عملها ؛ 

  
 ؛حتقيق التوازن بني املنشأة والبيئة اليت تعمل فيها  
 ي تعمل فيه يف املاضي واحلاضر مساعدة املنشأة على حتديد وحتليل خصائص السوق الذ

 ؛ واملستقبل
                                                             

 على متاح. 2010 -03-18  : بتاريخ زيارة] . اخلط على.[  التسويق أساسيات.  املناهج وتطوير لتصميم العامة اإلدارة 1
  :التايل الرابط

http://tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/Pages/default.aspx. 
 ،  حورس مؤسسة]: م. د[ ، والتطبيق ،اإلستراتيجيات،النظرية المفاهيم:  التسويق.  أمني الدين عصام ، علفة أبو  2

 . 127.ص. 2003
         :  التايل الرابط على متاح.  15.10.2010: بتاريخ زيارة] اخلط على. [ التسويق إستراتيجية   3

http://ar.wikipedia.org/wiki  
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  مساعدة رجال التسويق على التنبؤ باملستقبل والكشف عن املشكالت التسويقية احملتمل
  ؛حدوثها ،مما يتيح الفرصة لالستعداد ملواجهتها 

  م احلالية   ؛مساعدة رجال التسويق على التعرف على اآلثار املستقبلية لقرارا
 ؛حتديد وحتليل مواطن القوة والضعف يف املنشأة مقارنة مبنافسيها مساعدة اإلدارة على  
  مساعدة املنشأة على قياس وحتليل وتقييم الفرص التسويقية واختيار أسسها وحتديد أهداف

  ؛أكثر واقعية
  حتقيق التكامل والرتابط بني أنشطة وعمليات التسويق من جهة، وأنشطة وعمليات املنشاة

  ؛من جهة أخرى
  تسهيل مهمة الرقابة على أنشطة التسويق والتخلص من تطوير وحدات األعمال سيئة األداء  
  :التسويقية والبحوث المعلومات نظام 5.1

 ناجحة تسويقية إدارة و فعال تسويق حتقيق يف خدمية أو صناعية كانت سواء منشأة أي جناح إن
 القرارات إختاد على تساعد اليت واخلارجية الداخلية املعلومات توافر درجة على كبري حد إىل يتوقف

 التسويق وحبوث التسويقية املعلومات نظام من كل دور توضيح العنصر هذا يف وسنحاول ، السليمة
ال هذا يف   . ا

   :التسويقية المعلومات نظام 1.5.1
 ونئمالقا عليها يعتمد اليت األدوات أهم من األخرية السنوات يف التسويقية املعلومات نظم أصبحت

 التسويقية املشكالت ومواجهة القرارات إختاد سرعة على للمساعدة فعالة أداة وهي التسويق على
  .التسويق تفعيل وبالتايل املختلفة

  :التسويقية المعلومات نظام تعريف 1.1.5.1
 وحفظ وتبويب وتسجيل جلمع ومنظمة مستمرة عملية:"بأنه التسويقية املعلومات نظام تعريف ميكننا
 والعمل ، فيها املؤثرة والعناصر املنشأة بأعمال املتعلقة واملستقبلية واحلالية السابقة البيانات وحتليل

 املناسب الوقت يف التسويقية القرارات إلختاد الالزمة املعلومات على للحصول إسرتجاعها على
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 رئيسي مصدر هو وبالتايل ، 1" املنشأة أهداف حيقق مبا و املناسبة وبالدقة املناسب وبالشكل
  2: التسويقية املعلومات نظم مميزات ومن . باملؤسسة للمعلومات
 توليد تقارير متنظمة ودراسات حديثة عن كافة جوانب األنشطة التسويقية ؛ 

  إجياد منظومة من البيانات مبا يضمن الربط املباشر بني القدمي واحلديث وإستخالص
 نع القرارات؛اإلجتاهات والدالالت الالزمة لص

  والربط بينها .إستخدام مناذج رياضية وإحصائية بالغة التعقيد بسبب تعقيد املؤثرات التسويقية
 .،وتزويد املستويات اإلدارية املختلفة بدالالت قابلة للفهم وصاحلة إلختاد القرارات التسويقية

  : المعلومات لنظم األساسية العناصر 2.1.5.1 
 و النظام هدا يف توفرها ينبغي أساسية عناصر هناك بأن يتضح املعلومات نظام تعريف خالل من 

  3: هي
 التسويقية الداخلية اتالمعلوم: 

 النظام وميدنا.أعماهلا نتائج عن املختلفة اإلدارات تقدمها واليت الشركة داخل املتاحة املعلومات وهي
 ، السلعي ،واملخزون ،والتكاليف املبيعات عن البيانات من بالعديد الشركة داخل املطبق احملاسيب

 للشركة احلايل الوضع حتديد على تساعد املعلومات هذ،وه العمالء وحسابات ، النقدية والتدفقات
 .   التسويقية الزاوية من ونشاطها

 التسويقية الخارجية اتالمعلوم : 

 واالحتادات ،والغرف الرمسية األجهزة تعدها اليت واإلحصاءات البيانات من العديد إىل املنظمة حتتاج
 ،عدد اإلقتصادية التغريات مثل التسويقية البيئة عن وذلك اهليئات من وغريها...، والتجارية الصناعية
 .  إخل...، القومي الناتج ، الفرد دخل ،متوسط منه العمرية والفئات السكان

                                                             
  1  عبوي ، زير منري . المرجع السابق .ص .122-121 .

. 122.ص. املرجع نفس  2  
. 2010 ، فلسطني. الدمنارك يف العربية األكادميية.تسويق.  ماجيستري.  التسويقية المعلومات نظم . حممد هشام ، رضوان  3

 :   التايل الرابط على متاح. 2011.02.10:  بتاريخ زيارة] .  اخلط على[ 
           academy.org/docs/ao-nodhom_alm 
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 تشغيل المعلومات : 

معة املعلومات لتشغيل خمتلفة نظم ىلإ التسويقية املعلومات حتتاج  وقد ونشرها وتفريغها وختزينها ا
 املعدات من العديد توفري يف اإلليكثرونيات جمال يف التكنولوجية والتطورات العلمي التقدم ساعد
 .  إليها احلاجة حلني وختزينها املعلومات من هائل كم إستيعاب من متكن اليت والنظم

  نظم التحليل : 

 منإستخالص تكمن اليت الرياضية والنمادج اإلحصائية األساليب ستخدامإب التحليل نظم تتعلق
 ميكن  واليت سلفا املعدة الربامج من العديد ويتوفر.  مجعها مت اليت املعلومات من والنتائج املؤشرات
 السوق قبول ومدى ، املبيعات حجم تقدير مثل التنبئية منالقرارات الكثري إىل التوصل منخالهلا
  .وهكذا.... اإلعالنية للوسائل األنسب ةوإختيار للسلعة
 بحوث التسويق  :  

 إلختاد الالزمة باملعلومات ميدنا ، التسويقية للمعلومات نظام بعمل تتعلق السابقة العناصر أن بينما
 املنتظمة غري القرارات إختاد من متكن اليت باملعلومات متدنا التسويق حبوث أن ،جند منتظمة قرارات

  . آلخر وقت من الشركة تواجه مشكالت تعكس واليت
  :أهمية نظم المعلومات التسويقية  3.1.5.1

  1:تتمثل أمهية نظم املعلومات التسويقية فيما يلي 
  هلا أمهية خاصة يف توفري املعلومات املساعدة يف إختاد القرارات التسويقية املختلفة، وكلما

دقيقة ساعد دلك على حتقيق أفضل النتائج يف التخطيط والتنفيد والرقابة وال الكافيةتوفرت املعلومات 
 ؛لألنشطة التسويقية 

  إن نظام املعلومات تضع يف قالب واحد سياسات املنشأة اخلاصة باإلنتاج والتحويل والشراء
 ؛والتخزين والسياسات التسويقية وحتليلها بشكل متكامل

                                                             
  1 عبوي ،زير منري .المرجع السابق، ص. 122
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  تساعد على حساب جدوى كل األنشطة التسويقية إذ متكن من حساب نصيب كل عميل
ومسامهة كل عنصر يف أرباح املنشأة وبالتايل ميكن حتديد إجتاهات  مقدم خدمةوكل سلعة وكل 

  ؛وسياسة اإلدارة حنو اإلحتفاظ مبنتج معني أو نوع معني من العمالء 
 ة تتعلق بالعمالء واملنتج ومقدمي اخلدمات بشكل تساعد نظم املعلومات يف اإلجابة عن أسئل

  .فوري فضال عن إمكانية إستخدام هذه املعلومات يف تقييم كفاءات السياسات التسويقية  
  : التسويق بحوث 2.5.1

ا على التسويق حبوث إىل ينظر  كبريا قدرا تقدم أن ميكن حيث التسويقية املعلومات نظام من جزء أ
 والدراسة البحث تتطلب معينة مشكلة حتديد يف البحوث هده وتبدأ التسويقية املعلومات من

 لإلدارة وتقدميها النتائج وإستخالص وحتليلها البيانات جتميع التسويق حبوث رجال حياول مث والتحليل
 . املناسب القرار إختاد أساسه على يتم تقرير شكل يف

  
  : التسويق بحوث تعريف 1.2.5.1 

ا التسويق حبوث للتسويق األمريكية الجمعية عرفت  للبيانات منتظم وحتليل وتسجيل مجع": بأ
  1"عمليا واخلدمات للسلع تسويقية مبشكالت املرتبطة

  : التسويق بحوث إعداد خطوات 2.2.5.1
  : التايل الشكل يف وبإختصار التسويق حبوث إجراء خطوات إمجال ميكن

  
  
  
  
  

                     
                                                             

  1 المرجع نفسه.ص.123 .
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  .التسويق لبحوث الرئيسية اخلطوات  :03  رقم الشكل
  . 276.ص.السابق املرجع فاضل إميان مرائي،االس ؛ مصطفى رحبي ، عليان:  المصدر

  ا سؤال حباجة إىل جواب أو موقف غامض حيتاج : المشكلةتعريف تعرف املشكلة على أ
إىل تفسري وبدون وجود مشكلة وليس هناك مربر للباحث ملعاجلة شيء إذ تعترب املشكلة نقطة البداية 

                                                1.  لبحوث التسويق وهي حمور لعملياته حىت النهاية
ويعترب اإلخفاق يف حتديد مشكلة البحث حتديدا واضحا هو السبب يف فشل مشروعات حبوث 

ولكي يتم فهم املشكلة فهما واضحا ودقيقا فال بد من وجود تعاون وتنسيق بني إدارة .التسويق
التسويق من جهة وخرباء حبوث التسويق من جهة أخرى ،ولتحديد أفضل وأمشل ملشكلة الدراسة ال 

.                                                            ن وجود تنسيق مع كافة إدارات املؤسسةبد م
الباحثون التسويقيون بتطوير  بعد أن يتم حتديد املشكلة املراد دراستها يبدأ: تطور الفرضيات

حث ولصياغة الفرضيات وهي كافة اإلحتماالت واملسببات اليت أدت إىل حدوث املشكلة موضع الب

                                                             
   . 276.ص.السابق المرجع. فاضل إميان مرائي،االس ؛ مصطفى رحبي ، عليان 1

   

 

المشكلة تعریف  

 

 البیانات أنواع تحدید
 وتجمیعها

  الفرضیات تطویر

 التقریر وتقدیم كتابة
 النهائي

البیانات تحلیل  
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الفرضيات اليت ميكن أن تكون حمدودة أو مطلقة ال بد من طرح أسئلة ميكن التعبري عنها من خالل 
  1.مجل لفظية ميكن دراستها وحتليلها بطريقة منطقية 

   ه املرحلة يتم حتديد أنواع البيانات اليت حيتاجها ذيف ه: تحديد أنواع البيانات وتجميعها
بيانات ثانوية وبيانات :إلمتام إجراء البحث وعموما هناك نوعان من البيانات الباحثون التسويقيون 

  .أولية
  بعد عملية مجع البيانات يتم مراجعتها وتبويبها وحتليلها وتفسريها ووضعها :تحليل البيانات

  .بصورة دات معىن وفائدة تساعد يف حل مشكلة البحث اليت مت حتديدها مند البداية 
  وهي املرحلة األخرية من مراحل البحث التسويقي ويتكون : التقرير النهائيكتابة وتقديم

  :التقرير النهائي عادة من العناوين الفرعية التالية
 استمارة املدروسة، البحث منهجية البحث، فرضيات البحث، أمهية البحث، مشكلة املقدمة،

 النهائي للتقرير املهم اجلزء ويرتبط.البيانات حتليل يف املستخدمة اإلحصائية األساليب االستبيان،
ا قرارات من يلزم ما إلختاد العليا لإلدارة وتفسريها البحث نتائج بعرض  من البد الصدد اذو  بشأ
 2 اإلدارة أمام نتائجه وعرض إبراز وطريقة النهائي التقرير حمتويات لكتابة الفائقة العناية إعطاء

  : التسويق لبحوث الرئيسية التقسيمات 3.2.5.1
 وتتعلق هذه البحوث بتصميم وتنمية واختيارات املنتجات :  بحوث السلعة أو المنتج

اجلديدة والتحسينات يف املنتجات احلالية والتنبؤ بإجتاهات العميل وتفضيالته املرتبطة بطراز املنتج 
قارنات بإختيارها وبطبيعة احلال تقوم هذه البحوث بعمل م. وأدائها وجودة املواد الداخلة يف الصنع 

للمنتج حمل الدراسة مع املنتجات املنافسة حىت ميكن مقارنة جودة املنتجات مع ما ينافسها يف 
  .األسواق

                                                             
  1 عبوي ،زير منري .المرجع السابق، ص. 124 .

 . 125-124. ص.  نفسه المرجع 2
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 وتشتمل هده البحوث على فحص دقيق وشامل لكافة األنشطة : بحوث البيع والتوزيع
اخلارجيةو أفضل  البيعية للمنشأة وعالقات التوزيع يف السوق ويتم ذلك من خالل  حتليل البيئة

  .السبللتوزيع املنتج يف األسواق 
  وتغطي حبوث املستهلك كل مايتعلق بالقرار الشرائي للعميل والعوامل  :بحوث التسويق

اإلجتماعية  واإلقتصادية والنفسية املؤثرة فيه وميكن أن جترى هده البحوث على مستوى العميل 
  .النهائي 
 ويتعلق هدا النوع من البحوث بإختيار وتقييم فعالية األساليب املختلفة :  بحوث الترويج

املستخدمة يف ترويج منتجات املنشأة واليت تشمل على اإلعالن طرق العرض وتنشيط املبيعات 
  .،العالقات العامة وطرق املساعدة يف البيع

 األخري يف ميكننا التسويق وحبوث التسويقي املعلومات نظام من لكل األساسية للمفاهيم تطرقنا بعدما
  : ذلك يبني التايل واجلدول بينهما للتفرقة مقارنة إجراء

  
 اخلصائص نظم املعلومات التسويقية حبوث التسويق

  أساسها املشروع أو الربنامج

  غري مستمرة

  مشكالت حمددة

 خارجية

  أساسهم النظم

  مستمر

  مشكالت متكررة

 خارجية وداخلية

  النطاق

  الوقت

  املشكالت طبيعة

 مصدر املعلومات

  . املعلومات ونظم التسويق حبوث بني املقارنة:  03 رقم الجدول

  :  المعلومات خدمات تسويق.2
 السنوات يف توسعا عرفت اليت احلديثة املهمة اإلجتاهات من واحدا املعلومات خدمات تسويق يعترب

 مع تكاملها بعد وخاصة املعاصرة احلياة يف للخدمات الكبري الدور لتزايد السبب ويرجع األخرية
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 السلع من لكل التسويقي الربنامج صياغة أسلوب إن ،  املطلوبة املنفعة حتقيق يف املادية املنتجاة
 و فداملسته السوقي القطاع إلختيار والتحليل التحقق من البد فبداية نفسه هو واخلدمات
 أن إال. القطاع ذلك ورغبات حاجات إلشباع األمثل التسويقي املزيج إستحداث يف اإلستمرار
  .   خاصة أساليب لتسويقها جتعل للخدمات  املميزة اخلصائص

 وهي خرآ مورد أي إستثمار لإلنسان ميكن ال بدونه الذي املورد املعلومات تعترب: المعلومات 1.2
  :  كالتايل تعرف

  :المعلومات تعريف 1.1.2
 الفكري نتاجاإل ويف اليومية حياتنا يف كبري بشكل يستعمل املعلومات مصطلح أن من الرغم على
 واملتخصصني الباحثني لدى إمجاع أنه ،إال العالقة ذات العلوم من وغريها واملعلومات املكتبات لعلم

ال يف  من العديد يوجد حيث املصطلح ذاهل عليه ومتفق دقيق تعريف حتديد صعوبة على ا
ا إال  له التعاريف ا، نظر ووجهات آراء عن كبري بشكل تعرب مجيعها أ  قد التعاريف وهذه أصحا

 اليت التعاريف هذه بني ومن اآلخر البعض عند ومرفوضة التخصصات بعض عند مقبولة تكون
  :  مايلي نذكر ملوضوعنا مناسبة رأيناها
  تعريف المعلومات وفقا للمعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات: 

 إختاد إلغراض حمدد إلستعمال أو معني هدف لتحقيق معاجلتها متت اليت البيانات هي 
 ذي شكل يف جتميعها ،أو تفسريها وأ حتليلها بعد قيمة هلا أصبح اليت البيانات ،أي القرارات

 أي ويف رمسية غري أو رمسية صورة يف وتوزيعها ونشرها وتسجيلها تداوهلا ميكن واليت معىن
   1"شكل
  المعلومات وفقا لقاموس البنهاوي الموسوعيتعريف:  

   2"  املعرفة زيادة أجل من مفاهيم أو حقائق توصيل عملية" 

                                                             
. عريب - إجنليزي:  والمعلومات المكتبات لمصطلحات الموسوعي المعجم.  سيد, اهللا حممد؛حسب أمحد,  الشامي 1

 .  365 .ص. املريخ دار ، الرياض

. ص.  1990.  والمعلومات المكتبات مصطلحات فى الموسوعي البنهاوي قاموس . العزيز عبد شعبان,  خليفة 2 
250 . 
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 قاسم حشمت للمعلومات.تعريف د  : 

 احلالة كانت أي أو ، أواملستمع القارئ( للمكلفني املعرفية احلالة من يغري الذي الشيء ذلك هي"   
 1"  ما موضوع يف)  التلقي ا يتم اليت

 مرتبطة وباتت معىن ذات أصبحت حبيث معاجلتها متت اليت البيانات" هي فاملعلومات عامة وبصفة
  ."  معني بسياق

 أو احلقائق " هي فاألوىل واملعرفة كالبيانات أخرى ومفاهيم املعلومات بني خلط هناك أن إىل
. خاصة أشكال أي أو رموز أو حروف أو أرقام صورة على تكون قد اليت القياسات أو املشاهدات

 أو مقومة أو مرتبة غري خام كمواد أخرى حقائق أية أو هدف أو حدث أو موضوع أو فكرة وتصف

 أو تشغيلها ومت عوجلت أي( ورتبت ونظمت وفسرت قومت ما إذا ستخداملإل معدة غري أو مفسرة
ا  .والسلوك الفعل ورد االجتاه يف يؤثر معىن ذا مضمون هلا أصبح) معاجلتها أو تناوهلا  هذه يف إ
  2"معلومات تصبح احلالة

ا اإلنكليزي فورد أوكس قاموس حيددها كما املعرفة املعرفة أي الثانية أما  : بأ
  اخلربات واملهارات املكتسبة من قبل شخص من خالل التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو

  العملي ملوضوع؛
  احلقائق واملعلومات، الوعي أو اخلربة اليت اكتسبتها من جمموع ما هو معروف يف جمال معني؛

  الواقع أو من القراءة؛
  ا  أفالطوناملناقشات الفلسفية يف بداية التاريخ مع اإلميان احلقيقي "صياغة املعرفة بأ

               ".3املربر

  :  املوايل الشكل يف الفرق هذا إختصار وميكن
                                                             

 . 23.  ص. 1990، غريب دار ، القاهرة.  المعلومات وعلم المكتبات لدراسة مدخل.  حشمت, قاسم  1 
.  ص.1990  ، والتوزيع للنشر العرىب:  القاهرة.  الجماهيرى اإلتصال وصناعة المعلومات تكنولوجيا.  حممود, الدين علم 2

24 . 
:  التايل الرابط على متاح.2010-11-22  بتاريخ زيارة ] . اخلط على[.المعرفة 3
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  معلوماتالكالسيكي لل املسار : 04الشكل رقم  
 L’INFORMATION : DÉFINITION ET ENJEUX . (on line ). Site consulté le :   :المصدر 
22.11.2010.disponible sur internet: http://www.olats.org/schoffer/definfo.htm. 

  : المعلومات أهمیة 3.1.1
 معارف من إليه حيتاج مبا اإلنسان تزويد يف تلعبه الذي الدور واقع من أمهيتها املعلومات تكتسي
 أمهية تزايدت متتالية تارخيية مراحل وعرب.به القيام منه يتطلب ملا وتصوراته تقديراته منها يستمد

 الفرد وعي وتنمية اإلنسانية املعرفة توسيع يف عميقة أثار من حتدثه مبا رتباطاإ مطردة بصورة املعلومات
  1.خمتلفة ومتغريات ظواهر من به حييط ملا وإدراكه
 يفوق قدرا بذلك واكتسبت ومشولية عمقا أكثر دورا املعلومات أخدت املعاصر عاملنا ظل يف واليوم
 تكنولوجيا ومع االتصاالت تكنولوجيا ندماجإ أدى ،فلقد مضى فيما أمهية من متثله كانت ما كثريا

 التاريخ يف مسبوقا يكن مل املعلوماتية جمال يف جدري رييتغ إحداث إىل)  الكمبيوتر( احلاسوب
ا املعلومات وغدت بكامله  من متكن اليت املتميزة وثروته الرائدة العصر صناعة ونظمها بتكنولوجيا
 للظواهر املعريف الرصد حدود يف حمصورة املعلومات تعد مل حيث التطور زمام متالكإ ميتلكها

 ذلك إىل إضافة أصبحت بل السياق هذا يف اإلنسانية املعرفة وتنمية التارخيي التطور وحركة واملتغريات
 ما أن القول مبقدورنا وصار  املستقبل صورة رسم و احلاضر تشكيل إدارة يف عليها يعتمد فعالة أداة

                                                             
 . 2010-01-25.  بتاريخ زيارة ] . اخلط على.[ القرار إتخاد دعم في ودورها المعلومات أهمية. أمني حممد,  سين 1

 .www.snimedamine.maktoobblog.com:  التايل الرابط على متاح
  

 المعلومات

 المعرفة

 الحكمة

 تحلیل

 تركیب

 البیانات
 إنتقاء

http://www.olats.org/schoffer/definfo.htm.
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تمع بناء حنو حتول من الراهن الواقع يف جيري  عصر املعلومات عصر يعيش عامل يف املعلومايت ا
  . قتصادهاإ و املعلومات تسويق مصطلح ظهور وبالتايل  وتشرتى تباع املعلومات فيه أصبحت
  1: يف املعلومات أمهية أثرتون بولين وتلخص
  تنمية قدرة الدولة على اإلفادة من املعلومات املتاحة واخلربات اليت حتققت يف الدول األخرى

  ؛
  ترشيد وتنسيق ما تبدله الدولة من جهد يف البحث والتطوير على ضوء ما هو متاح من

  ؛معلومات 
 ه املشكالت ذمعرفية عريضة حلل املشكالت الفنية وإختيارات تكفل احلد من ه كفالة قاعدة

  ؛يف املستقبل 
  ؛رفع مستوى فعالية وكفاءة األنشطة الفنية يف قطاع اإلنتاج واخلدمات  
 ؛ضمان القرارات السليمة يف مجيع القطاعات وعلى خمتلف مستويات املسؤولية  

  : المعلومات خصائص 4.1.1
   2: التايل النحو على وذلك للمعلومات أساسية خصائص عشرة وزمالئه بورش حدد
 أي أن يتلقى املستخدم املعلومات خالل الوقت الدي حيتاجها فيه ؛: التوقيت  
 أي الدقة يف إجراءات القياس املستخدمة يف إعداد املعلومات وتشغيلها وجتهيزها : الدقة

  ؛وتلخيصهاوعرضها 
  أي درجة خلو املعلومات من األخطاء سواء كانت لغوية أو : الصحة أو اخللو من اخلطأ
  ؛رقمية 
  أي إمكانية التعبريعن املعلومات باألرقام والنمادج الكمية إدا لزم :  إمكانية التعبريالكمي
  ؛األمر 

                                                             
 متاح.2010.11.22:  بتاريخ زيارة .] اخلط على[   .والمعلومات المكتبات خدمات . حممود  محدي شريف, اخللفاوي1  

 .    post_4309.html i-ttp://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/03/blogh:  التايل الرابط على

:  التايل الرابط على متاح. 25.06.2010: بتاريخ زيارة .] اخلط على. [  المعلومات وخصائص أهمية 2 
http://www.alektesad.com/vb/archive/index.php/   
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    حصون نفس أي درجة اإلتفاق فيما بني املستخدمني املختلفني عندما يتف: إمكانية التحقق
املعلومات  واجلدير بالدكر أن هده اخلاصيةللمعلومات ترتبط باملوضعية وتشري املوضوعية يف املعلومات 

  ؛إىل اخللو من التحيز كما تشري أيضا إىل توافر الدليل املوضوعي القابل للتحقيق 
  ؛ ةالالزمأي درجة اليسر والسرعة يف احلصول على املعلومات : إمكانية احلصول عليها  
 . أي غياب النية يف تعديل أو حتريف املعلومات للتأثري على املتلقي ،أو : اخللو من التحيز

  ؛حتقيق أغراض خاصة 
  ؛إكتمال املعلومات : الشمول  
   ؛مدى إرتباط املعلومات مبتطلبات املستخدم احملتمل هلا   :املالءمة  
  ؛أي خلو املعلومات من الغموض : الوضوح 

 تدفق أن حيث، للتسويق جيدة جعلتهاست اليت هي املعلومات ا متيزت ما إذا اليت اخلصائص هذه
 على املنظمة إعتماد يضمنه التدفق اذوه للمنظمة بالنسبة واإلستمرار للبقاء السبيل هو املعلومات

  . فعالة تسويقية أنشطة
 اهلذف وعلمية ثقافية مؤسسات هي املعلومات ومراكز املكتبات إن: المعلومات خدمات 2.2

 والعمل ، أشكاهلا بكل املعلومات مصادر وبث إسرتجاع و وتنظيم مجع هو وجودها من الرئيسي
 من و ممكنة دقة وبأكرب املناسب وباملكان جهد وأقل وقت بأسرع إليها املستفيدين وصول تيسري على
  . املعلومات خدمات مفهوم ينبع التيسري و التسهيل هذا

 على وبناءا ، اخلدمة مفهوم حتديد يف الكتاب نظر وجهات ختلفتإ : الخدمة تعريف 1.2.2
   : إىل يعود لكذو  اجلانب اذه تناولت اليت التعاريف تعددت ذلك
  ؛وجود خدمات ترتبط بشكل كامل أو جزئي مع السلع املادية  
  ؛)الصيانة (متثل خدمات أخرى أجزاء مكملة لعملية تسويق السلع املباعة مثل  
  وهناك أنواع من اخلدمات تقدم مباشرة ال تتطلب إرتباطها بسلعة ما مثل اخلدمات الطبية

  ؛،خدمات الرتمجة ،خدمة اإلحاطة اجلارية يف املكتبات ومراكز املعلومات 
  . خمتلفة تعريفات إىل وبالتايل تفسريات عدة إىل اخلدمة مفهوم أخضع هدا كل
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ا دمةاخل األمريكية التسويق جمعية عرفت وقد   : بأ
  1"  املباعة السلع مع مرتبطة تقدم أو للبيع تعرض اليت املنافع أو األنشطة عن عبارة"

  2: التايل النحو على وتقسم
 خدمات املكتباتتعرض للبيع دون إرتباطها بالسلعة مثل : منافع غري ملموسة.  
 وتتطلب إستخدام السلع امللموسة مثل إجيار العقارات  أنشطة أو خدمات غري ملموسة

  ؛وإنتاج الببليوغرافيا يف املكتبة 
  خدمات تشرتى مرافقة مع السلعة مثل شراء احلاسوب ومعه قواعد البيانات ومعها خدمات

  .التدريب والصيانة  وغريها 
ا على اخلدمة تعريف فقدأوجز ستانتون أما  إشباع حتقق اليت امللموسة غري النشاطات:  " أ

  3" أخرى خدمة أو ما سلعة ببيع أساسا ترتبط ال ،واليت الرغبات
ا على اخلدمة كوتلر عرف كما   ،آخر لطرف يقدمه أن لطرف إجراءميكن أو نشاط كل: "  أ

  4" مادي مبنتج تقدميه يرتبط وقد شيء ألي متلك عنه ينتج وال ملموس، غري أساسا  يكون
ا نالحظ التعاريف هذه خالل ومن ا اخلدمة متييز على كلها جتمع أ  ،وبشكل ملموسة غري بأ

  . امللموسة السلع عن منفصل
  : الخدمات خصائص 2.2.2

 على بعد فيما ستؤثر السمات ،تلك عام بشكل اخلدمات ا تتميز خصائص عدة هناك يوجد
  : مايلي يف اخلصائص هذه وتتمثل تروجيها وكيفية اخلدمة تصميم
 ظهرت عدم ملموسية اخلدمات كفرق رئيسي موجود بني السلع :  الخدمة غير ملموسة

أن مفهوم عدم ملموسية اخلدمة يعين الالمادية أي أن  "  باستون" و "بيري"واخلدمة وكما ذكر 

                                                             
». éd dunod, paris ,  « Le marketing des services :le défirelationneG. Tocquer , M.Langlois ,  1

1992, p.21/22. 
 . 213 -214.ص. 2000,  زهران دار: عمان .المتقدم التسويق مداخل. حاسم حممود,  الصميدعي 2

 . 214.ص. نفسه المرجع  3
4 KOTLER, ph ; DUBOIS, B. « Marketing management ». Paris : 10 éditions, publi union, 
2001.P.454. 
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وهذا ما جعل اإلعالن والرتويج للخدمات  1"مسعها و رؤيتها ،تدوقها ،مشها ،ملسها  اخلدمة الميكن
أكثر صعوبة مما هو عليه يف حالة السلع ، كما أن الالملموسية يف اخلدمات تعين صعوبة أكرب لدى 

  ؛ املستفيدين
  تقدم اخلدمات وتستهلك يف نفس الوقت وتشري ):  الترابط( التماسك وعدم التجزئة

دم اخلدمة واملستفيد حيث يتطلب األمر يف الغالب خاصية التماسك إىل وجود عالقة مباشرة بني مق
  ؛ة من اخلدمة عحضور وتواجد املستفيد من اخلدمة كما أن تواجد املستفيد يؤثر عاى النتائج املتوق

 أي اإلختالف يف طريقة تقدمي اخلدمة حيث يرى اجلميع أن جناعة اخلدمة تتغري من : التباين
ا تعتمد عمؤسسة إىل أخرى و من وكالة إىل أخرى و  مهارات وأساليب وكفاءة  لىدلك يعود لكو

مقدم اخلدمة و زمان ومكان تقدمي اخلدمة فاخلدمة املكتبية أو املعلوماتية اليت يقدمها األخصائي أو 
ال أفضل بكثري من تلك اليت يقدمها غري املختص أو األقل خربة كماأن الشخص الواحد  اخلبري يف ا

 ؛لك إعتمادا على الظروف احمليطةذرق خمتلفة من وقت إىل أخر و قد يقدم اخلدمة نفسها بط

 نتيجة لعدم إنفصال اإلنتاج عن اإلستهالك يف ) إنتهاء اخلدمة املقدمة : ( الزوال أو الفناء
ا تتصف بالفناء السريع مبعنا الميكن ختزينها إلستعماهلا يف وقت أخر كالطاقة الكهربائية  اخلدمات فإ

ثال ، حيث تتعرض املؤسسات و منها املكتبات إىل خسائر كبرية يف حالة عدم الغري مستخدمة م
  2؛اإلستفادة من اخلدمة أو قلة الطلب عليها

 يف حالة السلع ميكن للمشرتي متلكها بشكل كامل وختزينها وبيعها مستقبال على :  لملكيةا
العكس منه يف حالة اخلدمات فإن املستفيد حيصل عليها ويستخدمها شخصيا لوقت حمدد مثال 

 .لك إستخدام املراجع يف املكتبة ذ

   : المعلومات خدمات تعريف 3.2.2
ا على املعلومات خدمات قاسم حشمت عرف   :  أ
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 مايتوافر بني للتفاعل نتيجة يتأتى يذوال املعلومات من يناملستفيد عليه حيصل يذال النهائي الناتج"
 وترتبط الفنية واإلجراءات العمليات بعض تنفيد عن فضال بشرية و مادية موارد من املعلومات ألجهزة

م أمناط و املستفدين نشاط بطبيعة اخلدمات هذه   1" .للمعلومات إحتياجا
 مركز أو التقليدي مبفهومها مكتبة كان سواءا املعلومات خدمات يقدم الذي اجلهاز كان مهما و

 بكافة واملكتبات املعلومات خدمات توفري على حترص األجهزة هده فإن عصرية كظاهرة معلومات
  :  يلي ما املعلومات خدمات حتقق أن الواجب من فإن ولدا أشكاهلا
  لك ممارسة التقييم واإلنتقاء والرتكيز ذمستفدين ويقتضي لاملعلومات املناسبة لتوفري مصادر

  ؛على الكم والكيف 
  ؛سرعة اإلحاطة مبصادر املعلومات املناسبة  
  إدراك اإلحتياجات املتغرية للمستفدين تبعا لتغري ظروف احلاجة إىل املعلومات والعمل على

  ؛تلبية اإلحتياجات 
  يقدم من معلومات مراعات الدقة فيما.  

  :المعلومات خدمات أنواع 4.2.2
 املعلومات، مرافق وكذلك أنواعها مبختلف املكتبات تقدمها اليت اخلدمات من أنواع عدة يوجد 

  2:  مها نوعني إىل املكتبات تقدمها أن ميكن اليت املعلومات خدمات تقسيم وميكن
, اجلارية اإلحاطة, اإلنتقائي البث مثل املكتبة من مببادرة للمستفيدين تقدم خدمات : األول النوع

  .الببليوغرافيات و املستخلصات, الكشافات
 التصوير, اإلطالع, اإلعارة مثل نفسه املستفيد طلب على بناءا تقدم خدمات هو:  الثاني النوع

 اإللكرتونية املستفيدين وخدمات الرتمجة وخدمات,  اإلستفسارات عن واإلجابة,  املرجعية اخلدمات
ها وما األنثرنت   . شا

  1:  إىل املعلومات خدمات تقسيم ميكن خرىأ جهة من
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 الخدمات التقليدية وتشمل : 

اإلطالع الداخلي أو اإلعارة الداخلية؛ 

اإلعارة اخلارجية ؛  
التصوير واإلستنساخ ؛  
إعداد الكشافات واملستخلصات؛  
الرتمجة العلمية ؛  
    ؛اإلحاطة اجلارية  
 االنتقائي للمعلوماتالبث.  
  وتنقسم إىل قسمني  :الخدمات اإللكترونية: 

 وتتمثل يف: الخدمات اإللكترونية الحديثة  : 

 خدمة موقع املكتبة على شبكة األنثرنت ؛   
 ؛ اإلنرتنت عرب التجول خدمة 

 اإللكرتوين؛ النقاش خدمة  
 ؛ املدجمة األقراص يف البحث خدمة  
 الشركات؛ خدمة  
 املباشر اخلط على البحث خدمة. 

وتتمثل يف: المطورة اإللكترونية لمعلومات ا خدمات : 

 اإللكرتوين؛ األرشيف خدمة 

 الببليوجرافية؛ البحوث خدمة   
 اإللكرتونية؛ اإلعارة خدمة  
 للمعلومات؛ اإللكرتونية اجلارية اإلحاطة خدمة  

                                                                                                                                                                                              
 مكتبة: الرياض. المصرية المكتبات بعض في تطبيقية دراسة:  المكتبات في الشاملة الجودة إدارة. موسى وحيد سعد، 1
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 ؛ للمعلومات  اإللكرتوين االنتقائي البث خدمة 

 ؛ اإللكرتوين التكشيف خدمة 

 اإللكرتوين؛ االستخالص خدمة 

 الرتمجة؛ خدمة  
 اإللكرتونية؛ الوثائق توصيل خدمة  
 للمكتبة  اإللكرتوين التسويق.  

 نتيجة املتطورة الدول يف كبريا توسعا اخلدمة عرفت: المعلومات خدمات مجال في التسويق 3.2
االت كل يف التكنولوجيات لتطور  يف جوهري كقطاع وأصبحت ، واإلتصاالت كاملعلومات ا

 خاص تسويق إعتماد ضرورة يوجب مما ، العاملي اإلقتصاد يف والفعال األساسي واحملرك الدول إقتصاد
  . اخلدمات تسويق أي

ا على املعلومات بيئة يف التسويق فكرة عليها تقوم اليت اخلدمات نعرف أن وميكن  نقوم أعمال" أ
  1" . ما شئ بإستخدام لألشخاص وتقدم تؤدى أعمال أو الغري أجل من اوتؤدى
 املؤسسة نشاط تعرتض صعوبات واإلنتاجية ،والتميز اجلودة: اخلدمة تقدمي يف املؤثرة العوامل وتشكل

ا تسويق يف بنجاحها يسمح فيها ،والتحكم ككل أدائها يف وتؤثر  حيث اجلودة خاصة و خدما
 خدمة توفري جيب الزبون ،وإلرضاء مملموس غري اخلدمي املنتج ألن أمهية األكثر العنصر تعترب

 اخلدمة وتطوير املستهدف السوق حتديد اخلدمات تسويق يتطلب كما ، فيها يرغب اليت باملواصفات
 بني من للخدمات التسويقي املزيج عناصر تبقى ،لكن الزبائن ورغبات حاجات مع تتناسب اليت

 خصائص عن الناشئة الرئيسية للمشاكل ،ونظرا للخدمات التسويقي النشاط يف األساسية املتغريات
  املشاكل هده تذليل على قادرة تسويقية إسرتاتيجيات تبين اخلدمة مسوقي على جيب اخلدمات
  . بسهولة وتسويقها
  : المعلومات خدمات تسويق تعريف1.3.2
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 من جمموعة"  :أنه على املعلومات خدمات تسويق: ) ALA( األمريكية المكتبات جمعية تعرف
 و املكتبات خدمات موردي بني اإلستجابة و السريع والبناء التبادل تعزيز إىل اهلادفة األنشطة

 بإنتاج تعىن األنشطة هذوه. اخلدمات هذهل واملتوقعني الفعليني املستخدمني أو واملستفيدين املعلومات
  ."احتسينه وطرق توصيلها وطرق وتكلفتها اخلدمات هذه

 املعلومات ومراكز املكتبات إدارة جمال يف املعلومات خدمات تسويق فيعرف" الهمشري عمر" أما
  :  كالتايل

 املعلومات مركز أو املكتبة يف متخصصة إدارة ا تقوم اليت املتكاملة واألعمال األنشطة جمموعة" 
 بالكمية واملتوقعني احلاليني للمستفيدين األفكار أو اخلدمات أو السلع توفري إىل خالهلا من تسعى

 وبأقل املناسب واملكان الوقت ويف .أذواقهم مع يتماشى ومبا واملطلوبة، املناسبة واجلودة واملواصفات
 مركز أو باملكتبة األخرى الدوائر مع بالتعاون وذلك املتاحة، الطرق وبأسهل ممكنة، تكلفة

  1 ."املعلومات

 املكتبة توفرها اليت والطرق الوسائل جمموعة: "  هو املعلومات خدمات تسويق أن القول ميكن وعليه
  " واملرتقبيني احلاليني املستفيدين إحتياجات تلبية أجل من

  :  الخدمات مجال في التسويق مكانة 2.3.2
 املؤسسات بأن وجد ناحية فمن ، متضارب اخلدمات قطاع يف التسويق ودور مكانة على الدليل إن

.  السلعي اإلنتاج ذات باملؤسسات مقارنة وحمدود أقل تسويقي توجه ذات هي اخلدمية الطبيعة ذات
 التطبيقات يف للتطوير يعزى ال اخلدمات قطاع يف املتسارع النمو أن البعض أقرتح الواقع ويف

 فهو اخلدمية املؤسسات مجيع على ينطبق أن الضروري من ليس كان وإن اإلدعاء هذا إن.التسويقية
  2: التالية األسباب على يعتمد
   يمن عليها صفة الالملموسية  ؛مشاكل تسويقية تتعلق خبصائص اخلدمة واليت 
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  ؛بعض املؤسسات اخلدمية ال زالت يعتربون أنفسهم منتجني للخدمات وليس مسوقني هلا 

  إن العديد من املؤسسات اخلدمية هي صغرية احلجم على اإلتصال املباشر مع عمالئها ،وقد
ال حتتاج لطرق التسويق نفسها كما هو مطلوب لنفس األنواع من املؤسسات املتوسطة والكبرية 

 ؛احلجم 

   ا أو الغرض ا أكرب من قدرة إستيعا إن بعض املؤسسات اخلدمية تواجه طلبا على خدما
 ؛تاح لديها امل

   ؛إن القيود القانونية يف بعض اخلدمات قد حتد من دور التسويق فيها 

  بعض املؤسسات اخلدمية تتمتع بقوة إحتكارية  يف حقل اخلدمات الذي تعمل به وفشلت يف
  ؛إدراك وجود منافسة هلا 

  إن نوعية اإلدارة ليست جيدة يف العديد من املؤسسات اخلدمية، حيث يقول أحد الباحثني 
 ؛إن اإلدارة العليا يف مؤسسات اخلدمات مل تدرك بعد ماهية التسويق و أمهيته لنجاحها  ستانتون

  ؛فهم مازالو خيلطون بني مفهوم البع والتسويق 

 ن التسويق يف جمال السلع  الزال ذا فائدة إعتقاد بعض املديرين أن الكتابات املوجودة ع
 .حمدودة بالنسبة هلم 

 على واملطبقة املتاحة التسويقية األفكار أن يرون اخلدمات تسويق جمال يف الكتاب بعض أن كما
 حسب يعود وذلك إيليي و دوملي  الكتاب هؤالء ،ومن اخلدمات مسوقي كثريا تفيد ال السلع
  . نفسها اخلدمات خصائص إىل   رأيهم

وما ال شك فيه أن الكتابات واألحباث التسويقية ركزت حمور إهتمامها يف البداية على املنتجات 
السلعية لكنها فيما بعد ومنذ الثمانينات تغري الوضع وبدأت تركز على أمهية تسويق اخلدمات 

  .وأخدت تفرد فصوال هلا  عن كيفية تطبيق  التسويق يف قطاع اخلدمات 
خرى أصبحت العديد من مؤسسات اخلدمات على درجة عالية من التوجه التسويقي ومن ناحية أ

  : وذلك بسبب 
 ؛إزدياد املنافسة حمليا ودوليا يف العديد من القطاعات اخلدمية 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  سهولة إنتقال العديد من األفراد ممن ميلكون خربة يف جمال التسويق غري اخلدمي إىل
 ؛وظائف يف قطاع اخلدمات

يد من مؤسسات اخلدمات يف احلفاظ على مستوى معني من اجلودة وزيادة حماولة العد
 ؛اإلنتاجية 

ه العوامل وغريها من العوامل األخرى شجعت على توسيع اإلهتمام بتطبيق مفهوم التسويق ذونتائج ه
على نطاق أوسع يف قطاع اخلدمات ، وهناك العديد من األدلة على أن املفهوم التسويقي أخذ بتزايد 

  .وله وتطبيقه يف قطاع اخلدماتقب
يف كتابه أهم التطورات والتغريات احلديثة يف الدول  املتقدمة  ، واليت ساعدت  جوفلوك ولقد خلص

    1:املؤسسات اخلدمية على تبين املفاهيم التسويقية وهي
   التغيري يف أمناط التشريعات والتعليمات احلكومية املنتجة. 

  بالنقابات واجلمعيات املهنية تبسيط املعيري اخلاصة. 

  اإلجتاه حنو اخلصخصة يف جمال اخلدمات العامة. 

  تبين املؤسسات غري الرحبية لإلسرتاتيجيات املوجهة بالسوق. 

  التقدم التكنولوجي. 

  التوسع يف عمليات التأجري يف مؤسسات اخلدمات. 

  املصنعني كمقدمني للخدمات. 

  األساسية النشاطات أهم وأحد اخلدمات بقطاع وثيقا إرتباطا مرتبط التسويق أصبح فقد اليوم أما
  .اخلدمية املؤسسات ا تقوم اليت

  :  المعلومات خدمات تسويق أساليب 3.3.2
مما ال شك فيه أن تسويق اخلدمات حيتاج لألسلوب اجليد الذي يضمن وصول اخلدمة 
للمستفيد،وذلك بإختيار أكثر الوسائل فاعلية وإنتشارا لتحقيق اهلذف الرئيسي للتسويق وهو الوصول 

  .نتظار حظوره ملعرفة ماتوفره املكتبة من خدمات إال . إىل املستفيد 
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نوع : تسويق خدمات املعلومات تتنوع حسب مصار متعددة منها وهذه األساليب املستعملة يف 
  املكتبة وأهذافها الطبيعية وجمتمع املستفيدين منها واإلمكانات املتوافرة هلا ، ونعدد يف النقاط التالية 

ال و بعض التالية بعض الوسائل اليت يستعملها املكتبي   1: ن يف هذا ا
  ا إعداد املطويات والوريقات املختلفة ا وفروعها وخدما للتعريف باملكتبة ، وموقعها وإمكانا

 ؛،وطرق إستخدامها 

  تمع لزيارة املكتبة والتعرف على خمتلف ا دعوة املستفيدين وأفراد ا مبا فيها  اقسامهأو خدما
 ؛األقسام الفنية 

 الت املختلفة للتعريف باملكتبة واملعلومات ومصادرها وخدما  ؛ا إصدار النشرات وا

 ؛ة األم اليت تتبعها املكتبة سإعداد موقع أوصفحة للمكتبة ضمن موقع املؤس 

  ؛اإلعالن عن قواعد البيانات املختلفة اليت تشرتك فيها املكتبة 

  تفعيل اإلحاطة اجلارية والبث اإلنتقائي بوسائل خمتلفة منها اإلعالن ،عن املصادر اجلديدة أو
 ؛أمهها مقسمة موضوعيا على موقع املكتبة 

  التفاعل مع العاملني باألقسام أو اإلدارات أو الفروع وغريها يف املؤسسة األم اليت تتبعها
لية أو اجلامعة أو الشركة واملؤسسة اليت ختدمها املكتبة املكتبة كاألقسام التخصصية يف املدرسة أو الك

عريف بأمهية املكتبة ،ودورها ،و ما ميكن أن تقدمه لدعم أهذافهم ت،لنشر الوعي ،وبناء العالقات و ال
م    .وتلبية إحتياجا

  تقدمي العروض واحملاضرات للتواصل مع املستفيدين ومتخذي القرار ،مع مراعاة جتنب
ديد من املصطلحات الفنية و التخصصية واحلرص على اإلستعانة بالوسائل التوضيحية  إستخدام الع

وتكنولوجيا املعلومات  ، وبنماذج من املستفيدين الذين حققت املكتبة جناحات خاصة  يف  تلبية 
م املعلوماتيية وخدمتهم ليكونو   .خري سفراء للمكتبة اإحتياجا

                                                             
 احلديث الكتاب دار: الكويت. المعلومات ومراكز المكتبات في المعلومات خدمات.  يوسف ياسر املعطي، عبد 1
 .25.ص.  2005،
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 األخرين وغريهم يف املهن األخرى للتسويق يف جمال اإلستعانة بأفكار وأساليب املكتبيني 
ا   .املعلومات وخدما

  كاحلمالت العاملية لتسويق املكتبات , اإلفادة من اجلهود واألفكار العاملية للتسويق
 .واملعلومات 

  : للخدمات التسويقي المزيج 4.3.2
 األنشطة من جمموعة"  بأنه تعريفه وميكن التسويق موضوع يف املفاهيم  أهم من التسويقي املزيح يعد

 مع يتناسب مبا املعلومايت املنتج دراسة خالهلا من يتم اليت للمعلومات واملرتابطة املتكاملة التسويقية
 املادي املقابل أو السعر حتديد مع وطلباته رغباته و الزبون أو املستهلك أو املستفيد حاجات
  الوقت يف املطلوب املكان إىل إيصاله و توزيعه مث له الرتويج مث أوبيعه لتقدميه املناسب

 1"   املناسب
  2" املنظمة إدارة فيها تتحكم اليت باملتغريات" التسويقي املزيج ويعرف 

 والعلمية كالثقافية التجارية غري املؤسسات يف التسويق مفهوم طبق الذي كوتلر فيليب وضع وقد
  : من يتكون والذي التسويقي املزيج ملفهوم Ps4:  ب املعرف منوذجه بالعامل
  . ،املكان ،الرتويج السعر ، املنتج

 اخلدمات(  املنتج وهي عناصر مخس من يتكون للخدمات التسويقي املزيج جعل من هناك أن إال
  ).الزبائن(  البشرية املوارد ،و)  املكان(  التوزيع ،)  اإلتصال(  الرتويج ، السعر ،)  املقدمة

 والشكل.  اخلدمات جمال يف يف العنصر هذا ألمهية نظرا وذلك البشرية املوارد عنصر إضافة مت ولقد
  "سافارد ريجان" حسب للخدمات التسويقي املزيج منوذج ميثل املوايل

  

  
                                                             

  1 عليان ،رحبي مصطفى ؛ السامرائي،إميان فاضل.المرجع السابق. ص . 125 .
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  للخدمات التسويقي املزيج :05 رقم الشكل
  . 64. ص . المرجع السابق. الكرمي عبد ، عمرية بن:  املصدر

  ويقصد باملنتج هنا خدمة املعلومات اليت جتهز وتستخدم لسد حاجات ورغبات  :المنتج
وطموحات املستفيدين من خدمات املعلومات مثل اإلعارة ،التكشيف ،االستخالص وغريها من 
يئة العمل ،النظافة ،األثاث واإلضاءة  منتجات املعلومات باإلضافة إىل ساعات فتح املكتبة  و

واملالحظ أن هذا التعريف يضيف أشياء أخرى بالنسبة للمنتج هو .اخلدمة وتتمثل مبكان تقدمي 
 .اخلدمات وذلك ملا له من دور يف تسويق.هتمام مبكان تقدمي هذا املنتج إلا

   جيدر الذكر هنا أن القرارات التسعريية للسلع أو املنتجات املعلوماتية ال خيضع : السعر
لكثرة املتغريات اليت تؤثر على القرارات  التسويقية  اليت  لقانون حمدد يطبق يف كافة الظروف وذلك

خيتلف تأثريها من وقت آلخر  إذ أن السعر يف املكتبات و مؤسسات املعلومات اليقتصر على 
التكاليف املادية اليت قد يتحملها املستفيد للحصول على خدمة ما بل يتضمن عناصر جديدة 

 : للتكاليف منها 

وتتمثل يف كلفة الوقت الذي يقضيه املستفيد يف سبيل احلصول على  :كلفة الفرص البديلة
 .والذي كان من املمكن استثماره يف بدائل أخرى خدمة معينة،

كلفة اجلهد املادي الذي يبدله املستفيد يف سبيل احلصول على اخلدمة. 

 اخنفاض التمويل التقليدي و االعتماد على الضرائب بشكل كبري. 

 المواردالبشریة

العمالء/ السوق  

 التوزیع

Distribution  

 المقدمة الخدمات= المنتج
 بالمكتبة

العقد= الثمن  

Prix  

اإلتصال= الترویج  

communication 
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1 اص يف صناعة املعلوماتمنو القطاع اخل 

 ميكن اخلدمات جمانية ظل يف املعلومات مركز أو املكتبة يف الثمن أن فريى" سالون ميشال جون" أما
   2. املستفيد هذا نوع يكن مهما املستفيد بني يكون الذي العقد يف يتمثل أن

 كما . اخلدمات وهو الطريقة اليت جتذب املستفيد أو الزبون القتناء املنتجات أو : الترويج
االتصال باآلخرين وتعريفهم بأنواع السلع واخلدمات املعلوماتية املتوافرة يف "ميكن تعريفه على أنه 

 "املكتبة أومركز املعلومات وإثارة إهتمامهم وتشجيعهم للحصول عليها أو شرائها 

 عرب أو التلفاز يف واإلعالم اإلعالن وسائل على املعلومات تكنولوجيا تأثري ظل يف الرتويج تأثري زاد
  .  العامة وامليادين والشوارع والبوسرتات الصحف يف املألوفة الوسائل إىل إضافة.  األنثرنت شبكة

  3 :ويهذف الرتويج إىل مايلي  
 تعريف املستفيد الفعلي واحملتمل بالسلع واخلدمات املعلوماتية املتوفرة. 

 املتوفرة إثارة اهتمام املستفيد بالسلع واخلدمات. 

 إحداث تغيري يف سلوك املستفيد واجتاهاته ،وخلق تفضيل للسلع واخلدمات املعلوماتية
 .وجذب مستفيدين حمتملني آخرين .املعروضة عليه 

 التأثري على قرار املستفيد يف خصوص احلصول على اخلدمة املعلوماتية و االستمرار يف
 .استعماهلا واإلفادة منها

 اإلشارة سبق واليت  للسلع بالنسبة نفسها هي للخدمات بالنسبة الرتوجيي املزيج عناصر أن إىل شرينو 
  . إليها
 جمموعة من القنوات اليت تنقل اخلدمة من املنتج األصلي إىل املستفيد النهائي ، :  التوزيع

موعات الوثائقية على  ويغطي التوزيع يف جمال املكتبات  أوقات تقدمي اخلدمة للمستفيدين ،تواجد ا
م. األرفف و طرق االستفادة منها إدا كانت موجودة يف املخزن  وعات مواقع التواجد الفعلي يف ا

                                                             
  1 عليان ،رحبي مصطفى ؛ السامرائي،إميان فاضل.المرجع السابق. ص . 143 .

  2  بن عمرية ، عبد الكرمي .المرجع السابق. ص. 68 .
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و أيضا شبكات املعلومات الداخلية و  قواعد املعلومات، الفهارس، املكتبية وكذا املواقع االفرتاضية،
 .اخلارجية

  وهم املستفيدون األساسيون يف األسواق املستهدفة اليت تسعى املكتبة إىل تلبية  :الزبائن
م    .احتياجا

  :مشاكل تسويق خدمات المعلومات  .3.2
اخلصائص املميزة للخدمات واليت سبق التطرق إليها إىل عدد كبري من املشاكل املتعلقة  يرتتب عن

  : بتسويقها وذلك على ثالث مستويات هي
  املنظمة املؤدية للخدمة. 

 املستهلك للخدمة. 

  تمع  .السياسة العامة وا

 المشاكل المتعلقة بخاصية أن الخدمة غير ملموسة :  
 عدم القابلية للتخزين : 

 يف  ذلك حيدث ال ولكن البيع أثناء أو اإلنتاج بعد أو اإلنتاج مراحل يف سواءا ختزينها ممكن فالسلع 
 من منتظم بشكل اإلنتاج يف اإلستمرار متغري بني توازن بتحقيق يسمح املخزون أن حيث اخلدمات

 التوفيق صعوبة تنشأ اخلدمية املنظمات حالة يف ، أخرى ناحية من الطلب إنتظام عدم متغري ناحية
ا حيث  املتغريين هذين بني  أن إذ. فعليا إنتاجا وليس إضافية إنتاجية بطاقة اإلحتفاظ إىل تلجأ أ

 حال حيتاج عليها والطلب اخلدمة إنتاج بني التوفيق مشكلة فإن خدمية منظمات وهي مثال املكتبات
 طريق عن يتم خالهلا من قدمةامل املعلومات خدمات املتغريعلى الطلب ،فمقابلة املخزون غري آخر

) 100( مئة  إنتاج املكتبات تلك تستطيع ال حيث. فعليا إنتاجا وليس إنتاجية بطاقة اإلحتفاظ
 على الطلب ذروة فرتات يف تستطيع ولكنها طلبها حلني وختزينها مثال مقدما خارجية إعارة خدمة
 بتقدمي اخلدمية  املنظمات قامت إذا  أما. املستفيدين جلمهور مقدميها أعداد زيادة اخلدمة تلك

ا ا مدروس غري تصور وفق خدما   . ذلك وراء من مجة خسائر جتين قد فإ
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  اإلتصاالت:  
سواء اإلتصال من جانب املنظمة اخلدمية بالعمالء احلاليني أو احملتملني ،إذ عند اإلعالن عن أحد 

ا كيف ميكن خلق صورة لشئ ليس له مظهر مادي بطبيعته ؟ مثال  ماهي الصورة اليت يتم : خدما
ا عن خدمة اإلعارة أو اخلدمة املرجعية مبكتبة ما ؟  ه هو صورة إذ أن ما ميكن تقدمي. اإلعالن 

للفوائد احملتمل احلصول عليها من هذه اخلدمات كسرعة احلصول على خدمة اإلعارة مثال ويرتتب 
ة أو  عن ذلك مشكلة فرعية أخرى متعلقة بالتميز بني املنظمات اخلدمية اليت تقدم خدمات متشا

ل التنظيم الداخلي اجليد متقاربة ، وهنا يتم الرتكيز على إظهار الفوائد املصاحبة خلدمة املعلومات  مث
  .ملبىن املكتبة 

  نظرا لوجود أكثر من إسرتاتيجية للتسعري فإن تطبيقها على قطاع اخلدمات  :التسعير
 :يالقي تعقيدات مرجعها

  العمل وجزء من التكاليف املباشرة ،اخلامات(صعوبة حساب التكاليف املباشرة (
 بسبب عدم وجود خامات أو مواد أولية

  اخلدمة بسسب عدم قابلينها "إنتاج "القياس الدقيق للوقت الذي يستغرقه صعوبة
  .للتنميط

 تاحة املعلومات سواء خالل إذعند إنتاج خدمة إ: صعوبة توزيع التكاليف الثابثة
أو عرب بنوك املعلومات باملكتبات فإنه تربز صعوبة صعوبة تسعري هذه اخلدمة  هل سيتم  البحث اآليل

حساب السعر بالصفحة أم بالساعة وإدا مت  حساب السعر بالصفحة فهل يتم إحتساب سعر 
 .الصفحة كخامة أم سيضاف عليها تكاليف أخرى كتكلفة احلرب مثال 

 للسعر جيعله يربط ما " أثر نفسي " يه باإلضافة إىل أن مستهلك اخلدمة يتولد لد
بني مستوى السعر  ومستوى اجلودة  ذلك لعدم قدرته على تقييم اخلدمة على أسس مادية ،لذا فإنه 

   1 .يلجا إىل إستخدام السعر مؤشرا للجودة 
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   المشاكل المتعلقة بخاصية التالزم وعدم إنفصال الخدمة عن مستهلكها :  
  يف عملية إنتاج اخلدمة وإعتباره جزءا من إنتاجها تدخل وإشرتاك املستهلك. 

  التفاعل اللفظي بني مقدم  اخلدمة واملستفيد منها أي أن فرتة التفاعل بني طريف اخلدمة
 .قصري وال ميكن من  خلق نوع من التقا رب السريع عادة بينهما 

  تاج صعوبة تغطية اخلدمة ألسواق ومناطق جغرافية واسعة لصغر حجوم وحدات إن
  .ولقيامها يف العادة خبدمة أسواق حملية ضيقة . اخلدمة 
  المشاكل المتعلقة بخاصيةعدم التجانس:  

  ؛صعوبة تنميط اخلدمة 

  تأثر أداء اخلدمة بصفات مقدميها واملستفيدين منها و كافة املستهلكني املوجودين أثناء
 ؛تقدمي اخلدمة 

  اخلدمة ومقدميها من حيث مستوى الدور اخلطري الذي تلعبه إدراكات العمالء عن
  ؛تقييمهم هلا

  صعوبة تطبيق مفاهيم الرقابة على اجلودة يف حالة اخلدمات لصعوبة وضع معايري جودة
 ؛اخلدمات 

  المشاكل المتعلقة بخاصية فقدان الخدمة بمجرد إنتاجها: 

  ؛اخلدمة ال ميكن ختزينها 

  ؛تغلب الطلب على اخلدمة 

 ؛من اخلدمة  حتديد الطاقات من املعروض 

  وبصفة عامة عامة ميكن حصر مشاكل أومعوقات التسويق فيما يلي :  
   سوء فهم التسويق وتطبيقاته يف بيئة املكتبة واملعلومات أو اإلكتفاء بأساليب الرتويج

  ؛ التقليدية

  رفض بعض املكتبيني فكرة تسويق خدمات املعلومات أساسا حبجة خوفهم من خروج
 ؛املؤسسات النفعية غري الرحبيةاملكتبة من دائرة 
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  الفشل يف فهم والتعرف على التوجه حنو التسويق و إجراءاته حىت عندما يكون موجودا. 

  ؛عدم املوافقة على املرتكزات األساسية للتسويق اليت تركز على الزبون بدال من املنتج 

  ؛عدم اإلتفاق حول متطلبات ورغبات و إحتياجات املستفيدين 

 ا منتجات وخدمات املعلومات يف فاعلية البحوث  صعوبة تقري القيمة اليت تساهم 
  1 .والتنمية والتقدم 
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   الفصـل خالصـة
 السلع تدفق أجل من املؤسسة توفرها اليت الوسائل و الطرق من جمموعة بأنه التسويقي النشاط يعرف

 ففي ، خمتلفة مفاهيم التسويقي املفهوم عرف قد و.  املرتقبني و احلاليني زبائنها إىل منها اخلدمات و
 املبيعات بتحقيق  أكثر االهتمام أصبح حيث الثانية املرحلة مث ، للمنتج السيادة كانت األوىل املرحلة
 ذلك و للتسويق االجتماعي املفهوم جاء مث ، للزبون السيادة إعطاء مت حيث ثالثة مرحلة مث ، الكبرية
تمع رغبات و حاجات لتلبية   . ككل ا

 يف املؤسسة خارج أو الوظائف جانب من املؤسسة داخل سواء واسعا، امتدادا التسويق عرف قد و
  . اخل...العمومي و التجاري كالقطاع القطاعات خمتلف

 بتوجيه هلا يسمح تسويقيا مسارا تتبع ا املنوطة األهداف التسويقي النشاط إدارة حتقق حىت و
 التسويقي املسار يبدأ حيث ، القرارات و اخلطط لبناء الالزمة املعلومات توفري و استغالهلا و الفرص

 االسرتاتيجية أي املقصود السوق أو املقصود اهلدف اختيار مث ، احلاجات حتديد مث السوق دراسة من
  .  االسرتاتيجية هذه لتنفيذ الالزم التسويقي املزيج حتديد يأيت مث ، تنفيذها الواجب

 استنتاج أجل من ذلك و التسويقي النشاط يف املتغريات أهم من التسويقي املزيج متغريات تعترب و
 التوزيع ، ،السعر املنتج ، املتغريات هذه توصلها حىت و ، املؤسسة يف توفرها الواجب القدرات طبيعة

  .املنتجات لتطوير بينها فيما التنسيق جيب املسطرة األهداف حتقيق على الرتويج ،
 أما ، البشري العنصر يف للخدمات بالنسبة ونظريه للسلع التسويقي املزيج بني اإلختالف وجه ويعترب

 جتعل للخدمات املميزة اخلصائص أن إذ ، اخلدمات يف عنه كثريا خيتلف ال للسلع التسويقي الربنامج
 يف  املشاكل من جمموعة تطرح اخلصائص هذه أن كما ، خاصة أساليب اخلدمات جمال يف للتسويق
  . اخلدمات تسويق
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  : الثالــث الفصــل

 خدمات وجودة التسويـق
الجامعيـــة بالمكتبـات المعلومــات  
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  يدـــتمه  

ا ذات أمهية لكل من  تلعب جودة اخلدمة دورا مهما يف تصميم منتج اخلدمة وتسويقه حيث أ
وقد إزداد إدراك املؤسسات اخلدمية ألمهية ودور تطبيق مفهوم اجلودة .مقدمي اخلدمة واملستفيدين 

ا األ كثر الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية ، حيث أصبحت مواضيع اجلودة والقضايا املتعلقة 
   . إستحوادا يف مؤسسات األعمال واألكثر إهتماما لدى رجال األعمال واحللقات واملؤمترات العلمية

  .وكذلك املستفيدين أصبحوا أكثر إدراكا وإهتماما باجلودة 
تم مبراقبة جودة اخلدمات من مجيع النواحي    .وهذا ما أدى إىل ظهور مؤسسات تعىن و

   :ة األساسية جيب أن ترتكز على جودة منتج اخلدمة لألسباب التاليةلذلك فإن القرارات التسويقي
  اجلودة تؤثر على حجم الطلب على اخلدمة وعلى ذلك الذي يصنع الطلب عليها

 ).املستفيد(

  إن اجلودة تعد وسيلة لصنع املكانة التنافسية للمكتبة باملقارنة مع املكتبات األخرى املنافسة
  .هلا يف السوق 

ا يف ظل هذه  واملكتبات اجلامعية واحدة من املنظمات اخلدمية اليت تسعى إىل تسويق خدما
التطورات احلاصلة يف جمال املعلومات واإلتصالت اليت جعلت العامل قرية صغرية تتميز بسهولة تدفق 

ال    .املعلومات واملنافسة الشرسة و القوية يف هذا ا
يعد دورا مهما ،فحاجات وتوقعات املستفيدين تعد عوامل إن دور التسويق يف تطوير جودة اخلدمات 
 .مهمة يف تقييم جودة اخلدمة واحلكم عليها 

  : وتطرقنا فيها إىل : الجودة  .1
  :التاريخي  وتطورها الجودة ماهية 1.1

إصطالحا مث التطور التارخيي هلا  وصوال إىل  و ةسيتم التطرق يف هذا العنصر إىل مفهوم اجلودة لغ
  .افها دوأه أمهية اجلودة

                                                             
 435.ص .السابق المرجع . حامد هاين ،الضمور.  
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إن مفهوم اجلودة من املفاهيم احلديثة يف الفكر اإلداري وقد وردت عدة  :الجودة  مفهوم1.1.1
  :تعار يف للجودة نذكر منها

 ةلغ   
ا طبيعة الشيء ودرجة صالحه "qualities"كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية    1 .ويقصد 

  . أصلها من اجليد نقيض الردئ 
   2"تعين الدرجة العالية من النوعية والقيمة "  قاموس  أكسفوردواجلودة كما وردت يف 

ا  جود، واجليد نقيض : " ومن بني التعريفات اللغوية للجودة تعريف إبن منظور الذي يعرفها بأ
الردئ ،وجاد الشيء جوده، وجوده صريه جيدا،وأحدث الشيء فجاد،والتجويد فعله ،وقد جاد جودة 

  3. "أي أتى باجليد من القول أو الفعل، 

  إصطالحا :  
 ن جوراتعريف:  

  4:اجلودة على أن هلا عدة معاين منها جورانعرف 

  املستهلك من  وتطلعاتحتياجات إاجلودة حتتوي على مجيع مظاهر املنتج الذي حيقق
   ؛املنتج

  ا عدم وجود اخللل يف املنتج   ؛اجلودة تعرف على أ
 ستخدامإلاملالءمة يف ا. 

  
  

                                                             
 . ص. 2002 ،صفاء دار: عمان.  1.ط   -. الحديثة المنظمات في الجودة . طارق  ،مأمون ؛ شيلي، الدرادكة1
: عمان. 1.ط . الشاملة من المستهلك إلى المستهلك إدارة الجودة.حجيم  ،الفضل،مؤيد عبد احلسني ؛ الطائي،يوسف 2

 . 24.،ص2004مؤسسة الوراق ،

  3سعد،وحيد موسى . المرجع السابق.ص. 61 
 .20.، ص2005الثقافة، دار : عمان . 2000:9001ومتطلبات اإليزو   الشاملة الجودة إدارة ، نايف ، قاسم علوان  4
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  هيزرتعريف :  
  1"حتياجات املستهلك إهي قدرة املنتج أو اخلدمة على مقابلة " 

 تعريف ديمنج:  
ا  اجلودة واملستهلك مبعىن احلصول على جودة عالية مع حتقيق رغبات : "عرف دمينج اجلودة على أ

  2."املستهلك 
أن تعرف يف حدود متطلبات جيب : ووضع دمينج بعض النقاط للنقاش حول تعريف اجلودة منها 

ومن غري املمكن تعريف اجلودة مبعىن املنتجات واخلدمات . العميل وبذلك تكون للجودة عدة أبعاد 
يف حدود خاصية واحدة وأن درجة اجلودة ليست متساوية يف كل األحوال نظرا إلعتمادها على 

  .متطلبات املستهلك 
 بريطانيا  قتصادية فيإلتعريف  المكتب القومي للتنمية ا"NEDO : " 

ا الوفاء مبتطلبات السوق من حيث التصميم واألداء اجليد وخدمات "  يعرف اجلودة الشاملة بأ
 3"مابعد البيع 

بأنها الجودة لضبط األمريكية الجمعية عرفتها كما :  

   4" املستهلكني حاجات تلبية على القادرة اخلدمة أو املنتج وخصائص املزايا من جمموعة"

 أن ذلك اجلودة ملفهوم وشامل واحد تعريف وضع الصعب من أنه جند السابقة التعاريف خالل من
 وإشباع تلبية على كبرية بدرجة تعتمد وهي"  املستفيد" أي ا املعين بإختالف ختتلف اجلودة

 من املستفيد لدى  الرضا من  ممكن قدر أكرب  خلق"  تعين فاجلودة وعليه املختلفة ورغباته حاجاته

                                                             
. ، ص2007دار جرير ، :عمان .  1.ط. إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي  .السامرائي ،مهدي  1

27       . 

       .27.ص. المرجع نفس 2

  .197. ص ،  2003، عمان ، والتوزيع للنشر صفاء دار ، 1.ط ، الرائدة اإلدارة ، الفتاح عبد حممد, الصرييف 3
    . 16.ص. المرجع السابق.طارق   ،مأمون ؛ شيلي، الدرادكة 4
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 يف يكون ذلك وكل  املقدمة للخدمات األحسن واخلصائص األكرب واإلشباع األفضل األداء خالل
  " املناسبة والطريقة واملكان الوقت

  : التطور التاريخي للجودة   2.1.1
بدأت نشأة اجلودة كنظام إداري شامل يف اليابان مع بداية القرن العشرين ،وخاصة عندما طبقت     

املنشآة الصناعية اليابانية ،وبعد جناح منقطع النظري يف حتقيق األهداف اليت طبقت من مبادؤها على 
أجلها ، إنتشرت هذه الفكرة يف العديد من الدول الغربية خاصة الواليات املتحدة األمريكية و 

فاقية اململكة املتحدة ،مث إنتشرت منها إىل عدد من الدول النامية وشبه املتقدمة وخاصة بعد دخول إت
 تقسيم وميكنحيز التنفيد ومنو املنافسة العاملية ،وتنوع مشاريع الشراكة الدولية ) GATT(اجلات 

 :كالتايل اجلودة مفهوم تطور مراحل
  مرحلة التفتيش : المرحلة األولى

ال الزمين هل ،ويهتم مفهوم التفتيش بأنشطة إختبار  1940و 1900ه املرحلة مابني ذميتد ا
وفحص كل مكون من مكونات املنتج للتحقق من مطابقتها للمواصفات احملددة ، وميكن إبراز 

  : اخلصائص الرئيسية هلذه املرحلة فيما يلي 
 ؛حتدد مفهوم اجلودة يف هذه املرحلة على أنه مطابقة املنتج للمواصفات 

  أي أن املنتجات نيتصميم املنتج يتم من طرف املنتجني أكثر مما يوجه إىل املستهلككان ، 
 ؛اليت يتم إنتاجها قد ال تفي  بإحتياجات املستهلك

  مرحلة ضبط الجودة :المرحلة الثانية 
، ويشتمل مصطلح ضبط اجلودة على مجيع  1960إىل عام 1940متتد هذه املرحلة  من عام 

ال من الرتكيز على املنتج النهائي فقط ، وتتمثل أهم خصائص هذه املرحلة فيما عمليات اإلنتاج بد
  : يلي 
  ساليب اإلحصائية يف ضبط اجلودة ؛إستخدام األ 

  حتليل نتائج الفحص و اإلستفادة منها يف إجراء التعديالت الالزمة على التصميم من أجل
 ؛تقليل أو منع املنتجات غري املطابقة 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 فات املواد األولية مما يساهم يف حتسني اجلودة اإلهتمام مبواص    . 

  مرحلة توكيد الجودة :المرحلة الثالثة 
، وجاءت هذه املرحلة بعد حتقيق  1985إىل عام  1970ميتد اإلطار الزمين هلذه املرحلة من عام  

  . اليابانيون لنتائج جيدة بعد تطبيقهم لفكرة حلقات اجلودة 
اجلودة  إىل التأكد من تنفيذ وإجناز الضبط الكلي لكل عمليات اإلنتاجية أي ويشري مصطلح توكيد 

أن هذه املرحلة إهتمت بالرقابة الشاملة على مجيع العمليات اإلنتاجية ،حيث مت اإلعتماد على ثالث 
نظام  توكيد اجلودة هو:" وبالتايل فإن .رقابة وقائية ، رقابة مرحلية ،و رقابة بعدية :أنواع من الرقابة 

يقوم على حتسني املنتج أوبعبارة أخرى هو مجيع األفعال املخططة داخل نظام ما والالزمة إلعطاء 
  "الثقة يف أن املؤسسة سوف حتقق متطلبات اجلودة 

  : وقد متيزت هذه املرحلة مبا يلي 
 ؛أن اجلودة تبىن يف مرحلة التصميم، واليت تشتمل على تصميم املنتج والعمليا ت اإلنتاجية  

  إمتالك العاملني بقسم اجلودة دراية كافية مبوارد املؤسسة من العاملني ،وآالت  و مواد أولية
 ؛وأساليب عمل 

 :إتسمت هذه املرحلة من تطور اجلودة بظهور عدد من املفاهيم منها 

 اجلودة؛ تكلفة تقليل  
  مفهوم العيوب الصفرية. 

  : إدارة الجودة الشاملة:المرحلة الرابعة
املرحلة ظهرت إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب متكامل ،يهدف إىل التحقق من الشمولية يف هذه 

  .والتكاملية يف جودة املنتجات وخدمة املستهلك 
  .هتمامات كل مرحلةإوالشكل املوايل يوضح مراحل تطور مفاهيم اجلودة مع 
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  .مراحل تطور مفاهيم اجلودة :  06 الشكل رقم
  .25.ص. المرجع السابق. الفضل ، مؤيد عبد احلسني ، الطائي ، حجيم يوسف : المصدر

 : يف أمهيتها و اجلودة أمهية تتلخص:  وأهدافها الجودة هميةأ  3.1.1

   .السواء حد على واملستهلك للمنتج بالنسبة األمهية بالغة اجلودة إن: الجودة أهمية  1.3.1.1
 للمنتج بالنسبة   
إىل مايؤدي ،وهو السوقية واحلصة املستفيدين والء زيادة وبالتايل طيبة مسعة على احلصول 

 ؛ املكتبة على اإلقبال زيادة

االكتشاف و اخلدمات من املعيب نسبة ختفيض خالل من التكاليف ختفيض 
  املبكرلألخطاء؛

.التنافسية امليزة لتحقيق املداخل أهم أحد هي اجلودة أن بإعتبار تنافسية ميزة على احلصول                .
 مستفيدلل بالنسبة:  
يدفعه الذي للثمن عادل مقابل على املستفيد حصول .  
؛ الغش من املستفيد محاية  
حاجاته تلبية على قادرة خدمات على املستفيد حصول. 

ــشــالتفتيـ  

 

 توكيد الجودة 

إدارة الجودة 
 الشاملة

القيمة الشاملة 
 للزبون

ضبط الجودة 
 إحصائيا
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   الجودة افدأه 2.3.1.1
  :  ومها اجلودة أهداف من نوعان هناك عام بشكل
 عليها احملافظة يف املؤسسة ترغب اليت باملعايري تتعلق اليت وهي الجودة ضبط تخدم أهداف 

 مستوى ذات متطلبات ستخدامإب وذلك ، ككل املؤسسة مستوى على املعايري هذه تصاغ حيث

 .اخل.... ، العمالء وإرضاء األمان مثل مميزة بصفات تتعلق أدىن

 خدمات وتطوير األخطاء من احلد يف تنحصر ما غالبا وهي  :الجودة تحسين أهداف 
 فئات مخس إىل بنوعيها اجلودة أهداف تصنيف ميكن هنا ومن.أكرب بفعالية املستفيدين ترضي جديدة

 : هي

تمع والبيئة األسواق ويتضمن للمؤسسة اخلارجي األداء أهداف  ؛وا
؛ واملنافسة املستفيدين حاجات وتتناول للخدمة األداء أهداف 
؛للضبط وقابليتها وفاعليتها العمليات مقدرة تناولتو  العمليات أهداف  
وحميط للتغريات إستجابتها ومدى وفاعليتها املؤسسة مقدرة وتتناول الداخلي األداء أهداف 

  ؛العمل
العاملني وتطوير والتحفيز والقدرات املهارات وتتناول للعاملني األداء أهداف . 

 اإلدارة، جمال يف احلديثة املفاهيم من اجلودة ثقافة مفهوم يعترب :  الجودة ثقافة تطوير 4.1.1

 .الشاملة اجلودة إدارة مبفهوم وارتبط

 :الجودة ثقافة تعريف.1.4.1.1
ا على اجلودة ثقافة تعرف  والقرارات املشاكل املؤسسة متنهج خالله من الذي األسلوب " أ

 اإلدارية املستويات كافة يف البعض بعضهم حنو أو املواقف حنو العاملون حيملها اليت واالجتاهات

  1"  املؤسسة داخل
 اجلوانب على يركز أنه إذ ، اجلودة ثقافة ملفهوم نسبيا واحملدودة الضيقة بالرؤية التعريف هذا يتسم

                                                             
 ، والتجارية المالية الدراسات مجلة – نظرية دراسة – الجودة ثقافة لتطوير متكامل إطار نحو . قرطام وائل،  1

 .171 ص ،1998 الثاين، العدد القاهرة، جامعة
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 واملعتقدات والقيم العادات منط :عن عبارة اجلودة ثقافة أن القول كنمي.أكثر بدرجة الفكرية

 تعكس املؤسسة يف اجلودة فثقافة وبالتايل اخلدمة، جبودة املرتبط اإلنساين والسلوك األساسية،

 . هلا النابض القلب مبثابة وهي شخصيتها،
 : الجودة لثقافة المختلفة األسس.2.4.1.1

   1:  أمهها أسس عدة إىل اجلودة ثقافة تستند

 األساسية القيم: 
ا وتتسم هامة، الفرد يعتربها اليت األشياء تلك هي القيم  إجتاهات من عمقا أكثر جذور ذات بأ

ا اإلدارة نظام يف جوهريا دورا تلعب إذ الفرد، سلوك على سيطرة أكثر وهي ومواقفه، الفرد  حتدد أل

  . املؤسسة داخل إختاذها يتم قرارات أية توحد فهي مث ومن ، األولويات
 األساسية التشغيل إستراتيجية: 

 نشاط ألي الشامل التنفيذ أجل من الضروري األساسي املعيار أو القاعدة إىل هنا اإلسرتاتيجية تشري

 املواقف يف للعاملني املرشدة اخلطوط توفر حيث ، أوال تأيت اجلودة أن يف وتتمثل ، قرار أي صنع أو

 . األوىل املرة من الصحيحة األشياء فعل دف ، املختلفة

 المستمر التحسين : 
 خالل  من وجه، أحسن على أهدافها حتقيق على املؤسسة قدرة من تزيد اجلودة حتسني عملية إن

 ، املتاحة الفرص إستغالل من ميكنها مما ، أعماهلا حميط ختص واليت هلا املتوفرة املعلومات إستغالل

 : ذلك ويتطلب تواجهها قد اليت التهديدات وتفادي

فإنه لذلك ، اجلودة بتحسني يتعلق فيما املبادرة إىل العمل يف الفعل رد من التحول ضرورة 

  ؛وتوقعاته املسيتفسيد إلحتياجات فهمها تطوير باملكتبة األقسام كافة على ينبغي

لدى " عادة " يصبح أن أي الروتيين اليومي العمل من جزءا التحسني يصبح أن ضرورة 

 .املستويات كافة يف العاملني
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اجلودة حتسني إىل خاصة بصفة العليا واإلدارة عامة بصفة املؤسسة أعضاء ينظر أن ضرورة 

 يف توسعها إمكانية ويتيح أسواقها يف املؤسسة وبقاء دميومة يضمن إسرتاتيجيا عمال ميثل أنه على

  .أخرى أسواق

 : الجودة لثقافة األساسية المقومات.3.4.1.1
 : أمهها العناصر من جمموعة توفر يتطلب اخلدمة جودة مبستوى االرتقاء إن

 املتعلقة املعلومات نشر خالل من ذلك ويتحقق ، عليها واحلفاظ اجلودة بأمهية اإلدراك خلق 
 إىل الدليل توفر وبالتايل ا، املتعلقة املشاكل على بالتعرف يسمح مما ،كتبةبامل للجودة احلايل بالوضع

 حتقيق يف اجلودة ألمهية وإدراكهم العاملني وعي أساسه اجلودة لتطوير عمل برنامج لتقدمي احلاجة

 . ككل املكتبةا وأهداف اخلاصة أهدافهم

 ويكون ، وحتسينها اجلودة تطوير لعملية العليا اإلدارة دعم مبعىن : اإلدارية القيادة دليل توفري 

 : خالل من ذلك

 ؛اجلودة جملس يف واملشاركة إنشاء 
 ؛ اجلودة سياسات وضع 
؛اجلودة أهداف ونشر حتديد 
؛ املوارد توفري 
؛ )ةاخلدم جودة على التدريب ( باجلودة اخلاصة املشاكل حنو للعاملني التدريب توفري 
والتقدير واالعرتاف املكافآت تقدمي. 
 ا اليت اإلقرتاحات خالل من التطوير جهود يف األفراد مشاركة  للمشاكل كحلول يقدمو

 . للجودة املختلفة

 ويقوم ، لإلدارة الضرورية املعلومات توفري على الرقابة نظام يساعد للرقابة واضح نظام وجود 

 قادرا تكون أن جيب ، ما مشكلة حل على قادرا تكون لكي : "هو أساسي افرتاض على النظام هذا
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 ، املناسب الوقت يف اإلحنرافات على بالتعرف يسمح النظام هذا فإن وبالتايل " أوال رؤيتها على

 . املناسبة التصحيحية اإلجراءات ووضع

  : )ISO( للتقييس العالمية المنظمة.2.1
 املواصفة مثل الكربى الدول بعض يف العسكرية املواصفات بعض هناك كان املنظمة هذه إنشاء قبل

  AQAP األطلسي الشمال حللف العسكرية واملواصفة MILQ :9858 العسكرية األمريكية
  .  RAQ الفرنسية العسكرية واملواصفة

 معها تتعامل كانت اليت للمصانع اجلودة ألنظمة شروطا حتدد كانت املواصفات هذه ومجيع
 إنشاء بعدها ليتم ، الدول لتلك النهائية احلربية الصناعة يف تدخل صناعية  ملنتجات   كموردين

 من صفوة ا ويعمل ، الدول من جمموعة قبل من إعتمادها ومت 1947سنة للتقييس العاملية املنظمة
االت شىت يف والتجارب اخلربات ذوي املتعلمني  منظمة وتعترب.  واملعلومات املكتبات ومنها ا
  . املؤسسة داخل والعمليات األنشطة لكل اجلودة حتقيق هو األساسي هدفها1 اجلنسيات متعددة

                                                                                                              :  القانونية والطبيعة التعريف.1.2.1
                 ةاإلجنليزي باللغة للتقييس العاملية باملنظمة يعرف ملا إختصار هو)  ISO(  لفظ إن

)International standard organization  (،  ا اإليزو منظمة وتعرف  ومنظمة عاملي إحتاد:" بأ
 خلق يف جهودها وتتمثل, وطنية تقييس هيئة 561من أكثر ممثلي عضويتها يف تظم , رحبية غري

 واخلدمات املنتجات جودة لتقييم والدول األطراف كل من ومقبولة موحدة ومقاييس مواصفات
  2."التجارة حترير ظل يف اجلودة حتقق ومقاييس ضوابط حتت املتبادلة
 ملختلف العاملي القياس توحيد جمال يف املتخصصة املتحدة األمم وكاالت إحدى املنظمة هذه وتعترب
 الوطنية للجمعيات الدولية الفدرالية إنشاء إىل التقييس فكرة جدور وتعود. واخلدمات واملواد السلع

 يف إجتماع إنعقد الفراغ هذا ظل يف و. 1942 عام العمل عن توقفت واليت،1926 عام للقياسة

                                                             
1  ISO About. ( on line) . site consulté le: 12.03.2011.disponible sur  internet : 
http://www.iso.org/iso/abou t.htm .   
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 بوضع تم جديدة دولية منظمة إنشاء دولة 25 ممثلو قرر بأن أعماله انتهت 1949 عام لندن
  .اإليزو منظمة هي املنظمة عاملية،هذه مواصفات و معايري

  .                 اإليزو عائلة أفراد.2.2.1
م هلا،إال العامة املفاهيم و اإلطار نفس يتبنون هم ،و األفراد من الكثري اإليزو لعائلة  يف خيتلفون أ
  :العائلة هذه أفراد ألهم موجز عرض يلي فيما هتمام،واإل تركيز جمال
 االيزو مواصفات سلسلة يف املواصفات هده تتمثل و:الجودة توكيد نظام إدارة مواصفات 

 أو منتجات تقدمي إىل يهدف نظام لتأسيس إرشادات و متطلبات بتقدمي ختتص هي ،و9000
  .حمددة مواصفات تطابق خدمات
 ختتص اليت و 14000 ايزو املواصفات سلسلة يف تتمثل و :البيئة نظام إدارة مواصفات 
   . البيئي األداء حتسني جلأ من إرشادات و متطلبات بتقدمي

 املواصفات سلسلة يف تتمثل و: المهنية سالمة و الصحة إدارة نظام مواصفات 
18001:1999OHSAS  زوياإل مواصفات سلسلة ضمن ليست املواصفات هذه أن رغم ،و 

ا إال  لإلدارة نظام بتقدمي ختتص هي و هلا، العام الرتكيب و اإلطار نفس تتبىن أ

 املهنية الصحة و السالمة سياسة تطوير و تطبيق و إلنشاء الالزمة اإلجراءات و املسؤوليات 
  .أدائها حتسني و

 املواصفات سلسلة يف تتمثل: الغداء سالمة أنظمة إدارة مواصفات HACCP ISO  
  مجيع من الغداء سالمة تأمني على يعمل نظام تشكل هي ،و)اهلاسب(22000:2005

 بداية من ا مير اليت املراحل مجيع من لكذ ،و كميائية أو فزيائية أو بيولوجية كانت سواء األخطاء
  .إستهالكه إىل إنتاجه
 Hazard and Analysais Critical:األجنبية للعبارة األوىل احلروف هي HACCP وكلمة

Control points، احلرجة التحكم نقاط حتديد و املخاطر حتليل نظام تعين و.  
 27001:2005  املواصفات سلسلة يف تتمثل:المعلومات أمن نظام إدارة مواصفات 
ISO ملا نظرا املعلومات بنظم تم هي ،و أحدثها و  املواصفات أهم من املواصفة هذه تعترب و 
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 تريليون 1.6 حوايل بلغت لإلقتصاد ضخمة خسائر من إخرتاقها يسببه وما أمهية من النظم هلذه
  . 2000 عام أمريكي دوالر
  :    المكتبات في الشاملة الجودة. 3.1
تواجه املكتبات ومراكز املعلومات يف هر للبعض من علماء املكتبات أن هناك صعوبة كبرية قد ظقد ي

ا املفهوم على املؤسسات اخلدمية والبحثية غري اهلادفة ذتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة بسبب حداثة ه
إىل الربح ،باإلضافة إىل أن مفتاح اجلودة الشاملة هي جمموعة من املواصفات واملعايري احملددة واليت 

ا لكافة األفراد املوجودين داخل مؤسسات املعلومات إىل أن إحتتاج إىل نظرة شاملة ال بد من  ستيعا
هناك من يرى أن هذا القول مردود عليه حيث يرى أنه بالرغم من أن املكتبات قد نشأت بإعتبارها 
مؤسسات خدمية إىل أن التطور التقين قد لعب دورا بارزا يف ختلي املكتبات عن هذا التقليد بدخوهلا 

ات البحثية ذات طابع جتاري من خالل منظومة تسويق خدمات املعلومات ،وبالتايل يف نطاق املؤسس
ا حتتاج إىل برنامج خاص  بدأت املكتبات ومراكز املعلومات بالتخلي عن املفهوم القدمي وإدراك أ

يئة املناخ املناسب لتفعيله    .للجودة الشاملة وذلك يتطلب دقة يف التنفيذ و
    : المكتبات في الشاملة الجودة تعريف. 1.3.1

لقد تعدى تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة يف املؤسسات و املنظمات الرحبية إىل املؤسسات و املرافق 
ا ، ذلك ألن اجلودة الشاملة أثبتت جناحها يف زيادة اإلنتاجية ،ختفيض   العامة لتحقيق جودة خدما

للمستفيدين وصار لزاما على املؤسسات و تكلفة األداء وحتسني جودة املنتج أو اخلدمة املقدمة 
منظمات اخلدمات ومنها  املكتبات أن تبدأ بالتوجه حنو تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة حىت تستطيع 

  1:مواجهة التحديات العامة املتمثلة يف
 ؛خنفاض اإلنتاجية إ  
 ؛ زيادة التكاليف   
 ؛ تبين أساليب غري فعالة لتحقيق أهداف املنشودة  
 ؛رضا املستفيدين   تدين مستوى  
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 ؛تدين مستوى الرضا الوظيفي و الوالء لدى العاملني 

  ؛املنافسة الوطنية و اإلقليمية و العاملية 

  التغري يف سلوك املستفيدين الذي بدأ ينظر للجودة كمعيار أساسي إلختيار املنتج أو اخلدمة
 1.بغض النظر عن مصدره 

خيتلف عن مفهومه بالنسبة لباقي املنظمات األخرى إال أن مفهوم اجلودة الشاملة يف املكتبات 
  .املختلفة 

  :حيث ركزت تعريفات الباحثني للجودة يف املكتبات على 
  .الوفاء بإحتياجات املستفيدين واخلدمات املقدمة هلم 

ا  "بول موشر"حيث عرف    2 :اجلودة الشاملة بأ
م" يف أعماهلم وكذلك لإلدارات و الربامج  اليت  الفائدة اليت حتقق من مقتنيات منها للوفاء بإحتياجا

  ".تتبع املنظمة 
متوافقا مع ما إهتم  به التعريف السابق حيث أشار إىل أن اجلودة ":"كوندراي"كما جاء تعريف 

هي  عملية تركز على فهم إحتياجات املستفيدين مث العمل على حتسني اخلدمات اخلاصة :الشاملة 
  3".لك اخلدمات م ورفع مستوى رضاهم عن ت

ا    4 :كما ميكن أن تعين اجلودة الشاملة من وجهة نظر املكتبيني على أ
ا هدف متغري يسعى إىل التحسني و التطوير املستمردليست ه تزام إلوتؤكد على . فا حمدد بل إ

 وهي ال تعين. ه الفلسفة مع بنية املكتبة ذندماج هإاجلميع  مببادئ اجلودة كما تؤكد على أمهية 
    .إجياد بيئة عمل يسعى فيها اجلميع إىل حتسني اجلودة وجودة ممكنة اجلودة لكنها تعين حتقيق أعلى
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  :فقد ركزت على ثالث مفاهيم للجودة الشاملة يف املكتبات:  1 "  برانكوليي"أما 
  .توفري املقتنيات املطلوبة: أوال 
  .إمكانية وسهولة احلصول على املقتنيات : ثانيا 
  .درجة جناح املكتبة يف إرضاء املستفيدين من اخلدمة املكتبية  :ثالثا 

ا  عبارة عن أداء العمل مبراكز املعلومات وفق معايري ومواصفات ": وميكن تعريف اجلودة على أ
لك على كفاءة العاملني وخاصة يف جماالت اليت تغلب عليها اجلانب الفكري ذقياسية ، وتسند يف 

املناسب يف املكان املناسب ، وحتلي اجلميع بالضمري املهين واملهارة الفردية مبعىن وضع املوظف 
 2العالية

  :ه التعريفات ميكن القول أن اجلودة الشاملة يف املكتبات هي ذمن خالل ه
ا املكتبة " لك من خالل وضع معايري ذو .العمل على التحسني املستمر يف كل العمليات اليت تقوم 

ات  وحتفيز العاملني و إمداد املستفيدين مبا حيتاجونه وفق معايري اجلودة لتحسني جودة اخلدم
   ".العاملية

  :فوائد تطبيق الجودة الشاملة في المكتبات .2.3.1
  : ميكن إمجال فوائد تطبيق اجلودة يف املكتبات يف 

 تاجون حتقيق النجاعة و دعم مصاحل و إطارات املؤسسة باملعلومات و الوثائق املختلفة اليت حي
  ؛3   إليها
  ؛توفري األداة لقياس األداء يف جمال خدمات املعلومات  
 ؛التأكيد على جودة اخلدمات  
 4 ؛تقدمي اخلدمات للعمالء و املستفيدين   
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  السماح باستغالل الطاقات البشرية و املادية املتوفرة مبراكز املعلومات بشكل يؤدي إىل
  ؛تقليص النفقات و إرضاء املستفيدين 

  ؛حتسني الروح املعنوية للعاملني  
 ه املنافسة غري مباشرة ذخلق جو من املنافسة املتميزة بني مراكز املعلومات ، وإن كانت ه 

   1: إذ تتجلى هذه املنافسة خاصة يف  
 ؛ستقطاب التجهيزات احلديثة إ 

  ؛للمستفيدينتبين الطريقة و األساليب املتطورة يف حتليل معاجلة و حفظ املعلومات وبثها  

  توظيف أخصائي املعلومات ذوي املنتجات العالية الذين يسامهون بشكل قوي يف نظام
   .اجلودة باملؤسسة

  :                                              متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في المكتبات .3.3.1
فإنه  من أجل حتسني األداء و اجلودة،لكي تستطيع املكتبات النجاح يف تبين نظام اجلودة الشاملة 

جيب عليها أن تتوفر على جمموعة من املتطلبات أو بعبارة أخرى القيام مبجموعة من التدابري ميكن 
  : إمجاهلا فيما يلي 

  تعترب عملية التدريب يف املكتبات :تعليم وتدريب املوظفني  وخلق روح العمل التعاوين بينهم
ومراكز املعلومات أمر يف غاية األمهية رغم التكاليف الكبرية املرتتبة عليها ولكن على اإلدارة اليت 

تم مبوضوع التدريب   لك يف جمال ذء كان هتماما بالغا  سواإتطمح إىل مواكبة التطورات التقنية أن 
التعامل مع التقنية احلديثة أو يف جمال العالقات العامة و التطوير اإلداري ،كما أنه ميكن إدماج 

ستخدام أدوات إقتصادية  على املهنيني مبراكز املعلومات ضمن حركة  تدريب العاملني باملؤسسات اإل
   2اجلودة 
 فيدين لرفع الكفاءة و حتسني األداء ودعم شرتاك مجيع العاملني من مديرين و موظفني و مستإ

  ؛األفكار اجلديدة و اإلبداع 
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  ودالك بالوقوف على املشكالت اليت إىل فشل :حتديد طرق السالمة و اجلودة و طرق الوقاية
   .اخلطط ووضع احللول و البدائل الالزمة و االستعداد حللها يف الوقت املناسب 

 ودالك لتوضيح : ات و مقارنتها مع املعايري العاملية عرض النتائج وقياس مدى جودة املخرج
  .إمكانية االستمرار بصورة ناجحة استدراك اخلطأ 

 من املعروف أن التقنية احلديثة ساعدت كثريا :ستغالل التقنية احلديثة لتحقيق أهداف اإلدارةإ
عد بوسع املكتبات على حتسني األداء مع الدقة و اجلودة املرجوة وخاصة يف جمال املعلومات ،فلم ي

  .اإلستغناء عن هده التقنيات احلديثة ملواكبة التطورات يف عصرنا
 1. باإلضافة إىل تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة اجلودة الشاملة  
   :معايير اإليزو في مجال المكتبات والتوثيق :  4.3.1

ا,  املكتبات نظم لفاعلية ضرورة املعايري تعترب  املعايري تعد كما,    األفضل تقدم أن تستطيع ال فبدو
 واملنظمة,  واملعلومات املكتبات خدمات وقياس لتقييم الباحث ا يستعني اليت األدوات أهم من

تأسست هذه املنظمة  ، والثقافية الفكرية احلياة جوانب من الكثري تتناول)  ISO(  للتقييس الدولية
وقد جاء نشاطها يف جمال املكتبات واملعلومات متأخراً بعض الشيء عن تاريخ ) م1946(عام 

خلاصـة بالتوثيق اتأسيسها حيث بدأت يف إصدار معايريها يف جمال املكتبات من خالل جلنتها الفنية 
                                    .م1953عام  

" : م ثاين معايريها عن تقديـم وإخـراج الدوريات بعنـوان 1954كما أصدرت يف العام التايل 

Layout of Periodicals   "، املكتبات جمال يف املنظمة وضعتها اليت املعايري بعض وهذه 
   2:  والتوثيق
 مبادئ : 1 اجلزء.  للسجالت الفوقية.  عمليات السجالت.  والوثائق املعلومات 

ISO 23081-1:2006                                                                                        .. 
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 :التايل الرابط على متاح. 2010-10-15 ] . اخلط على. [ المكتبات مجال في اإليزو معايير 2
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Information and documentation. Records management processes  Meta 

data for records .                                              . Part 1: Principles  

 ايسان رقم السمعية للمواد الدويل املعيار – والوثائق املعلومات 

. ISO 15706:2002                                                                                                 
 Information and documentation. International Standard Audiovisual 
Number (ISAN).                                                                                                 

  املواضيع واختيار شروط الفهرسة طرق فحص الوثائق وحتديد. الوثائق. 

ISO 5963:1985                                                                                          
 Documentation. Methods for examining documents, determining their 

subjects, and selecting indexing terms .                                                      

 املوحد للكتاب  الرقم الدويل.ومات والوثائقاملعل. 

.ISO 2108:2005                                                                                         
Information and documentation -- International standard book number 
(ISBN)                                                                                                       

 وعناوين املطبوعات قواعد اختصار كلمات العنوان. املعلومات والوثائق 

ISO 4:1997                                                                                                 
               Information and documentation.Rules for the abbreviation of   

title words and titles of publications                                                      .        
 االلكرتونية مؤشرات خدمات املكتبة. املعلومات والوثائق. 

ISO/TR 20983:2003          . 
 Information and documentation. Performance indicators for electronic             
    library services.                                                                                        

 :الجامعيةتسويق خدمات المعلومات في المكتبات 2.
يئة مصادر  تعد املكتبات من أقدم املؤسسات الثقافية اليت عرفها اإلنسان و من أهم أهدافها 

ا ذوه. مث مجعها وتنظيمها وختزينها من أجل تقدميها إىل املستفيدين،بأسهل وأسرع الطرق  ملعلوماتا
ه املؤسسة ،حيث  ذداف هيؤكد بأن اخلدمات و اليت تتمثل يف تقدمي املعلومات تعد أهم واجبات وأه

كانت الفكرة التقليدية للمكتبة هو القيام بتهيئة مصادر املعلومات وبالذات التقليدية داخل جدران 
ين يأتون و يأخذوا ما حيتاجونه دون مقابل مادي وهلذا فإن فكرة التسويق اليت ذدين الياملكتبة للمستف
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ان ولكل إرتبطت بالسلع واألرباح كانت بعيدة كل البعد عن امل ا با كتبات اليت كانت تقدم خدما
  . دين ياملستف

     1:إال أن هذه النظرة تغريت تدرجييا بسب تغري ما يلي
  ؛املعلومات أصبحت ينظر إليها كسلعة 

 ؛تأثريات تكنولوجيا املعلومات 

  تعدد إحتياجات املستفيدين واملعلومات املوجودة داخل املكتبة مل تعد تفي بالغرض. 

  اإلعتماد علي التمويل الذايت احملدود للمكتبات مع إشباع حاجات املستفيدين. 

وتعترب املكتبات األمريكية هي أول من إستخدم أسلوب تسويق خدمات املكتبات واملعلومات نظرا 
ا كثريا من نظريات وعلوم التسويق وخصوصا تلك املوجهة حنو املؤسسات العامة اليت ال  إلستفاد

  .الربح دف إىل 
دين إال أن املكتبات األمريكية يوبالرغم من أن خدمات املكتبات كانت تقدم جمانا للمستف

ا من  ا خاصة خالل فرتة العجز يف ميزانيا إستطاعت من خالل األنشطة التسويقية اليت كانت تقوم 
ا من تعويض مما مكنه.دهم املادي يدين مث على دعمهم وتأييد معنوي من املستفياحلصول على تأي

ا مع العلم أن تقاضي أجرا مقابل تقدمي خدمة باملكتبة كان أمرا يرفضه العامل ن يف و النقص يف ميزانيا
مما أدى إىل نوع .املكتبات ومجهور املستفيدين إذ وقع خلط بني مفهوم التسويق والبيع عند املكتبيني 

ات املكتبية و املعلوماتية و قد وضع من املعارضة من طرفهم لعمليات وبرامج و أنشطة تسويق اخلدم
  :بعضهم الفرق بني املفهومني حيث أن 

  .هو خلق الرغبة إلقتناء املنتج أو اخلدمة :التسويق 
  .هو إرضاء وتلبية هذه الرغبة عند املستهلك: أما البيع 

بدأت مؤسسات جتارية ذات عالقة بتسويق املعلومات  20ومع بداية الربع األخري من القرن 
دف بالدرجة األوىل إىل وا ا بالظهور وخصوصا يف الواليات املتحدة وأروبا وهي  خلدمات املتعلقة 

  .حتقيق الربح املادي من خالل التعامل مع املعلومات تصنيعا وإنتاجا وجتارة 
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ا من املمكن أن ذوقد رأى البعض عند إنتشار ه ديد على املكتبات ، وأ ا تشكل  ه املؤسسات أ
  .لها، وأن تصبح أسواق كربى للمعلومات حتل حم

ا عند سد إحتياجات  ا التشكل أي خطر على املكتبات بل تدعم خدما أما البعض اآلخر فريى أ
م  املستفيدين الذين ال   .تستطيع املكتبة تلبية إحتياجا

و  لكل من مفهوم وأنواع املكتبات اجلامعية نتعرض يف هذا العنصر: المكتبات الجامعية.1.2
تمع املستفيد منها            .أهدافها ووظائفها و ا

 الجامعية تعريف المكتبات.1.1.2

  :  تعددت التعاريف اخلاصة باملكتبة اجلامعية إذ عرفها الكثري من املختصني كل من وجهة نظره
ا  سعيد أحمد حسنعرفها  حيث جمتمع  ذلك النوع من املكتبات الذي خيدم جمتمعا معينا، وهو"بأ

حيث توفر هلم الكتب  .األساتذة و الطلبة و اإلدارات املختلفة يف اجلامعة، أو الكلية، أو املعهد
عبارة عن "تعريف آخر له  ويف". من أجل خدمة أهداف و أغراض هذه اجلامعة. الدراسية وغريها 

د، منظمة و غريها من املوا جمموعة من الكتب و املخطوطات و الوثائق والسجالت و الدوريات
  1  ."تنظيما مناسبا خلدمة طوائف معينة   

ا  الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات و المعلومات و الحاسبات هاعرفت كما   " بأ
حتياجات املعلوماتية للطلبة و اإل ه و تدعمه و تديره جامعة ملقابلةؤ مكتبة أو نظام من املكتبات تنش

 2 .  "اخلدمات  التدريس و األحباث وهيئة التدريس كما تساند برامج 

ا تلك املكتبة أو جمموعة املكتبات اليت تنشأ و متول و تدار من قبل وذكر اجلامعات  السيد النشار بأ
املكتبية املختلفة للمجتمع  عاهد التعليم املختلفة وذلك لتقدمي املعلومات و اخلدماتمأو الكليات أو 

 3هذه املؤسسات درسني و العاملني يفاألكادميي املكون من الطلبة و امل

                                                             
 25. ص.1992عمار، دار: عمان. وظائفها أهدافها تطورها نشأتها: الجامعية المكتبة. حسن أمحد, سعيد  1 

: القاهرة. عربي-إنجليزي الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات و المعلومات و الحاسبات.سيد,اهللا  حسب 2
 .2231.ص. 2001املكتبة األكادميية،

 24 . ص. 2002جامعة اإلسكندرية،:مصر. دراسات في المكتبات و المعلومات. السيد السيد,النشار   3
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املكتبة هي لب و جوهر "The Library in The University"يف كتابه نورمان هايام و عرفها
ا ا ختدم مجيع وظائف اجلامعة من تعليم و حبث، و كذا  اجلامعة إذ أ تشغل مكان أويل و مركزي أل

  1 ."احلاضر و املاضي لألجيال املعرفة اجلديدة و نقل العلم و املعرفة و ثقافة خلق
ا تتفق يف جمملها على أن املكتبة اجلامعية ليست جمرد مكان , هذه التعاريف وإن تعددت  إال أ

حيتوي على جمموعة من الكتب يشرف عليها جمموعة من أمناء املكتبات بل املكتبة اجلامعية أهم و 
لتعليم اجلامعي والبحث العلمي وهي ختدم ملكتبة اجلامعية رسالة مفادها خدمة ااف. أمشل من هذا 

وتقوم بتهيئة وسائل ، جمتمع الطلبة واألساتذة واإلدارة يف اجلامعات والكليات و األقسام املختلفة 
تمع املستفيدين منها    .املعرفة وتعميقها وتنظيمها وتقدميها 

 : الجامعية أنواع المكتبات 2.1.2 

اليت تشكل غالبا من الكتب ومنها اشتقت تسميتها، وتنوعت  املعلوماتيةجتمع املكتبات األرصدة 
تمع اجلامعي , ختدمه املكتبات حبسب اجلمهور الذي وعلى رأسها جند املكتبات اجلامعية اليت ختدم ا

ا تتخذ عدة أنـواع, بطبيعته املتنوع   2 :كالتايل, األمر الذي جعلها يف حد ذا
 المركزيةـــــــالمكتبات 

ا املركزية اليت تتوىل مهمة اإلشراف على  هي املكتبة الرئيسية للجامعة، حيث جند لكل جامعة مكتبا
ا هي اليت تزودها بالوثائق و الكتب وسائط, األخرى املوجودة باجلامعة مجيع أنواع املكتبات  لكو

, .هذه املكتبة لى مستوىقتناء املواد املعلوماتية يتم بشكل مركزي عإاملعلومات املختلفة، و ذلك ألن 
العلمية؛وغالبا ما تساهم املكتبة املركزية بشكل  باإلضافة إىل اجلوانب األخرى الفنية و التنظيمية و

ووضع النظم و حتديد العالقات بني املكتبة و إدارات الكليـات   ,فعال يف اقرتاح احلـلول الفنية
 .يات و ندوات و حماضرات و معارض و غريهاملتق: النشاطات العلمية املختلفة تنظيم, واألقـسام

                                                             
London: . the Library in the University. Observation on a ServiceHIGHAM, Norman .  1

Andre Deutsch 1980.p.11. 
دار غريب : القاهرة . تطوير البحث العلمي تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في: المكتبات الجامعية . بدر،أمحد   2
.2001. 
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, باجلامعة عام، فإن املكتبة املركزية هي الواجهة احلقيقية جلميع املؤسسات التوثيقية املوجودة بشكل
  .ومهزة الوصل ما بني هذه املؤسسات و اإلدارة من جهة

 الكلياتـمكتبات 

ا، حماولة  الكتب املرجعية و  يف ذلك مجعلقد سارعت معظم الكليات إىل إنشاء مكتبات خاصة 
حتقق اإلستفادة املشرتكة بني  اليت ميكن أن, املوسوعات و املعاجم و القواميس و املواد األخرى

وغالبا ما جند هذه . لألقسام املشكلة للكلية الباحثني و األساتذة و طلبة الدراسات العليا؛ التابعني
و . املعلومات، وخطوط اإلرتباط بشبكة اإلنرتنيت إلسرتجاع املكتبات جمهزة بأدوات و وسائل حديثة

ا عملت على ختفيف الضغط على املكتبات املركزية، سواء من حيث  رغم حداثة هذه املكتبات إال أ
ا الوثائقية أو التكفل جبزء من الكتب و الوثائق اليت كانت تثقل   إجتاه الباحثني إىل إستخدام أرصد

 .انب التنظيم و التخزيناملكتبات املركزية من جو  كاهل

 األقسامــمكتبات 

وتعدد التخصصات العلمية، مما استدعى فتح  ظهرت هذه املكتبات مع توسع اجلامعة اجلزائرية ،
الطلبة املسجلني، وهذا أدى إىل عجز املكتبة املركزية يف تلبية مجيع  أقسام جديدة؛ نتيجة زيادة عدد

ومنت شيئا فشيئا بالكتب  ع هلا ، وقد تطورت هذه الفروعمما دفعها إىل فتح فرو , القراء احتياجات
خالل اخلدمات الفعالة اليت تقدمها،  مما جعلها يف مكانة الستقطاب األساتذة والطلبة من, والوثائق

 .جمرد فروع للمكتبة املركزية أو مركز للوثائق وهذا أعطاها فيما بعد صفة املكتبات بعد أن كانت

 المخابرــمكتبات. 

هزة مبخابر إلجراء التجارب العلمية واألعمال التطبيقية تنشأ واليت تتطلب  ،على مستوى األقسام ا
ونتيجة للحاجة املستمرة  مواد ووثائق خاصة، هذه األخرية كانت أصال موجودة مبكتبات املعاهد،

 للمخابر، ومع مرور الوقت أصبحت إليها يف عني املكان، خصصت هلا خزائن أو قاعات جماورة
االستغناء عنها إلجناز جتارب الباحثني واألساتذة  بشكل ال ميكن, تضم رصيد مهم من الوثائق واملواد

للطلبة، كما أن هذه املكتبات أيضا أصبحت لديها إمكانيات تكنولوجية  واألعمال التطبيقية املوجهة
 .وارتباطها بشبكة اإلنرتنيت
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:                                               الجامعية المكتبات وظائف و أهداف 3.1.2
ا، وبالتايل فإن أهدافها هي تستمد املكتبة , اجلامعة أهداف اجلامعية وجودها وأهدافها من اجلامعة ذا

تمع اليت ختتص يف التعليم, ورسالة املكتبة هي جزء اليتجزء من رسالة اجلامعة   .والبحث وخدمة ا
  1:اف املكتبات اجلامعية يف النقاط التالية عموما ميكن إمجال أهد

  ؛تقدمي املساعدة للطالب واألساتدة والباحثني للقيام باألحباث العلمية 

 ؛خدمة املناهج التعليمية 

  ؛تبادل املعلومات واخلدمات املكتبية  مع مجيع مكتبات البحث يف العامل 

  ؛نشر البحوث العلمية 

  ؛مركز لنقل الرتاث العاملي من لغة إىل أخرى 

 ؛تدريب العاملني يف حقل املكتبات من غري املختصني على أعمال املكتبات 

 الت والنشرات  .مركز لتطوير علم املكتبات من خالل إصدار ا

  وبناءا على ماسبق من أهداف لوجود املكتبة اجلامعية فإنه من املتوقع منها أن تقوم بالوظائف 
  2: لتاليةا

  توفري  مصادر املعلومات اليت تساهم يف دعم األحباث والدراسات اجلامعية. 

  إعداد أدوات إسرتجاع املعلومات من الفهارس و األدلة إلرشاد املستفيدين إىل أماكن وجودها 

 يئة اجلو املناسب للمطالعة الداتية وإعداد البحوث. 

  تسهيل سبل الوصول إىل مصادر املعلومات. 

 تدريب املستفيدين على إستخدام أدوات املكتبة اإلرشادية. 

  تطوير عالقات التعاون بني مؤسسات املعلومات واملكتبات اجلامعية. 

 وضع التعليمات إلستخدام مواد املكتبة. 

  إدارة وتنسيق العمل يف املكتبة  
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  :        الجامعية المكتبات من المستفيد المجتمع 4.1.2
تمع إن  كونه حيث من األخرى املكتبات جمتمع عن خيتلف اجلامعية املكتبات من املستفيد ا

 هدا ويتألف,  والعلم الثقافة من عال ومبستوى ما حد إىل ومتجانسا األوىل الدرجة من أكادمييا
تمع   1: من ا
 م مبختلف الطلبة م األكادميية مستويا  ؛ وختصصا

 ؛أساتدة و حماضرين من اجلامعة يف التدريسية اهليئة أعضاء 

 ؛ املكتبة يف والعاملني اإلدارية اهليئة أعضاء 

 ؛ العليا الدراسات أو الباحثني من سواء العليا الدراسات وطلبة الباحثني 

 تمع أفراد بعض   . احمللي ا
 إىل العنصر هذا يف نتطرق : الجامعية بالمكتبات المعلومات خدمات تسويق إتجاهات 2.2
  . اجلامعية املكتبات يف التسويق ومعوقات دوافع التسويقية، الفلسفة تطور من كل

 المكتبات في التسويقية الفلسفة تطور  1.2.2

 جمموعات تكوين كان إذ وحفظها الكتب إنتاج على املكتبات ظهور عند البداية يف الرتكيز كان
 لكرب أنداك املعلومات ومراكز املكتبات جناح يقاس إذ املختلفة ملعلومات مصادرا من وقوية كبرية

   مصادرها من لإلستفادة املكتبة إىل يصل أن املستفيد على وكان , املعلوماتية املصادر من حجمها
 الذي ما يقررون املكتبات فأمناء املستفيد على وليس املكتبة جمموعات على منصبا كان والرتكيز
 يف اخلطأ فإن يستعملها مل وإن اخلدمة على ليحصل املستفيد يأيت مث فعله يف يرغبون أو يفعلونه

  .اخلدمة يف وليس املستفيد
 مصادرها بنت قد املكتبة مادامت أنه هو السائد اإلعتقاد كان إذ واضح التسويق مفهوم يكن ومل

م على حيصولون املستفيدين جلعل يكفي ذلك فإن بقوة   . حاجا
 الكتب وتوزيع لطباعة مكلفة غري طرق وظهرت فعالية وذ وأصبح التعليم يف تطور حدث بعدها

 أدى اذه إختالفهم،كل على املستفيدين قبل من املعلومات على الطلب زيادة إىل ،باإلضافة
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 إىل أدى مما املستفيدين إحتياجات لتلبية املصادر ومشاركة التعاون إىل املعلومات ومراكز باملكتبات
 ،وكانت ألنشطتها أساسا املعلومات يف مشاركة إعتمدت اليت "oclc" مثل النظم من العديد ظهور
 املعلوماتية واخلدمات السلع مقابل املشاركة غري املعلومات ومراكز املكتبات على معينة رسوما تفرض
 واملؤسسات األفراد من جمموعة وهي املعلومات وسطاء فئة الفرتة هذه يف ظهرت ،كما هلا املقدمة
  1.حمددة مادية مكافآت أو رسوم مقابل املستفيدين إىل املعلومات نظم تقدم اليت اخلاصة

 بعضها أخد املعلومات ومراكز املكتبات واجهتها اليت املالية للصعوبات ونظرا الثمانينات مرحلة يف أما
 جمال يف التسويق حول كتابات تظهر بدأت أنه ،كما مالية رسوم مقابل اخلدمة ملفهوم يروج

ا املعلومات تسويق أي املكتبات  وسلوكهم املستفيدين دراسات على منصبا هتماماإل ،وكان وخدما
م إشباع وأصبح. املعلومات على احلصول يف م رغبا  الكثري بدأت لكذوب اإلهتمام مركز هو وحاجا
 يتناسب مبا املعلوماتية واخلدمات السلع تصميم مراعات من املتقدمة الدول يف املكتبات من

 من أكرب عدد إلجتداب أفضل بطريقة هلا والرتويج بعرضها هتمامواإل املستفيدين وحاجات
  . التسويقي الفكر يف عليها املتعارف التسويقية األنشطة تستخدم لكذب وهي املستفيدين

 املكثف واإلستخدام. املكتبات ميزانيات يف واضح إخنفاض هناك كان فقد التسعينيات يف أما
 حدة وزيادة املستفيدين قبل من املعلومات على الطلب وزيادة واإلتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 سوق أصبح الظروف هذه ظل ويف. وتعددها املتاحة املعلومات ومراكز املكتبات بني املنافسة
 عليها الطلب من أكرب املنتجات عرض أصبح حيث مستهلكا العامل أقطار معظم يف املعلومات
  . البدائل عشرات أمامه أصبح معلوماتية سلعة شراء أو إقتناء يريد يذال فاملستفيد

 للمكتبات ميكن اليت الفعالة والوسيلة املالد هو التسويق أصبح ظروفالو  األحوال هذه مع ومتاشيا
ا ترويج يف عليها اإلعتماد املعلومات ومراكز   . األسواق وكسب مبيعا

 الدويل التسويق-هو جديد مفهوم ظهور أمام احلواسيب خاصة احلديثة التكنولوجيا فتحت وقد اذه
 التسويق نطاق املعلومات ومراكز املكتبات ختطت وهكذا األنثرنت إستخدام طريق عن– للمعلومات

  . دوليا تسويقها إىل للمعلومات احمللي
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ا املعلومات تسويق أصبح احلاضر الوقت ويف  ومراكز املكتبة مصلحة حتقيق إىل يسعى وخدما
تمع ورفاهية مصلحة حتقيق إىل باإلضافة املعلومات  مهم املفهوم ،وهذا خباصة دينيواملستف بعامة ا

 وسلوك إجتاهات تغيري ومطلوب إجتماعية بيئة يف يعمل نشاط أنه على التسويق إىل ينظر ألنه جدا
             1  النشاط ذاه خالل من األفراد

  : دوافع تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية.2.2.2
نظرا لتطور علم التسويق وإستعابه لكثري من نواحي اخلدمات إذ أصبح التسويق من األدوات 

وعليه فإن اإلستفادة أو .األساسية لكل إدارة ،وذلك نظرا لقدرته على حتقيق أهداف املؤسسة 
لك على طبيعة عملها ذتصنيف نظريات التسويق يف املكتبات أصبحت حاجة ملحة شريطة أال يؤثر 

  .طها اخلدمايت ومن
ا كثرية ومتعددة ندكر منها      2 :والدوافع اليت أدت باملكتبات إىل تسويق خدما

  ؛حتقيق أهداف رسالة املكتبة  
  م املختلفة من م ورغبا حتقيق الرضا لدى املستفدين من خالل تلبية وإشباع حاجا

ا   ؛املعلومات وخدما

 م من أجل حتديد أنواع املواد الواجب ستفيد أو بروز دراسات تركز على رضا امل حاجا
 . توافرها

  اإلنفجار املعلومايت وتطور خدمات املعلومات امللقات على عاتق املكتبات واليت يقابلها تغيري
 ؛حاجات املستفدين 

  ؛تطور نشاط البحث العلمي بسبب اإلنفجار املعريف 
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 والخاصةفي الحكومية الجامعية المكتبات في العاملين نظر وجهة من المعلومات خدمات تسويق في المكتبات دور   2
 : التايل الرابط على متاح. 20.04.2010 بتاريخ زيارة]. اخلط على.[ أربد محافظة
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مل  اذيف جمال املعلومات فإدين يأصبحت تكنولوجيا املعلومات وسيلة جدب قوية للمستف
ال فسوف يدير املستفيد ظهره هلا متجها إىل وسائل أخرى ذتسوق املكتبة نفسها بإستخدام ه ا ا

 ؛تليب حاجاته 

 إن فرض رسوم على بعض اخلدمات يف املكتبات اليعين بالضرورة على أنه بيع لسلعة أو
 ؛لك ذحنو 

ة  لدى بعض املستفيدين كأن يقوم املستفيد جمانية اخلدمات أحيانا تكون مدعات لالمباال
ا غري مكرتث حباجة باإل  مستفيد آخرحتفاظ مبصدر املعلومات حبوزته ملدة أطول من املدة املسموح 

إليه ، وهو ما حيتم فعال التفكري اجلدي بفرض بعض الرسوم على بعض اخلدمات خللق مكانة ذهنية 
 ؛عالية لدى املستفيدين 

ا ما جعل املكتبة تتجه إىل تسويق ذوماتية جتارية هدفها الربح وهظهور مؤسسات معل
ا للحفاظ على مكانتها  ؛خدما

 احملدد و ا متقو  اليت اإلدارية األنشطة أهم كأحد التسويق تبين إىل باملكتبة أدى هذا كل
  .أهدافها حتقيق يف جناحها ملدى

  : معوقات تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية .2.2.3
هناك جمموعة من العناصر ميكن أن تعيق تطبيق ومن مت جناح أي برنامج تسويقي يف املكتبات ومراكز 

    1:املعلومات بصفة عامة ومن بني هذه العناصر جند 
  ان وال يقتصر األمر نظرة املستفيدين إىل املكتبة بإعتبارها مؤسسة غري رحبية تقدم ا با خدما

بل يشمل أيضا املستفيدين من خارج اجلامعة ) الطلبة والعاملني (على املستفيدين داخل اجلامعة فقط 
وبالرغم من النتيجة اليت وصل .ستفادة من خدمات املكتبات اجلامعية بدون مقابل الدين ألفو اإل

ا شهدت إخنفاضا  وهي أن هناك مكتبات عندما بدأت يف) كار(إليها  فرض رسوم على خدما
ملموسا يف عدد املستفيدين إال أن واقع احلال يثبت منو الوعي نسبيا لدى املستفيدين وإستعدادهم 

  .نفسيا لتقبل الرسوم مقابل اخلدمات اليت حيصلون عليها عندما تكون تلك الرسوم مناسبة 
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 كتيب يف أحيان كثرية عن تقدير حيث يعجز امل: ضعف أو إنعدام دراسات تقيم اإلحتياجات
موعات ، دومنا األخذ  إحتياجات املستفيدين وتنحصر جهود املكتبة بشكل أكرب على بناء وتنمية ا

ه احلاجات كما يندر ذعتبار احلاجات احلقيقية للمستفيدين أو املواد واخلدمات اليت تليب فعال هباإل
  .ا املوضوع ذوجود دراسات مسحية شاملة يف ه

 إذ أن معظم العاملني يف املكتبات اجلامعية هم : رة املختصني املدربني يف تسويق املعلومات ند
من احلاصلني على درجات متفاوتة وميثل غري املختصني يف املكتبات عددا ال بأس به وحىت أولئك 

 يسبق املختصني باملكتبات واملعلومات ال ميتلكون اخلربات األزمة إلدارة عمليات التسويق حيث مل
ا ذكما أن املقررات الدراسية يف أقسام علم املكتبات مل تدرج ه.ا التخصص ذهلم إجراء دورات يف ه

  .املقياس يف براجمها إال مؤخرا 
  صعوبة توظيف أو االستعانة مبسوقني للخدمات من خارج املكتبة مامل حيصلوا على تدريب

  متالك اخللفيتني معا إخاص يف جمال املكتبات واملعلومات ليتمكنوا من 
  عدم توفر معايري واضحة لتسعري اخلدمات املكتبية ففي خدمات اإلتصال بقواعد البيانات

يتعني وجود أسس عملية إلحتساب الكلفة إما على أساس تكلفة اإلتصال أو االشرتاك يف اخلدمة 
لدين ميثلون منافسني والطباعة باإلضافة إىل هامش معقول للربح مع مراعاة وجود مسات للمعلومات ا

  حقيقيني للمكتبة اجلامعية 
  سواء من قبل إدارات اجلامعات أو عمادات شؤون املكتبات وميثل :ضعف الدعم اإلداري

  .عائقا جوهريا أمام جناح أي برنامج تسويقي 
  زمة السواء باملرجع أو اإلعارة أو إتاحة الدوريات أو املساعدة ال: ضعف اخلدمات املقدمة

م األنثرنث وقواعد البيانات ،إذ ال ميكن أن ينجح أي برنامج تسويقي يف ظل حمدودية الستخدا
  .ساعات عمل املكتبات أو غياب أو عدم انتظام دوام املوظفني 

  عدم توافر قواعد وأسس واضحة للتعاون مع املكتبات ومراكز املعلومات األخرى سواء داخل
كما أنه ال توجد شبكات للمكتبات .امعة الواحدةاملدينة أو على مستوى الدولة وحىت داخل اجل

  اجلامعية حىت اآلن 
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  ليس على مستوى املستفيدين سواء داخل اجلامعة أو خارجها بل :ضعف العالقات العامة
أيضا داخل املكتبة نفسها، فالعالقات العامة واحدة من الوسائل الفعالة للتعريف باملكتبة ومصادرها 

ا ،وكذلك إلقناع إدارة اجلامعة واملؤسسات األخرى اليت ميكنها دعم خطوات املكتبة وبراجمها  وخدما
  سواء معنويا أو ماديا 

 نعدام معايري القياس اليت ميكن من خالهلا تقييم األداء ومعرفة أوجه النقص أو القصور إ
  .والعمل على تاليف املشكالت

 وهناك من املوظفني من خيشى أن  املقاومة الداخلية من قبل العاملني يف املكتبة ألي تغيري
 .يؤدي تطبيق أي تنظيمات جديدة إىل فقدانه وظيفته أو جيد صعوبة يف التعامل مع الوضع اجلديد 

ا شأن املؤسسات األخرى تعيش يف عامل متغري وتتعرض كل يوم لصعوبات جديدة  و املكتبات شأ
لك ال بد من مضاعفة سلعها ذتحقيق ول, وحتديات كبرية جيب عليها التعايش معها والتغلب عليها

  .حتياجات مستفيديها املختلفة إاملمتازة وفق  )املصادر و اخلدمات(

  :  الجامعية بالمكتبات المعلومات خدمات تسويق إستراتيجية 3.2
 إسرتاتيجيات روح هو املنافسة شديد سوق يف القوة واكتساب للنمو أفضل كيفية حتديد إن 

 املدى على التسويق إسرتاتيجيات تلعبه الذي فالدور.املعلومات وخدمات للمكتبات التسويق
 املتوقعة، و السوق يف املتوافرة الفرص حنو املعلومات وخدمات املكتبة توجيه هو الطويل و املتوسط

 القائمة األسواق يف النمو لتحقيق السعي و جديدة موارد عن البحث و املتاحة املوارد قاعدة إدارة و
  . اجلديدة و

ا املعلومات تسويق إسرتاتيجية وتعرف ا وخدما  وتوجه ترشد اليت األجل الطويلة اخلطة بأ
 البيئية املتغريات و التسويقي املزيج بني التوازن حتقيق طريق عن رجاالته و املعلومات تسويق جمهودات
  :مها مهمني جانبني تتضمن فاإلسرتاتيجية إذن التسويقي القرار يف املؤثرة املختلفة
 ؛مستهدف سوق حتديد 

 املستفيدين رغبات و حاجات إلشباع مناسب تسويقي مزيج                                          .  
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  :التسويقية الفرص تحديد 1.3.2
 وضع عن عبارة وهي التسويق إسرتاتيجية ختطيط يف األوىل اخلطوة التسويقية الفرص حتديد يعترب

  1:خالل من لكذ ويتم التسويقية اجلهود كافة إليه توجه معني سوقي
  : التايل باملخطط املكتبة مجهور حندد أن وميكن:  عليهم التعرف و السوق جمهور تحديد:أوال
  
  

  

    

  
  

  
  

  
  

    

  املمولون          اإلدارة و العاملون                                                                   
  سوق املكتبة  :07 الشكل رقم

  .180.ص.السابق املرجع. ،إميان السامرائي مصطفى؛ رحبي, عليان :المصدر 
    :يجب أن تشبعاختيار الحاجات التي : ثانيا

م ودراستها والعمل على إشباعها مع العلم أن  و تتمثل يف معرفة إحتياجات املستفيدين ورغبا
حاجات الفئة الواحدة متغرية  كما أن حاجات الفئة الواحدة عرضة للتغري حسب طبيعة احلاجات 
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-الزبائن–املستفيدون   

 املستهلكون

 اآلخرون

حملتملونا  الداخليون اخلارجيون الفعليون 

 السوق
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تمع  ا وهو مايعرف بتحليل ا  كافة ختدم اليت العامة املكتبات يف جلية بصورة ويظهروخصوصيا
تمع يف الفئات    . ا

  :  المحددات على التعرف السوق محددات:  ثالثا
 دراسة ميكن ال حيث السرية التكنولوجية ، املكانية، اإلجتماعية، السياسية، القانونية، املالية وتشمل
 حتكم و جهة من املستهدفة السوق يف حتما تؤثر اليت أعاله احملددات إىل التطرق دون السوق وحتليل

   .البيئي املسح خالل من عليها التعرف ميكن واليت أخرى جهة من املؤسسات
   swot)  (تحليل الفرص بموجب مقياس . 2.3.2

   :وهو مقياس لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر اليت قد تواجهها املؤسسات ويتضمن
 s=strenght                         نقاط القوة 

  w=weekness            نقاط الضعف   

  o=opportunities   الفرص                    

 t=threats                           املخاطر                                                 

معرفة كيفية أفضل تكمن روح اإلسرتاتيجية التسويقية بالنسبة للمكتبات و خدمات املعلومات يف 
و توافر املراجعة اإلسرتاجتية للمكتبات أو .الطرق لنموها وتقوميها يف خضم سوق يتميز بشدة املنافسة

خدمات املعلومات واملتمثلة يف حتليل نقاط القوة و الضعف و الفرص و املخاطر حتليال للوضع 
بعض األحيان على قدر من  الداخلي و اخلارجي هلذه املؤسسات يكون هذا النوع من التحليل يف

م مشغولون خبدمة األخرين ويتعرضون لضغط كبري . الصعوبة بالنسبة إلختصاصي املعلومات ذلك أل
بالرغم من .يف العمل مما جيعلهم حيتاجون لكثري من الوقت للتعرف على نقاط القوة والفرص املتاحة 

م يهتمون كثريا مبعرفة نقاط الضعف و املخاطر  روري أن تتذكر أنه مبجرد معرفتك ملوطن ومن الض.أ
الضعف تستطيع إختاد اخلطوات الالزمة للعالج عن طريق تدريب العاملني أووفقا ملا هو مطلوب حىت 

  .حتول ذلك إىل نقاط قوة
م ومستوى ختصصهم ميكن أن تظم نقاط القوة طاقم املوظفني واملخزون و  من حيث مهارا

ه العناصر مواطن ذو املوقع و ميكن أن تكون نفس ه دمات كم وطبيعة وحجم اخل  اخلدمات 
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وهكذا نرى أنه ليس باإلمكان وضع قائمة إختيارات أو إرشادات  .ضعف يف املؤسسات األخرى 
  وبالتايل . كما أنه البد من الرتكيز على ما هو متميز ومتفرد يف كل مكتبة ومركز معلومات حمدد 

  1.فيما تعجز عنه املنافسة أي خلق ميزة تنافسية للمكتبة  معرفة ما ميكنها أن حتدثه من أثر
ا غري ملموسة ولكنها يف الغالب يكون هلا وجه تظهر به فالعالقات بني  إن اخلدمة بالرغم من كو

  .ملني والعمالء واملستخدمني تعترب من مقاييس اخلدمة اجليدة االع
اخلط يف مؤسسة معلومات كاملكتبة مثال ولو طبقنا هذا املقياس على خدمة قواعد البيانات على 

  :فتكون كاأليت 
 نقاط القوة للخدمة : 

 ؛تغطية موضوعية شاملة للخدمة 

 وجود اختصاصي املعلومات ماهر يتقن تقدمي أفضل اخلدمات. 

التخصص املوضوعي الدقيق. 

 توفر األجهزة احلديثة. 

 توفر األجهزة بالعدد الكايف للمستفيدين. 

املتاحة لتقدمي اخلدمة  الساعات الكافية. 

جناح اإلتصاالت وعدم انقطاعها املستمر .  
  نقاط الضعف للخدمة : 

 إرتفاع سعر اخلدمة. 

 إجراءات روتينية كثرية للحصول على خدمة هذه القاعدة. 

مثال عدم وفرة خطوط اهلاتف اليت تفي حباجة . اإلنقطاعات املستمرة لإلتصاالت
 .املستفيدين 

 بطء اإلتصاالت.  
  فرص هذه الخدمة 
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 إضافة قاعدة جديدة وبالتايل خدمة جديدة تقدمها املؤسسة. 

تطوير مهارات مقدمي اخلدمة يف إسرتاتيجيات البحث. 

 زيادة السرعة يف اإلتصاالت.  
  التهديدات التي تواجه هذه الخدمة : 

 ؛العلياعدم فهم جمموعة من العاملني يف املؤسسة لقيمة هذه اخلدمة خاصة يف اإلدارات 

؛ميكن أن تكون الكلفة أعلى من اإلستخدام الفعلي للقاعدة 

 املهارات احملدودة ملقدمي خدمات املعلومات .  

  :  المعلومات خدمات جودة في التسويق دور. 3
 أو السياسية أو اإلقتصادية سواء، امليادين مجيع يف تطورات من أحدثه ما و التكنولوجي التطور إن

 والبشري املادي املال رأس إنتقال حرية من فرضته وما العوملة سياسة إنتشار إىل  باإلضافة ، غريها
 جعل يذال األمر احلرية هده من حتد قيود أي هناك تكون أن دون والتقنية املعلومات عن فضال.

 تشتهر خدمية مؤسسات عن البحث إىل اخلدمات بقطاع اإلهتمام أصحاب و املستفيدين من الكثري
 املعلومات ومراكز املكتبات أمام وحتديات ديدات خلق األمر وهدا. تقدمها اليت اخلدمة جبودة
ا تسويق  فكرة إىل اللجوء عليها حتم يذال الشيئ  يف كأساس اجلودة مفهوم إعتماد و خدما
  . األسواق يف واالستمرار النجاح تضمن أن أرادت اذإ املنتجات هذه تسويق
ا .اخلدمة دور مهم جدا يف تصميم منتج اخلدمة جلودة: والجودة الخدمة 1.3 و تسويقه حيث أ

ا العنصر إىل ذوسنتطرق يف ه.ذات أمهية لكل من مقدمي اخلدمة واملستفيدين منها على حد السواء
مفهوم جودة خدمات املعلومات تطويرها وكيفية تقييمها باإلضافة إىل معايري تقييم جودة خدمات 

  .املعلومات
من الصعب إعطاء مفهوم دقيق جلودة خدمات : مفهوم جودة خدمات المعلومات .  1.1.3

كما أن العمالء قد . فطبيعة خصائص اخلدمة قد يكون هلا تأثري واضح على قضية اجلودة, املعلومات
م عند البحث يف نوعية اخلدمة املطلوبة وكيفية حكمهم عليها  م وتوقعا   1.خيتلفوا يف حاجا
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وميكن قياسها . ينظر إىل اجلودة كعنصر ميكن قياسه بدقة متناهية  املصانعشركات اإلنتاجية ففي ال
اية مرحلة عملية اإلنتاج .من حيث مطابقتها للمواصفات فالرقابة على اجلودة كانت تطبق عند 

ن ن لكو ا قد تغري اآلذحيث يتم فحص اجلودة للوحدات املنتجة ورفض الوحدات املعيبة إال أن ه
عملية الرقابة على اجلودة قبل وبعد اإلنتاج وعند التسليم حيث مت بناء وتطبيق اجلودة يف عملية 

  . اإلنتاج ومراحلها وعلى جودة مدخالت اإلنتاج وعلى إجراءات التأكد من تطبيقها 
أما يف اخلدمات فإن املستفيد يكون أحكاما على جودة اخلدمة على أساس جودة عملية تقدمي 

  .باإلضافة إىل األساس املستند على املنافع النهائية اليت جينيها املستفيد من اخلدمة اخلدمة
إن وضع تعريف حمدد جلودة خدمات املعلومات يتطلب ضرورة التعرف مسبقا على خصائص و أبعاد 

  : ز بني ثالثة جمموعات من األبعاد اخلاصة باخلدماتيهذه اخلدمات وميكن التمي
  إىل اجلوانب الكمية للخدمة مبعىن تلك اجلوانب اليت ميكن التعبري عنها  يشري: البعد الفني

 .بشكل كمي 

 أي الكيفية اليت تتم  فيها عملية نقل اجلودة الفنية إىل العميل وهي متثل  :البعد الوظيفي
 .التفاعل النفسي واإلجتماعي بني مقدم اخلدة والعميل الذي يستخدم اخلدمة 

  هي املكان الذي تؤدى فيه اخلدمة و  :اإلمكانيات المادية. 

إن طبيعة خصائص اخلدمات بصفة عامة قد يكون هلا تأثري واضح على جودة اخلدمات ، إذ أن 
  .بأنه من الصعب قياس وتقييم جودة اخلدمة ينخاصية الالملموسية يف العديد من اخلدمات تع

 عملية املبادلة وتأثريهم على خاصية التالزم بني اخلدمة ومقدمها تظهر أمهية ودور الناس يف
 .مستويات اجلودة 

 صفة عدم التجانس يف طبيعة اخلدمة تعين بأن اخلدمة ال ميكن إعادة إنتاجها أو إعادة
ا دائما متغرية إىل حد ما  .تقدميها بنفس الدقة وأ

 قد  وبالتايل, صفة اهلالمية يف طبيعة اخلدمة قد تؤدي إىل عدم رضا العميل إذا مل يليب طلبه
 خيتلف حكمه على جودة اخلدمة 
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 إن املدخل األكثر شيوعا يف حتديد وقياس جودة اخلدمة هو املدخل الذي يعتمد على
ا ترتبط بقوة حباجات .حكم املستهلك فالفكرة األساسية هلذا املدخل هي أن اجلودة ومهية وأ

 .جودة اخلدمة وتوقعات الفرد و أن العمالء يستخدمون طرق ومعايري خمتلفة للحكم على

إن احلكم .إن املخرجات الفعلية للخدمة حيكم عليها العميل بناءا على توقعاته للنتائج أو املنافع
اإلمجايل للعميل على جودة اخلدمة قد يكون  على كل من إجراءات التسليم والنتائج مقارنة مع 

قودنا إىل فكرة مهمة يف تقييم وهذا ي, التوقعات اخلاصة به كعميل واملنافع اليت يرغب احلصول عليها 
 .   اجلودة من منظور تسويق خدمات املعلومات وهي جودة اخلدمة املدركة 

فاجلودة املدركة للخدمة متثل حكم العميل خلدمة املؤسسة باإلعتماد على جتربته الكلية يف تلقي 
  . اخلدمات  إن فهم كيفية توصل العمالء هلذا احلكم يعد عمال مهما إلدارة تسويق.اخلدمة 
إن األسباب اليت قد تدعوا لتطوير وإيصال جودة  :تطوير جودة خدمات المعلومات.2.1.3

  1:اخلدمة تعد مهمة وميكن تلخيصها يف ثالث جوانب
  إن املكتبات ومراكز املعلومات املعروفة بإرتفاع :مسامهة جودة اخلدمة يف حتقيق امليزة التنافسية

ا قد حتقق ميزة تنافسية يف السوق على نظرائها مدى التطابق يف مواصفات جودة   .خدما

 أي مبعىن أن تكاليف احلصول عليها صحيحة من أول مرة هي أقل : إن اجلودة هي جمانا
 .بكثري من تكاليف معاجلتها وتصحيحها عندما تفشل يف تلبية توقعات العميل وطلبه

 ب إذ أن العمالء عادة ما إن جودة اخلدمة األفضل تستطيع حتقيق أعلى مستوى من الطل
م  .يكونون مستعدين لدفع أسعار عالية للخدمات اليت تتوافق ومعايري توقعا

ا جلأت معظم املكتبات ومراكز ذكل هذه األسباب السالفة جعلت جودة اخلدمة يف املقدمة وهل
ا و  اذلك من خالل األخذ مبفهوم التسويق يف هذاملعلومات إىل تطوير جودة خدما   .ل ا ا

إذ يلعب التسويق دورا مهما يف تطوير جودة اخلدمة فحاجات وتوقعات العمالء تعد عوامل مهمة يف 
  .تقييم جودة اخلدمة واحلكم عليها
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خدمات  تقييم جودة نتناول يف هذا العنصر كل من: تقييم جودة خدمات المعلومات 3.1.3
  .ومعايري هذا التقييم املعلومات من طرف املستفيد

  :المستفيد تقييم جودة خدمات المعلومات من طرف العميل  1.3.1.3
 داخلية أحدمها ، نظر وجهيت من أخرى مؤسسة أي أو املكتبة يف اخلدمة جودة تقييم إىل عادة ينظر

 وجهة أما ، أساسها على اخلدمة صممت اليت باملواصفات إلتزامها ومدى اإلدارة موقف عن تعرب

 . املستفيد طرف من املدركة اخلدمة جودة على فرتكز اخلارجية النظر

 حاجاته مبعرفة بالعميل التوجه " عليه يصطلح الذي احلديث التسويقي املفهوم أن إعتبار وعلى

 ومدى وأبعادها اخلدمة خلصائص املستفيد مالحظة أساس على يقوم اجلودة تقييم فإن وتوقعاته

  . املدركة اخلدمة جودة أي الفعلي ألدائها إدراكه

ا املدركة اجلودة زيثامل عرف فقد  جوهر إىل املنسوبة والتفوق التميز بدرجة العميل حكم " :بأ

  1  .الشيء وخاصية

 التوقعات بني املقارنة عن والناتج ، يساويه ال ولكن بالرضا مرتبط إجتاه عن عبارة املدركة فاجلودة إذن

 وجهة من يكون أن جيب اخلدمة جودة تقييم فإن ذلك، على وبناءا . باألداء املتعلقة واإلدراكات

 2:التالية األسباب إىل ذلك ويرجع املستفيد نظر

 اخلدمة إلختيار املستفيدون حيددها اليت واملؤشرات باملعايري معرفة املؤسسة لدى اليكون قد 

ا اليت النسبية األمهية حىت أو منها، اإلستفادة أو إستخدامها ونوايا  جودة تقييم يف مؤشر لكل يولو

 .املقدمة اخلدمة

 للخدمة الفعلي األداء املستفيدون ا يدرك اليت األساليب معرفة يف املكتبة إدارة ختطئ قد . 

                                                             
1 Christian derbaix , Joel Brée. comportement du consommateur . paris :édition 
economica, .2000 .p.250. 

  . لسكيكدة المينائية المؤسسة في  ميدانية دراسة :العمالء رضا على وأثرها الخدمات جودة . الدين نور ، عنان بو2  
  .ص.2007. املسيلة بوضياف حممد جامعة ، ،التسويق ماجستري رسالة
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 م املستفيدين حاجات أن حبقيقة املكتبة تعرتف ال قد  يف للتطور إستجابة تتطور وتوقعا
 جيعلها ما وهو منافسة معلومات مراكز أو مكتبات طرف من أو نفسها املكتبة من املقدمة اخلدمات

 مناسبا يعترب تقدمه ما أن تعتقد

   ا لنقص نظرا املكتبة تستطيع ال قد م ومعرفة مستفيديها حاجات حتديد ، إمكانيا  توقعا

 يف اجلودة مستوى حتديد على القدرة عدم وبالتايل ، األداء عن لديهم الرضا مستوى تقييم أو
ا  .خدما

 تقييم عملية أن مبعىن هلم، املقدمة الكلية للخدمة املستفيدين إدراك مبستوى اجلودة تقييم يرتبط

 املادية اجلوانب خمتلف اجلوهرية أو األساسية اخلدمة إىل باإلضافة تشمل املستفيدين طرف من اجلودة

 امللموسة امللموسة وغري  التفاعلية  فعملية ذلك جانب إىل املعلومات، خدمات بتقدمي املتصلة 

 احلصول قبل املستفيدين وتوقعات ورغبات حاجات على كبري بشكل يعتمد اخلدمة جودة تقييم

  .اخلدمة على
   :معايير تقييم جودة خدمات المعلومات 2.3.1.3

م البد من أن  حىت تقدم املكتبات ، خدمات معلومات  تتالءم مع توقعات املستفيدين وتليب حاجا
والوسائل لتطوير وحتسني جودة اخلدمة ، فاخلدمة اجليدة من وجهة نظر املستفيدين تبحث عن الطرق 

م لذلك فعلى املكتبة  أن تتعرف على املعايري واملؤشرات اليت يعتمد عليها  هي اليت تتوافق مع توقعا
يف تقييم  املستفيدون يف احلكم على جودة اخلدمة املقدمة هلم ، وتتمثل أهم املعايري اليت يعتمد عليها

 1: اخلدمة مايلي  جودة

 ة على تقدمي خدمة تكون حسب ما وعدت به املكتبة ، أي أن در وهي الق:  اإلعتمادية
تكون بشكل ميكن اإلعتماد عليها ، ويكون بدرجة عالية من الصحة والدقة ، فاملستفيد يتوقع أن 

من قبل باإلضافة إىل إعتماده تقدم له خدمة دقيقة من حيث اإللتزام بالوقت واألداء كما مت وعده 
 .على مقدم اخلدمة يف أداءها

                                                             
  .446-443. ص. السابق المرجع. حامد هاين الضمور،  1
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 وتتعلق مبدى قدرة وحماولة املكتبة  تقدمي :  مدى إمكانية وتوفر الحصول على الخدمة
اخلدمة يف الوقت الذي يريده املستفيد وكذلك توفرها يف املكان الذي يرغبه ، باإلضافة إىل حصوله 

على اخلدمة وسهولة الوصول إىل مكان  تظار العميل للحصولعلى اخلدمة مىت طلبها كذلك وقت إن
 .تقدمي اخلدمة 

 وهو يعرب عن درجة الشعور باألمان يف اخلدمة املقدمة ومن يقدمها ، أي يتعلق :  األمان
مبدى املخاطر املدركة لنتائج تلقي اخلدمة من املكتبة ، أو مقدمها أو كالمها ، مثل درجة األمان 

 .وبة اليت يقدمها أمني املكتبة يف اخلدمة املرجعيةاملرتتبة عن األج

 وتتمثل يف درجة الثقة اليت يضعها املستفيد مبقدم اخلدمة  :المصداقية املكتيب  أي أنه البد
من توفر مصداقية لدى مقدم اخلدمة والتزامه بالوعود اليت يقدمها مثل ثقة املستفيد يف املكتيب  بأنه 

 .ديدة اليت تقتنيها املكتبة واليت ختدم حبثهسوف يعلمه بكل املصادر اجل

  ويشري هذا املؤشر إىل مدى :)العاطفة ( درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات المستفيد
قدرة املكتيب على فهم حاجات املستفيد وحتديدها وتزيده بالرعاية والعناية، مبعىن آخر كم من الوقت 

  .املستفيد ويفهم مشاعره وتعاطفه معه واجلهد الذي حيتاجه املكتيب للتعرف على حاجات 

 دائم بشكل للمستفيد اخلدمة لتقدمي االستعداد على اخلدمة مقدم بقدرة وتتعلق: إلستجابةا 

 باحلماس املكتيب شعور جانب إىل ، املستفيد إليها حيتاج الذي الوقت يف اخلدمة تقدمي على وقدرته

 .لذلك جاهزيته ومدى للمستفيد اخلدمة تقدمي عند والسعادة
 م حيث من اخلدمة مقدمي وجدارة بكفاءة وتتعلق: والجدارة الكفاءة م مهار  على وقدر

 إىل يلجأ ما عادة املستفيدف جيد، بشكل مهمتهم أداء من متكنهم اليت واملعرفة واإلستنتاج التحليل

 اخلدمة تلقي يفضل ألنه اخلدمة مقدمي مع للتعامل العلمية واخلربات ومصادرها، العلمية الشهادات

  .رمسيا معتمدة ومصادر عالية تعليمية مستويات ذوي أشخاص من
 ومظهر املعدات مثل اخلدمية املكتبة لدى املتاحة املادية التسهيالت إىل ويشري: الملموسية 

 احلكم إىل املستفيد يلجأ األحيان من الكثري ففي ، معهم اإلتصال ووسائل وأدوات اخلدمة مقدمي
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 التكنولوجيا ، املادية كالتسهيالت للخدمة املرافقة الشكلية اخلصائص خالل من اخلدمة جودة على

  .للمستفيد مريح جو خللق  وديكورها املكتبة وتصميم الداخلي املظهر اخلدمة، تقدمي يف املستخدمة
 الذي والدور ، للمستفيد اخلدمة خصائص شرح على املكتيب قدرة مبدى وتتعلق: اإلتصاالت 

 القيام عليه جيب مبا املستفيد إعالم فيجب املطلوبة، اخلدمة على للحصول املستفيد يلعبه أن جيب

 حتدث أن ميكن اليت واملشاكل ، منه طلب مبا يلتزم مل إذا تلحقه أن ميكن اليت األضرار وشرح به،

 واضحة املستفيدب اإلتصال عملية تكون أن من فالبد لذلك جتنبها وكيفية. اخلدمة تقدمي أثناء

 بشكل الرسالة وصول من والتأكد املستفيد وثقافة مستوى حسب لذلك مالئمة طرق على باإلعتماد

  . وواضح مفهوم
 و ) اإلعتمادية أن اخلدمات جمال يف أجريت اليت والدراسات البحوث خالل من الباحثون ويرى
الثقة اجلوانب تليها مث العمالء قبل من اخلدمة جودة على احلكم يف واألول األساسي الدور تلعب 

  .اإلستجابة مث امللموسة
 :نظام المعلومات التسويقي وعالقته بجودة خدمات المعلومات  2.3

إذ أن .إن تقدمي خدمات معلومات جيدة وجبودة عالية تنطلق من دراسة السوق، وماذا يريد املستفيد
فاملستفيد هو اهلدف النهائي ألي خدمة أو نشاط  .هذا األخري لديه القدرة يف التأثري على املكتبة

  .ي يقرر قدرة املكتبة على اإلستمرارذتسويقي تقوم به املكتبة وهو ال
ا على مواجهة منافسيها ا على املستفيد هي اليت تزيد من قدر إن  .وقدرة املكتبة على فرض خدما

أوال معرفة ما هو مطلوب من قبل  املكتبة عند قيامها بإنتاج خدمة جديدة أو تطويرها البد هلا
ه اخلدمة اجلديدة أو املطورة املصممة مبستوى عايل من اجلودة أن تقابل ذاملستفيدين وكيف ميكن هل

ا يلعب نظام املعلومات التسويقي دورا ذدين وبناءا على هياالحتياجات النفسية واإلجتماعية للمستف
لك باإلعتماد على ذاليت يرغب فيها املستفيد و  دمة اخل مهم يف حتديد املواصفات اخلاصة باملنتوج 

فمن الناحية النفسية يقوم القائمون على التسويق يف املكتبة باإلعتماد على نظام .الناحية النفسية له 
املعلومات التسويقي ،بدراسة كيف يقوم املستفيد بعملية إستعاب وإدراك املعلومات اخلاصة باخلدمة 

تماعية فإن القائمني على التسويق جيب أن يتعرفوا على الدور الذي تلعبه أما من الناحية اإلج
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اجلمعيات و وسائل اإلتصال الشخصية واإلتصاالت اجلماهرية يف عملية إختاد القرار الذي يقوم به 
القرارات اخلاصة  دكما أن نظام املعلومات التسويقي يساعد على إختا. املستفيد عند تلقي اخلدمة 

 نظام املعلومات التسويقي ال :يف قوله بأن محمد فريد الصحنوهذا ما يؤكده . دمة جبودة اخل
جيب النظر إليه كأداة مفيدة ملدير التسويق فحسب وإمنا كونه يؤدي إىل حتسني عملية إختاد القرارات 

بطريقة عن طريق إلقاء الضوء على كافة البدائل التسويقية املتاحة وعرض املتغريات اخلاصة بالقرار 
  .متكن القائمني على التسويق من إختيار أفضل البدائل 
حيتاجه من بيانات ومعلومات للتعرف على  إذا فنظام املعلومات التسويقي يوفر ملدير التسويق ما

م  م وأيضا الكشف عن نوايا املنافسني وحتركا ه ذوبناءا على ه. حاجات املستفيدين ورغبا
يوفره  أن ما كما. لى التسويق بصنع عناصر املزيج التسويقي املناسب املعلومات يقوم القائمون ع

م و  نظام املعلومات التسويقي من معلومات مرتدة يساعد القائمني على التسويق يف تقييم آثار قرارا
م أما مسؤ  لية نظام املعلومات التسويقي عن جودة خدمات و أيضا مراجع خلططهم و إسرتاجتيا

ا النظام متطلبات املستفيد من اجلودة وتستمر حىت يتلقى اخلدمة ذدأ عندما حيدد هاملعلومات فهي تب
ويساعد نظام املعلومات التسويقي يف تقومي مستوى جودة اخلدمة اليت . مبستوى عايل من الرضا

  .ويساعد يف حتديد متطلبات اجلودة . يريدها املستفيد كما يقدم بيانات جودة اخلدمة 
  1:ظام املعلومات التسويقي إجتاه جودة خدمات املعلومات يف النقاط التاليةلية نو وتتلخص مسؤ 

  يعمل على إكتشاف ووصف حاجات وتوقعات املستفيدين. 

  ه التوقعات إىل املسؤولني عن تقدمي اخلدمات ذحتويل ه. 

   التحقق من أن طلبات املستفيدين متت معاجلتها بطريقة سليمة. 

  ئم باملستفيدين قصد تأمني إرضاء كامل ومستمر عليه أن يبقى على إتصال دا. 

  ا حتسني وتطوير اخلدمة أو وأخريا عليه احلصول من املستفيدين على األفكار اليت بإمكا
 .إبالغها إىل املسؤولني 

                                                             
 متاح. 2010.06.13: بتاريخ زيارة. اخلط على . بالجودة وعالقته التسويقي المعلومات نظام. السيد ،أمحد الكردي1

 : التايل الرابط على
                         .              www.kenanaonline.com/users/ahmed/kordy /topics/67678/posts/126817
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  .وبالتايل فإن نظام املعلومات التسويقي هو الصلة الوثيقة بني املستفيدين واملكتبة
  دمات المعلوماتدور التسويق في تطوير خ.3.3

إن التسويق جماال واسعا يشمل مجيع الربامج والنشطات اليت ميكن توظيفها يف إشهار اخلدمات مبا يف 
دلك النشرات واملطبوعات والبطاقات التعريفية واإلعالن يف خمتلف وسائل اإلعالم واملقاالت والتقارير 

ناسبات العلمية السنوية وبطاقات الشكر وإلقاء احملاضرات واحلضور الشخصي للمكتبيني يف امل
ا يف ذلك األنثرنث ،وإقامة ندوات واملؤمترات وتنظيم املعارض وغري مبوتصميم مواقع على الشبكات 

بل أن مفهوم التسويق قد يتسع يف بعض األحيان ليشمل .دلك من األساليب التسويقية األخرى 
 ،وحة ،وساعات الدوامأساليب جتهيز اخلدمات وتقدميها مبا يف ذلك عرض الكتب على الرفوف املفت

وطريقة تصميم املبىن والتجهيزات وتدريب املستفيدين على إستخدام مصادر املعلومات والعالقات 
تمع دف إىل حتسني صورة املكتبة يف ا    1العامة وغري ذلك من الربامج اليت 

ا املكتبة كان له دور كبري  ا من ونظرا لتغلغل التسويق يف كافة النشاطات اليت تقوم  يف تطوير خدما
  .خالل أساليبه املختلفة

مل الدور الكبري الذي ميكن أن تقوم  وما دمنا بصدد احلديث عن األساليب التسويقية فيجب أال 
به تقنية املعلومات يف هذا السياق إذ ميكن من خالل التقنية إدخال وختطيط برامج تسويقية بغرض 

ته احلالية واملتوقعة ، ومثال ذلك اإلحاطة اجلارية اليت تساعد  ربط املستفيد باملكتبة وتلبية إحتياجا
  2: املكتبة يف أن تذهب إىل املستفيدين بدال  من أن تضطرهم إىل إرتيادها ومن األساليب األخرى

 وتعد من أكثر أساليب التسويق شيوعا و إنتشارا ومن املمكن إيصاهلا إىل : نشرة املعلومات
يدين وحتتوي على املعلومات و األخبار والنشاطات والتقارير و أكرب عدد ممكن من املستف

 .اخل...اإلجنازات

                                                             
زيارة بتاريخ / على اخلط ./19.ع.جملة املعلوماتية :  خدمات المعلوماتدور التسويق في تطوير . السامل ،سامل بن حممد   1

    www.informatics.gov.sa/section.php ?+d=19 : متاح على الرابط التايل 05.03.2010
  

 2 المرجع نفسه .
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  وهي تصدربشكل دوري أو غري دوري وتظم قائمة باملواد اليت : نشرة اإلضافات اجلديدة
 .وصلت حديثا إىل املكتبة خالل فرتة زمنية حمددة وحتتوي على بيانات ببليوغرافية عن تلك املواد 

 قد يتم تقدمي خدمة اإلحاطة اجلارية على شكل إتصال : اتفية أو الشخصية اإلتصاالت اهل
ا املكتيب ألقسام االدراسة بغرض توطيد  هاتفي باملستفيد أو على شكل زيارات شخصية يقوم 

 .العالقة بني املستفيدين و املكتبة 

  ل عرض وميكن توظيفها يف التواصل مع املستفيدين من خال: لوحة اإلعالنات والعرض
الكتب واملواد األخرى والتعليمات و غريها ، وينبغي أن توضع قي مكان مناسب حبيث يسهل على 

 .املستفيدين اإلطالع عليها بسهولة

  يعد من أهم أساليب تسويق خدمات اإلحاطة اجلارية وميكن أن يتم : تداول الدوريات
 .تداول الدورية عند احلاجة أو طلب تصوير القال املطلوب 

 حيث أن هذه املعارض هلا أمهية يف تسويق خدمات املكتبة ويفضل : ظيم معارض الكتب تن
أن يتزامن إقامة املعارض مع مناسبات معينة إلستقطاب أكرب عدد ممكن من املستفيدين كما يفضل 

ال لتربز فائدته بشكل أكثر أمهية   .أن يظم أحدث ما صدر يف ا

 إذ أن الربامج التدريبية  م املصادر و اخلدمات املختلفة،تدريب املستفيدين على كيفية استخدا
دف إىل حتقيق نقاط إجيابية منها  :تعد يف الوقت نفسه برامج تسويقية 

 إزاحة عامل اخلوف و الرهبة من جو املكتبة خاصة لدى  الطلبة اجلدد  
 التخفيف من حدة مشكلة البحث عن املعلومات اليت أصبحت تشكل يف الوقت الراهن

  ظاهرة  مع اإلنفجار املعلومايت 
 وهذا كله يدخل ضمن الفلسفة .تعليم املستفيدين طرق البحث و إستعمال أدوات املكتبة

املبادرة و التوجه حنو املستفيد و التعرف على حاجاته و  احلديثة للمكتبة اجلامعية اليت يقوم على مبدأ
  .رغباته
  هذه األدوات تؤدي يف الواقع وظيفة مزدوجة إذ تعد :   إعداد األدوات الببليوغرافية

وقد زادت أمهية هدا النوع من اخلدمات  مع تضخم .خدمات معلومات و تسويق هلا يف آن واحد
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اإلنتاج الفكري وتعدد أشكاله و موضوعاته  ولغاته و تعقد حاجات املستفيدين و كدا أصبح 
 ر له الوقوف على املادة العلمية املناسبة الباحث بأمس احلاجة إىل أدلة أو مفاتيح تيس

 لك حتت املظلة التسويقية ذو ميكن أن يندرج ك: خدمات التكشيف و اإلستخالص
ا العصر ذخدمات التكشيف و االستخالص خصوصا يف ه.للمكتبات األكادميية مبفهومها الشامل

بالشكل التقليدي ،والبد  يف مصادر املعلومات مما يصعب مهمة إسرتجاعها االذي يشهد منوا متزايد
ا و ميكن أن تسهم املكتبة يف هذا النشاط من  من اإلستعانة باحلاسوب ملعاجلتها فنيا وحتليل حمتويا

 .خالل توفري دوريات التكشيف و اإلستخالص للباحثني 

ة إذ أن هذه األنشطة التسويقية املختلف.وتعترب هذه الصورة املثالية لتوظيف التسويق يف اخلدمات 
واملتنوعة تؤدي إىل تطوير خدمات املعلومات بصورة مباشرة أو غري مباشرة وهذا ما يؤدي يف النهاية 

 .            إىل جودة هاته اخلدمات 
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 خالصـة الفصـل 
 يف  املعلومات خدمات تسويق ، اجلودة:يف هذا الفصل قمنا بالتطرق إىل ثالث حماور رئيسية 

 الفصل هذا يف جاء ما خالل ومن املعلومات خدمات جودة يف التسويق دور و اجلامعية املكتبات
 قبل من اإلعتبار بعني أخدها جيب اليت الضرورية العمليات من اجلامعية املكتبات يف التسويق أن جند

 تعترب األخرية هذه  املقدمة ةاخلدم جودة يف كبري دور له أن كما ، اجلامعية املكتبات على القائمني
ا جمال يف حتقيقه إىل املكتبات معظم تسعى اليت العناصر أهم بني من  الواجب من إنه بل خدما

  .واإلستمرار البقاء أرادت اذإ حتقيقها عليها
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  : الرابــع الفصــل

 ظـل في المعلومات خدمات تسويق
الشاملــة الجـودة مبادئ        
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   تـمهيـد
دف إىل حتسني وتطوير األداء  إن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يعترب من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت 

حيث أن إدارة اجلودة الشاملة تدعوا . بصفة مستمرة وذلك من خالل االستجابة ملتطلبات املستفيد 
  : إىل 
  حتريك براعة ومواهب وقدرات مجيع العاملني يف املكتبة ؛ 

 ملستفيدين احلاليني واملتوقعني ، مع احملافظة على التحسني املستمر لكل العمليات اليت إرضاء ا
 .قد تؤدي إىل زيادة هذا الرضا 

وبإعتبار أن مفهوم التسويق هو حتديد إحتياجات ورغبات املستفيدين ومن مت تطوير اخلدمات اليت 
يقي ، وعليه جند أن تطبيق مبادئ تشبع هذه اإلحتياجات من خالل العناصر األربعة للمزيج التسو 

ا  اجلودة الشاملة على العملية التسويقية قد يؤدي إىل حتسني كفاءة وفعالية املكتبة ومن مت رفع قدر
التنافسية  وبالتايل حتقيق الرضا لدى املستفيدين وهو اهلدف الذي تسعى إليه املكتبة من خالل 

   .العمليةالتسويقية
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  :الشاملة الجودة إدارة مفاهيم.1
 إدارة و سالفا ذكرنا كما اجلودة مفهوم تطور مراحل من مرحلة آخر هي الشاملة اجلودة إدارة إن 

 و العهد، حديثة تقنيات و أدوات له لإلدارة متكامل كأسلوب و حديث كمدخل الشاملة اجلودة
 . التفصيل من بشكل السابقة النقاط إىل العنصر هذا يف سنتطرق و لتطبيقه مراحل كذلك

  :الشاملة الجودة إدارة تعريف 1.1
 و املصطلح ذا يقصد اذفما  الشاملة اجلودة إدارة مصطلح استخدام األخرية السنوات يف شاع لقد 

 ا يقصد أن ميكن األعمال منظمات جمال يف حداثته من الرغم على سريع بشكل ينتشر أخد الذي
م مع التام بالتوافق، للعمالء الدائم الكامل االرض حتقيق  مجيع إميان خالل من وذلك.  متطلبا

 داخل العمليات يف مستمرا حتسينا يكفل مبا عناصرها تفعيل و الشاملة اجلودة إدارة بأمهية العاملني
   1 املقدمة املنتجات و اخلدمات يف عالية جودة و املنظمة
ا على الشاملة اجلودة إدارة الفيدرايل اجلودة معهد عرف  حتقيق إىل يهدف شامل تنظيمي منهج" أ

 من الكمية األساليب استخدام يف واملوظفني املديرين كل يتضمن حيث العميل، وتوقعات حاجات
ا على تعريفها وميكن 2"  املنظمة يف واخلدمات العمليات يف املستمر التحسني أجل  تنظيمية ثقافة أ

 لذا األوقات مجيع يف العاملني مجيع خالل من التنظيم مجيع يف املستمرة التحسينات لتعزيز مبتكرة
  : الشاملة اجلودة إدارة نظام يف أساسية عناصر ثالثة على يركز التعريف هذا
 ؛ املناسبة البيئة ابتكار  
 ؛ املستمر التحسني  
 للعمل أوسع سلطات العاملني منح.  

 إذ ذلك عن مفهومها يف ختتلف ال املعلومات و املكتبات جمال يف الشاملة اجلودة دارةإ أن احلقيقة و 
ال إىل دخل نسبيا حديث املدخل هذا أن العباس اهللا عبد بن هشام يرى  من التاسع العقد خالل ا

 حديثا اجتاها يعترب كما املقدمة  اخلدمة جودة و العمالء رضا على يركز هومفم هو و العشرين القرن

                                                             
  1 سعد ، وحيد موسى .المرجع السابق ، ص.  64 .

 2  الدرادكة ،مأمون ؛ وآخرون . إدارة الجودة الشاملة . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع ، 2001 ، ص.15 .
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 األفراد كل مشاركة خالل من لكذو  ا املرونة حتقيق و املعلوماتية املؤسسات فعالية لتحسني نسبيا
 و 1األوىل املرة من الصحيح األداء إىل الوصول و اإلمهال إزالة دف بأعماهلم املتعلقة القرارات ختاذإب

  : على تركز السابقة التعاريف كل أن نلحظ
 ؛ العميل متطلبات مع الكامل التوافق  
 ؛ املؤسسات ا تقوم اليت للعمليات املستمر التحسني  
 ؛ املقدمة اخلدمات يف التكامل  
 العاملني رضي و اخلدمة جودة بني العالقة .  

 الشعور حالة لتكوين أساسيا مدخال متثل اخلدمة جودة أن "  احملمد أمحد السعيد أشرف يرى و
 و العميل تردد نوايا و املكتبة خدمات و العميل بني التواصل نوايا على يؤثر كليهما أن و بالرضا
  " . مستقبال املكتبة خلدمات متابعته

 يعتمد ال متكامل كمنهج املعلومات و املكتبات جمال يف الشاملة اجلودة إدارة إىل النظر جيب لكن
 املركز مقارنة أيضا ينبغي إمنا و متطلباته مع التوافق و للمستفيد الدائم و التام الرضا حتقيق على فقط

 (Benchmarking) األفضل بالنموذج أو مبنافسيه للمكتبة التنافسي

   :الشاملة الجودة إدارة تقنيات2.1 
 كانت فإذا للتطبيق، الالزمة التقنيات و الشاملة اجلودة إدارة أدوات بني البعض خيلط أن ميكن

 كان فإذا التطبيق يف األدوات ستخدامإ وميكن حتسنها، و اجلودة حتدد اليت الوسائل هي األدوات
 العمل فرق ألحد سلطته املدير تفويض فإن أداة يعد تدريبية دورة يف العاملني ضعف أسباب تسجيل

  . تقنية يعد منه االستفادة و باريتو ةادأ أو البياين التخطيط الستخدام الكفاءة ذي
 هذا أن مالحظة مع الشاملة اجلودة إدارة تطبيق عند ا األخد ميكن تقنيات مخسة يلي فيما ونعرض

  3:  مكتبة كل يف مجيعها ا األخذ وجوب ينعي ال
  :  السلطة تفويض. 1.2.1
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 يستخدمها أن ميكنه آلخر إىل شخص من املسؤولية و السلطة من كل نقل السلطة بتفويض يقصد
 ميلكون الذين العاملون يتغري إذ متساوية بنسب املسؤولية و السلطة تفويض يكون أن جيب و بفعالية

 ميكن مسؤولية دون سلطة لديهم الذين العاملني فإن كذا و للتنفيذ سلطة دون املهام إحدى مسؤولية
  .كثرية مشكالت يف يتسببوا أن

  :االبتكار و اإلبداع .2.2.1
 تيسر أو فعلية مشكلة حل يف تسهم و  الواقع يتطلبها متميزة فكرة طرح يف االبتكار و اإلبداع يرتبط
 و االبتكار و اإلبداع تشجيع عن يبتعدون املكتبات مديري أن هو املالحظ و حمدد هدف بلوغ

م تغيري و ، اإلبداع أمام حاجز يقفون فهم بالتايل و ، احلالية الطرق و لألساليب تدمري يعتربونه  نظر
  . الشاملة اجلودة إدارة فلسفة مع التكيف على املنظمة لقدرة احلقيقي االختيار هو االبتكار جتاه

   :بالنتائج اإلدارة . 3.2.1
 بطاقات خالل من مستمر بشكل تقييمهم و باملكتبة العاملني أداء قياس هو التقنية ذه املقصود 

 العاملني أن هو التقنية هده من الغرض و به خاصة بطاقة موظف لكل تكون حبيث النتائج تسجيل
 خمالف وهدا عقاب يوجد ال طاملا مقبول و جيد أداءهم أن على دليل تقيمهم عدم أن يعتقدون قد

  .متاما للصواب
  : العمل فريق بناء .4.2.1

 خاصة مهارة إىل حيتاج املكتبة داخل الفريق وبناء اجلماعي للعمل فرق تشكيل يف التقنية هذه تتمثل
  بالعمل للعاملني السماح يعين ال أنه كما فريق عليهم يطلق مث معا كثريين أفراد مجع جمرد ليس فاألمر
م معتقدين سويا  إىل وحتتاج ، املدير تتحدى اليت املهام من يعد إدارته و الفريق فبناء فريقا ميثلون أ

  .عليها للتغلب ممارسة
  :وهي العمل لفرق املهام و األهداف من العديد وهناك
حوهلا الرأي تبادل يلزم و بسهولة فهمها ميكن ال و معقدة مشكلة هنالك تكون عندما.  
فيه مرغوبا اجلماعية روح استشعار و النفسي، االنتماء يكون عندما.  
القرار جودة حتسني يف الرغبة عند .  
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االتصاالت جودة حتسني يف الرغبة عند .  
األعضاء بني التماسك وجود يلزم عندما.  

  :  المديرين تطوير .5.2.1
 اجلودة إدارة أسلوب أن يعين“  العليا اإلدارة من تبدأ الشاملة اجلودة  إدارة“  عبارة نسمع ما غالبا

 التغيري بضرورة املديرون يشعر أن جيب إذ  العليا، اإلدارة من نابعا يكن مل ما ناجعا يكون لن الشاملة
م لتنمية تدريبية برامج خالل من م يبدأ أن جيب الذي التحسني و م وتطوير مهارا  ما إىل عادا

  . الشاملة اجلودة إدارة فلسفة خيدم
  : لشاملة الجودة إدارة أدوات  3.1
ا الشاملة اجلودة إدارة أدوات تعرف  كثرية يف بيانية أشكال صورة يف وعرضها البيانات جلمع طرق بأ

 أدواة أمهية وتنبع معيار أو هدف عن اختالف مدى عن يعرب الذي التغيري لرقابة دف األحيان من
  معظم يف املكتوبة املؤسسات تقارير من فكثري واملعلومات للبيانات تبسيطها من الشاملة اجلودة

 إلحدى بصورة أو بياين بشكل وضعت اذإ أما ، بسهولة فهمها العادي للشخص ميكن ال األحيان
  . ببساطة فهمها اخلربة من يءش مع العادي للشخص فيمكن األدوات

 حيدث ما تصف فهي املقبول والغري املقبول لألداء مرئي لعرض تكون ما أقرب األدوات فإن اذوهل
 يف املتمثلة البشري العقل مهمة هذفه, للتحسني يتم أن ينبغي ما أو ؟ حيدث ال ما تصف ال كنهالو 

 وتتمثل ؛الشاملة اجلودة عناصر اتتقني أهم ستخدامإب احلادث التغري وتراقب حتلل اليت الواعية اإلدارة
  1 : يف األدوات هذه

  : البياني باريتو تخطيط.  1.3.1
 من 20 %سببها النتائج من   %80  أن هي حقيقة إىل ”باريتو“  الربيطاين قتصاديإلا توصل 

 من 20% وحتديد ملعرفة يستخدم املخطط اذه أن جند اجلودة على املبدأ اذه وبإسقاط األسباب
 على جند املكتبات جمال يف النظرية هذه تطبيق وعند . املشكالت من 80% عن املسؤولة األسباب

                                                             
  1 المرجع نفسه ، ص. 73 .
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دف . العاملني من 20% فقط خيرجها اجليدة اخلدمات من 80%أن املثال سبيل  إىل األداة هذه و
االت أولويات حتديد    .احلاكمة القليلة العوامل أو فائدة األكثر ا

 خالل من وذلك خمتلفة نواحي من املكتبة لتقييم يستخدم أسلوب هو: المعياري المرجع.2.3.1
 منوذجي معيار على املكتبة إعتماد أي النواحي تلك يف رائدة أخرى مكتبة بأداء املكتبة أداء مقارنة
  . خالله من نفسها تقيم

  :التدفق خريطة. 3.3.1
 القرارات ختاذإ بنقاط املتعلقة العمليات نتائج على الضوء إلقاء يف املساعدة إىل التدفق خريطة دف

 القرار صحة من التحقق خالل ؛من اجلودة حتسني يف التدفق خرائط تستخدم هنا ومن. الرئيسية
  .التصحيحية اخلطوات ختاذإ وبالتايل دقتها ،وعدم اخلطوات متابعة مث املتخذ،ومن

  : التايل النحو على التدفق خريطة تطبيق وميكن
 بطاقات على وكتابتها باملكتبة الرئيسية األنشطة أو العمليات مجيع حتديد.  
 أوراق لوحة على وكتابتها متتابع شكل يف العمليات أو األنشطة هذه وضع 

 .كبرية

 القرارات حتديد مع النهاية، إىل البداية من حتديده سبق الذي التتابع خالل من العمل بدء 

 .البيانات لقاعدة املخرجات أو الرئيسة

 والقرارات العمليات بني االرتباط بتحديد وهذا األنشطة، أو العمليات لتتابع النهائية الصياغة 

 .واملخرجات

 التدفق خرائط وتعترب١ ) التدفق خريطة شكل يف (السابقة اخلطوات من النتائج وضع 

ً  األمر يتطلب عندما مفيدة،  .معقدة عمليات عن ملعلومات ا من مزيدا
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  :الشاملة الجودة إدارة تطبيق خطوات 4.1
 من العديد لكن ، للتطبيق مثلى واحدة طريقة توجد ،فال الشاملة اجلودة إدارة تطبيق خطوات ختتلف
   1 : يلي كما خطوات مخس على حتتوي طريقة على جيمعون اخلرباء

 اإلعداد و التهيئة  .  
 حتديد و الشاملة اجلودة إدارة تطبيق إىل احلاجة مدى مبعرفة تسمح حتضريية مرحلة املرحة هذه متثل

  . اإلسرتاتيجية الرؤية توضيح و للتنفيذ الالزمة املوارد
 التخطيط و الدراسة.  

 إجيابية،و األوىل النتائج كانت حال يف الثانية املرحلة إىل اإلنتقال يتم األوىل اخلطوة نتائج ضوء على
 يتكون للجودة جملس تشكيل خالل من دلك ،و التطبيق لعملية الفعلي التخطيط املرحلة هده يف يتم
لس تكوين من اهلدف ،و اإلدارية مستويات خمتلف من عضو عشرين إىل عشر إثين من  يتمثل ا
  :يف

؛ للتنفيذ أولية خطة إعداد  
؛للتنفيذ الالزمة املوارد حتديد  
؛ إلزالتها طرق اقرتاح و احملتملة العوائق حتديد  
 التنفيذ:الثالثة المرحلة   

 على الشاملة اجلودة إدارة متطلبات و مبادئ تطبيق فيها سيتم ألنه أمهية، األكثر املرحلة هده تعترب
  : يف تتمل فرعية خطوات املرحلة هده ضمن تندرج ،و الواقع أرض

مجيع بني الشاملة اجلودة ثقافة نشر خالل من دلك يتم: المالئمة الثقافية البيئة خلق 
 فإن الشاملة اجلودة عن نتحدث أننا مبا ،و تدريبية برامج إىل إخضاعهم جيب ،كما املنظمة يف األفراد

 باإلدارة بدءا اإلدارية املستويات كل متس جيب الشمولية هده و شامال يكون أن جيب أيضا التدريب
  .باجلودة الصلة ذات العناصر كافة ميس أن جيب ،كما)العمال(األدىن املستوى إىل وصوال العليا

                                                             
الثقافة للنشر والتوزيع،  دار : عمان .1.ط. 2001: 2000إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات اإليزو . ، نايف علوان قاسم   1

 . 28.ص.  2005
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أساليب تبين التنفيذ تعوق أن ميكن اليت املشاكل حل يتطلب حيث:المشاكل حل أدوات 
  اخل...الذهين العصف املستمر، كالتحسني معينة
 األدوات استخدام على قادرين العاملني يكون أن جيب حيث:للعمليات اإلحصائي الضبط 

  .نتائجها تفسري و اإلحصائية
 الخبرات تبادل:التجارب تصميم.  

لس قبل من املكتسبة اخلربات تبادل املرحلة هذه يف يتم  مناقشة خالل من لكذ و العاملون، و ا
  . الشاملة اجلودة إدارة تطبيق خالصة عرض و إليها املتوصل النتائج

   : الشاملة الجودة مبادئ. 2
ا يف حتمل الشاملة اجلودة إلدارة السابقة التعريفات إن  حضت اليت هلا، األساسية املبادئ طيا
 اليت اجلديدة، اإلدارة لنموذج األساسية الركائز إحدى عتبارهاإب العامل دول معظم يف كبري هتمامإب

 كانت أيا املؤسسات خمتلف يف الشاملة اجلودة إلدارة العلمي التطبيق إطار يف كبرية أمهية ذات تعد
ا أو أهدافها ا الشاملة اجلودة مبادئ تعرف و. توجها   : بأ

   1  » الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف العلمي اجلانب إليه يستند الذي الفلسفي الفكري البناء«

  2 :المستفيد على التركيز.1.2
 أن يعين ،وهذا املعلومات مراكز و املكتبات يوجه الذي األساسي املبدأ املستفيدب التوجه أصبح لقد
 اجلودة أسلوب تنتهج مكتبة كل هدف أن جند هلذا ،و  به تقوم ما لكل املرشد هو العميل ارض

ا ختيارهإ يف ساسياأل العامل هي اجلودة أصبحت الذي املستفيد رضا حتقيق هو الشاملة  ،و خلدما
 خالل من لكذو  جودة مقاييس إىل العميل رغبات ترمجة على قادرة تكون أن املكتبة فعلى هلذا نتيجة
 متكنه خدمات إىل ترمجتها على العمل مث بالضبط املستفيد يريد مباذا تم اليت التسويق ببحوث القيام

  . املطلوب باملستوى تهاحاج إشباع من

                                                             
  1 سعد ، وحيد موسى . المرجع السابق . ص. 95 .

2 khatiri, mohamed. management de la qualité .s.l :école nationale de management et de 
l’administration de la santé –el . marsa. P.09. 
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 الذين املنظمة داخل العاملني مجيع يشمل بل للمنظمة اخلارجي املستفيد على الرتكيز يقتصر وال
   املطلوب اجلودة مستوى حتقيق  أدائهم على يتوقف

  :يلي ما بينها من اإلجراءات من عدد إختاد املكتبة على املبدأ هذا ولتحقيق
 مإ و يناملستفيد متطلبات حتديد و فهم   . التسويق عملية جوهر يعترب ؛الذي حتياجا
 تمع أهداف و يناملستفيد متطلبات بني التوازن حيفظ أسلوب نتهاجإ   . ا
 واالحتياجات املتطلبات هذه بكافة باملكتبة العاملني مجيع إعالم.  
 السياسة هذه تطبيق عن يناملستفيد رضا مدى قياس .  
 املكتبة مع العالقة ستمراريةإ يضمن مما ؛ يناملستفيد مع االتصاالت إدارة .  

  :يلي ما فسيتحقق اإلجراءات ذه األخذ مت وإذا
مدى و يناملستفيدب اخلاص ) العكسية التغذية( األثر إرجاع على التعرف يف العاملني إفادة 

  .املستمر للتحسني فرصة للعاملني يعطي وهذا املقدمة، اخلدمات على رضاهم
م تليب املكتبة أن يناملستفيد عتقادإف التنافسية، امليزة حتقيق  باملستوى دائما احتياجا
تم أكثر أو املطلوب   .دائمني ينستفيدم سيجعلهم آرائهم بتطبيق و

 خلق إىل يؤدي مما له، التام الرضا حتقيق على احلرص و يناملستفيدب هتماماإل من نطالقاإ فإنه عليه و
ا املستمر التحسني إىل املكتبة يدفع ما اذوه السوق يف  تنافسية ميزة  هذه على للحفاظ خلدما

 أو مباشرة بطريقة املعلومات خلدمات التسويقية العملية تفعيل يف سامهت قد تكون وبالتايل املكانة
  . مباشرة غري

   :اإلدارة دعم .2.2
 إجناز يف الطوعي االلتزام و الرغبة لديهم تكون أن يف األفراد حث على اإلدارة قدرة هذا يعين و 

 دورا للعاملني بأن تؤمن  اليت الشاملة اجلودة إدارة فلسفة يعكس وهذا جتاوزها و التنظيمية األهداف
 اإلدارة من يبدأ الفلسفة هذه جناح ،لكن األهداف  حتقيق يف العليا اإلدارة دور عن أمهية يقل ال

 خالل من العاملني إىل نقلها على العمل ،مث ثقافتها ضمن اجلودة تدرج أن عليها يتوجب اليت العليا
  : خالل من وذلك املتبعة اإلدارة أساليب

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 تكون أن ينبغي لكن ،و ملواقف أفعال ردود جمرد القيادات و املديرين تصرفات تكون ال أن 
 القرارات فتتم احلقائق على مبنية مستقبلية رؤية ذات احلاكمة املسبقة القواعد من إطار يف تصرفات

  ؛ م املتصلني و العاملني جلميع القدوة و املثل إعطاء ،مع الرؤية ذه
 ؛هلا واإلستجابة معها والتفاعل فيه حتدث اليت املتغريات و اخلارجي املناخ فهم  
 تمع حاجات إستيعاب و فهم   ؛اإلعتبار يف ووضعها يناملستفيد و ا
 ؛ للمكتبة   واضحة مستقبلية رؤية وضع  
 ؛ التنظيمية املستويات مجيع يف ونشرها واملثل واملبادئ القيم طرح  
 ؛باخلوف الشعور على والتغلب املستويات مجيع بني الثقة دعم  
 ؛ املكتبة هدف لتحقيق املناسبة اإلسرتاتيجيات طرح  
 العاملني إمكانات من الكاملة اإلفادة على العمل .   

  : العاملين مشاركة 3.2
 على قادرين أذكياء أفراد من تتكون العاملة القوى أن على الشاملة اجلودة إدارة مفاهيم تؤكد   

م التقليدية املفاهيم تفرتضه ما عكس وهو اإلبداع  ،املال على احلصول سوى يهمهم ال أشخاص بأ
 نصل ،ولن للمكتبة الكامل الوالء مرحلة إىل النهاية يف بالعاملني الوصول هو املبدأ هذا من واهلدف

ا مبهمتها واعية إدارة خالل من إىل هذا إىل  املكتبة على املبدأ هذا ولتطبيق العاملني جتاه ومسؤوليا
  1: يلي مبا األخذ
 خالله من يتم عمل لكل سلطة فهناك .املشكالت لكل واملسؤولية السلطة مبدأ قبول جيب 

 جمال يف تنشأ اليت املختلفة املشكالت بشأن املتخذ القرار عن كاملة مسؤولية وكذا القرارات، اختاذ

 .ـا املكلف األهداف واختاذ النتائج حتقيق عن مسؤوال النهاية يف ليصبح ؛ العمل هذا

 يؤدي ما وهو اجلميع، بواسطة الفرص اكتشاف من يأيت التطوير بأن القائلة الفكرة دعم 

 . موإمكانا العاملني مهارات تطوير إىل بالتايل

 واملكتبة يناملستفيد مصلحة يف مضافة قيمة إىل يؤدي الذي واإلبداع االبتكار على الرتكيز. 
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 يكون أن ينبغي :العاملني رضا  ً  مكو  يف وفخرهم وطموحهم عملهم عن رضاهم من نابعا
 ً   .املكتبة من جزءا
  :األعمال أساس العملية نموذج.4.2
ا على العملية تعرف  ذات نتائج حتقيق إىل دف اليت النشطات أو األعمال من مرتابطة سلسلة  :أ
 مبدأ فإن اإلنتاجية العمليات طبيعة عن ناجتة تكون اجلودة مشاكل معظم أن إىل وبالنظر.أعلى قيمة

 حتسني و الضياع و التلف تقليل هو املبدأ هذا من فاهلدف وبالتايل األعمال أساس العملية منوذج
  :مها أساسيني حمورين على الرتكيز يتم و لإلنتاج الداخلية العملية

  :يشمل و التنفيذية وسائله و اإلدراك يتضمن: األول المحور
 ؛ األداء يف املستخدمة الوسائل و اآلالت  املهمات و األدوات  
 السليم لألداء الالزمة املؤهالت و املعارف و املعلومات و اخلربات .  
   :ويشمل العملية ناتج يف التحكم ومعايري مقاييس يتضمن: الثانيالمحور 
 لألداء الالزمة خطواته و العمل تعليمات   
 العملية كفاءة من التحقق  و األداء مقاييس .  

ا يقدم( مورد هلا عمليات إىل تقسيمه ميكن املكتبة داخل  عمل كل فإن وهكذا  مستفيدو  )مدخال
  . آخر لعمل موردا يصبح مستفيد كل و ) نتائجها من يستفيد(

  :المستمر التحسين  5.2
 عصر حنيا كنا إذا. العمليات لتحسني طرق عن املستمر البحث فلسفة املستمر بالتحسني ويقصد
ا هو املكتبة مستقبل يف املؤكد الوحيد الشيء ،فإن التغري  ،وستكون اآلن عليه هي عما ختتلف أ
 إمكانية و اإلبداع على القدرة لديها اليت املعلومات مرافق و املكتبات من غريها مع للمنافسة عرضة

  1: خالل من وذالك التطوير
 ا تطوير على املكتبة أهداف إشتمال ا، و خدما    ؛العمل نظم و العمليات إىل إضافة منتجا
 ؛ »خطوة\ خطوة « التدرجيي التطوير مدخل على اعتمادا الشاملة اجلودة إدارة تطبيق   
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 نطاق إىل للتعرف قبل من صالحيته رتبة مبعيار مقارنا األداء لتقييم الدوري القياس ستخدامإ 
  ؛املطلوب التطوير

 ا ورفع العمليات أداء تطوير ستمراريةإ   ؛ كفاء
 املعلومات توافر مثل هلذا املؤدية باألنشطة االهتمام مع وقوعها قبل األخطاء مبعاجلة االهتمام 

  ؛اخل... املتكاملة املعلومات ونظم احلديثة
 فيه املشرتكني ومكافأة حيدث، تطوير أي عن املستمر اإلعالن .  
 الشاملة اجلودة إدارة وتقنيات املستمر التطوير أساليب على األنشطة خمتلف يف العامل تدريب 

 االبتكار و اإلبداع أساليب و العمليات هندسة إعادة و املشكالت حلل العاملية األساليب و
  . املختلفة

  :المستفيد ورضا المعلومات خدمات تسويق .3
ا جودة من التأكد من املكتبة متكن اليت العوامل و املعايري أهم من املستفيدين رضا يعترب  ،ألنه خدما
 أكرب لتحقيق تسعى املعلومات مراكز و املكتبات كل فإن وهلذا للمكتبة املستفيدين والء مصدر يعترب
 أخصائي على ينبغي إذ. السوق يف مكانتها على احملافظة أرادت إذا ا املستفيد لذا الرضا من قدر

 إحتياجات تلبية عملية أنه على احلديث التسويق يفهموا أن املكتبات على القائمني و  املعلومات
 نإ ،حيث أمهها من املستفيدين رضا يعترب اليت و أهدافها املكتبة حتقق خالله من الذي املستفيدين

 و مفهوم على العنصر هذا يف سنتعرف لذا  ألعماهلم النجاح مفتاح يعترب التسويق لعمليات فهمهم
 اجلودة مبادئ كأهم املستفيدين رضا دور إىل باإلضافة قياسه وكذالك املستفيدين رضا حتديات
  . التسويق تفعيل يف الشاملة

  :المستفيد رضا مفهوم.1.3
  :منها نذكر أن ميكن املستفيد لرضا يف تعار عدة هناك 
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 و للخدمة العميل توقعات بني مقارنة عن الناتج املنتوج جودة على احلكم« : زيثمال تعريف
 1 . »  األداء

  2. » توقعاته مع و املنتوج خصائص بني املقارنة عن الناتج العميل شعور هو« :كوتلر تعريف
 حلاجاته اخلدمة إجابة ملدى املستفيد إدراك« بأنه املستفيد رضا تعريف فيمكن املكتبات جمال يف أما
  .» توقعاته و

 املستفيدين وتوقعات املدركة اخلدمة أداء بني الفرق عن يعرب نفسي إحساس و شعور هو الرضا أن أي
  : مستويات ثالث بني التمييز ميكن وبذلك
 الالجودة       ) راض غري املستفيد ( التوقعات من <   األداء.  
 اجلودة                      )راض املستفيد ( التوقعات=  األداء  
 األداء    العالية اجلودة            )جدا راض املستفيد( التوقعات  

 املكتبة و العميل بني العاطفي اإلرتباط من نوعا ختلق اجلودة من العالية املنتوجات فإن وبذلك
  . للمؤسسة الوفاء و الوالء اإلرتباط هذا خيلق وبالتايل

 3.» معينة تبادل لعملية املستفيد جيريه الذي للتقييم النهائي الناتج« أنه على الرضا يعرف كما

 : المستفيد رضا خصائص2.3 .

  :  التالية النقاط يف املستفيد رضا خصائص نلخص أن ميكن
 الشخصية التوقعات مها بعنصرين يتعلق احلالة هذه يف ملستفيد رضا إن : ذاتي الرضا 

 على حيكمون املستفيدين أن الباحثون يرى حيث ،4 املقدمة للخدمات الذايت اإلدراك و للمستفيد
ا اليت اخلدمة مقارنة خالل من اخلدمة جودة .  عليها احلصول يتوقعون اليت اخلدمة مع فعال يتلقو
ا على اخلدمة جودة يعرفون الباحثني هؤوالء فإن وعليه   املستفيدين توقعات بني التناقض حالة:" أ

                                                             
1 Monique Zollinger et Eric Lamarque, Mraketing et stratégie de la banque, 3eme édition, 
Dunod, Paris, 1999,P.73. 
2 KOTLER, ph ; DUBOIS, B.op.cit.p.251. 
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م  وبني  اليت الوحيدة النظرة هي املكتبات يف املقدمة اخلدمات على وحكمه املستفيد فنظرة 1" إدراكا
 يف اإلعارة خدمة على حيكم الذي الذي فاملستفيد.  الرضا خيص فيما اإلعتبار بعني أخدها ميكن
ا ما مكتبة ا أخر مستفيد يراها املنافسة اخلدمات من أحسن أ  املوجودة اخلدمات من جودة أقل بأ

 عليها فاملكتبة وبإختصار. اليوم ذلك عليه حبث  الذي املرجع جيد مل ألنه وذلك ، السوق يف
 على تعتمد اليت اخلارجية النظرة إىل) املطابقة/ اجلودة(  على تركز اليت الداخلية النظرة من اإلنتقال

 )  الرضا – اجلودة(

 يتلقيان مستفيدين حالة ففي نسيب هو إمنا مطلقة حبالة اليتعلق الرضا إن:  نسبي الرضا 
ما ألن خمتلف يكون اخلدمة على حكمهما أن إال الظروف نفس وحتت اخلدمة نفس  توقعا

 احلاجات و للمستفيد السابقة التجارب حسب خيتلف الرضا أن حيث خمتلف اخلدمة حنو األساسية
 أصدقاء رأي يف واملتمثل املنطوقة الكلمة إتصاالت و اخلارجية اإلتصاالت و الشخصية والتفضيالت

  2. به واحمليطني املستفيد

  الرضا يف تغري إىل يؤدي وذلك يوم بعد يوما تزيد املستفيدين خربة إن:  تطوري الرضا 
  أخرى، جهة من املدرك األداء ومستوى جهة من التوقع مستوى:  معياري تطوير خالل من  لديهم
 توقعات من يطور قد املقدمة باخلدمات اخلاصة املعايري تطور أو جديدة خدمات ظهور أن حيث

 األخذ طريق عن ، التطورات هذه مع يتوافق نظام يتبع املستفيدين رضا قياس أصبح وهلذا.   املستفيد
 . احلاصلة التغريات كل احلسبان يف

  : المستفيد رضا إيجاد مراحل 3.3
  :  يلي فيما نلخصها خطوات) 3( ثالثة إتباع من البد املستفيدين رضا حتقيق إىل الوصول أجل من

  على يكونوا أن املكتبات يف بالتسويق القائمني على جيب:  المستفيدين حاجات فهم 
 حتدد اليت العوامل معرفة هلم يتسىن كي وذلك احملتملني وحىت احلاليني باملستفيدين دائم إتصال
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م اإلملام و املستفيدين فهم يعد إذ. للمستفيدين اإلحتياجات م حباجا  أمهية األمور أكثر من ورغبا
 . ملستفيديها الدائم الرضا كسب أجل من للمكتبة

 لتعقب واألساليب الطرق من جمموعة تتبع أن املكتبة على:  للمستفيدين المرتدة التغدية 
ا من املستفيدين أراء م تلبيتها مدى ملعرفة وذلك خدما    :1 جند األساليب هذه بني ومن إلحتياجا
 ا اليت اخلدمة من املستفيدون يقول عما منتظم بشكل التدقيق  هذا ويشمل يتلقو

 . الشكاوي و اإلستفسارات

 بشكل سواء اخلدمات حول أرائهم عن املستفيدين لسؤال خاصة بصفة املصممة اإلستبانات 
 . خاصة خدمات حنو موجها هدفها يكون أو املكتبات يف عام

 م ملناقشة معا املستفيدين من جمموعة جيتمع حيث مركزة مجاعية مقابالت  حول جتار
 إىل أسئلة توجيه على تشمل املستفيدين أراء لسرب واألساليب الطرق هذه كل. املكتبة خدمات

 يعودون الزبائن بأن احلقيقة املثال سبيل على ، مفيدة تكون مباشرة غري أساليب هناك ولكن الزبائن
  . رضاهم على الداللة من نوعا تعد املكتبة إىل ومرات مرات
 خاص برنامج بإنشاء املكتبة بقيام تتمثل الرضا لتحقيق األخرية اخلطوة:  المستمر القياس 
 . serVQUAL مقياس مثل   املستفيدين رضا لقياس

  :  التسويق في اإلستراتيجي ودوره المستفيد رضا .4.3
 املنظمات مجيع أوساط يف النظري منقطع إهتمام على الشاملة اجلودة إدارة حازت األخرية الفرتة يف

 هذه ومن  متعددة ثوابت على اإلسرتاتيجية خططها بتبين بدأت حيث  املكتبات رأسها  وعلى
 أن البد تقدميها يتم اليت اخلدمات أن بإعتبار املستفيد رضا هو النجاح إىل املنظمة تقود اليت الثوابت

 احلالة هذه يف اخلدمات هذه عن رضاهم حتقيق من والبد املستفيدين خمتلف لدى وقبول رواج تلقى
 بإعتبار اجلودة جمال يف وخاصة  اإلسرتاتيجية اخلطط ضمن ورضاه املستفيد وحاجة رغبة وضع جيب

  . للمكتبة رئيس شريك املستفيد

                                                             
 فهد امللك مكتبة :الرياض.  واألساليب المبادئ :المكتبة أداء قياس .صاحل  سليمان بن العقال ، ترمجة.   بيرت ، برويف  1

 . 105. ص الوطنية،
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 اجلودة مستوى تقدمي خالل من ووالئه املستفيد رضا حتقيق إىل دف الشاملة اجلودة إدارة أن إذ
  1 السوق يف إستمرارها و بقائها وضمان للمؤسسة التنافسية القدرة زيادة يعين كما ، فيه يرغب الذي
 حياجونه ما وتقدمي املستفيدين إحتياجات حتديد:" هو والذي احلديث التسويق مفهوم إىل نظرنا ولو

 أن إىل أيضا نشري أن ميكن وهن ، املقدمة يف إحتياجاته وتلبية املستفيد يضع جنده"  صورة بأفضل
 التعامل يف يستغرق الذي الوقت مثل ، للمكتبة فادحة خسارة إىل  يؤدي سوف املستفيد رضا عدم
 على بالفائدة يعود سوف املستفيد لدى الرضا حتقيق أن حني يف.  الوضع وتصحيح الشكاوي مع

  .  رسالتها حتقيق من املكتبة وتتمكن.  واملال واجلهد الوقت يف املكتبة

  :المتميز األداء وتحقيق الشاملة الجودة مبادئ.4
  : األداء قياس. 1.4

 ومدي نفسها بتقومي خالله من تستطيع كمي بيان مبثابة يعترب أدائها بقياس التوثقية املؤسسة قيام إن
 قياس مؤشرات عن اإلستغناء توثقية املؤسسة ألي ميكن وال. هلا التخطيط مت اليت لألهداف حتقيقها
 البحث نوعية علي وبالتايل املستفدين علي املكتبية اخلدمات تأثري قياس أساس بإعتبارها اإلداء

  . عامة بصفة والتدريس العلمي
  :األداء تعريف . 1.1.4 

 التنظيمية املستويات كافة يف للمديرين األساسية املفاهيم ومن اجلذابة املصطلحات من األداء يعد
 على سلبية آثار ذات تكون قد األداء هذا خمرجات ألن املكتبات فيها مبا املنظمات أنواع ولكافة
ا وتعزيز بقائها يف األساس تكون أوقد املكتبة   .التنافسية قدرا
  :منها لألداء التعاريف بعض تقدمي وميكن
  :اآلتية املعاين إعطاء وميكن  performance اإلجنليزية للكلمة اللغوية الرتمجة هو األداء

 من وقت يف تظهر اليت النتيجة وليس العمليات و املراحل من جمموعة عن يعرب فعل هو األداء«
  2.» الزمن

                                                             
  1 بومدين ، يوسف .إدارة الجودة الشاملة واألداء المتميز. جملة الباحث ، جامعة بومرداس . ع.5، .2007

     33.ص.  نفسه المرجع. 2
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 املتاحة املواد استخدام خالل من أهدافها حتقيق على املنظمة قدرة« :أنه على األداء يعرف كما
  1.»فعالة و كفوؤة بطريقة
ا نذكر أن وعلينا ً  استخدام أن املاضي،كما يف ما مت قيمة لتحديد جتربة هـو األداء قياس أن دائم

 يتم وعندما .ميةھاأل من كبري على جانب متطور مستقبل أجل من للتخطيط البيانات هذه

 يتيح بالفعل،مما حيدث ما ملراقبة سيكون بعد فيما استعمال البيانات فإن ، اخلطط هذه ستخدامإ

 وأساسي مساعد أمر األداء قياس فإن بكامله وهلذا املسار تغيري أو التطورات مع االنسجام لإلدارة

  .بالتخطيط للقيام بالنسبة بالفعل
  :أسباب قياس األداء في المكتيات . 2.1.4

  : 2مايلييقدمونه  مالعل من أبرز األسباب اليت تدعوا مسؤويل املكتبات إلجراء تقييم 
  فحص الوضع الراهن للخدمة املكتبية يف املكتبة ومدى حتقيقها ألهذاف املكتبة.  
  آداء املكتبة مع مكتبات أخرى منافسة يف السوق أو بني جمموعة من اخلدمات مقارنة

  .املكتبية
 ا اإلسهام يف زيادة فعالية خدمة املعلومات املقدمة   .وضع اخلطط املستقبلية اليت من شأ
  تقييم آداء العاملني يف املكتبات.  
  حتديد االحتياجات الضرورية التعرف على حجم اإلجنازات احملققة وحتليلها و تفسريها ومن مثة

  .بتقدمي خدمة معينة
أن احلاجة إىل التقييم لدعم الوظيفة اإلدارية تعتمد على بعض املسؤوليات على النحو  3أور ويرى
  :التايل
 حتديد أهداف املنظمة. 

                                                             
 . 8.،ص2002. للنشر اجلامعية الدار:القاهرة. التنافسية الميزة لتحقيق مدخل:  المعلومات نظم.  فهمي معايل ،  حيدرة 1
 على. [  12.،ع املعلوماتية جملة. تقييمه معايير و المكتبات خدمات آداء قياسات.الدبيان إبراهيم بنت موضى الدبيان، 2

  :التايل الراابط على متاح.15/03/2011:   بتاريخ زيارة ].اخلط
.www.informatics.gov.sa/détails.php ?                           

] ن.د[الرياض .المعلومات ومراكز المكتبات في األداء تقييم.حممد الدين الفرماوي،مجال ؛ترمجةويلفرد النكسرت،فريدريك 3
  .15.ص.1996

http://www.informatics.gov.sa/d
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 توفري الوارد الالزمة بلوغ هذه األهداف. 

  التأكد من استخدام املوارد املخصصة لكل نشاط حبكمة. 

 حتديد الربامج و اخلدمات املطلوبة إلجناز هذه األهداف. 

كما ناقش االعتماد املتبادل بني املوارد املخصصة للخدمة وقدرة هذه اخلدمة و املكاسب اليت تتحقق 
  .منها، حيث أن زيادة نسبة املوارد ال يضمن زيادة قدرة خدمة معينة بنفس درجة الزيادة قدرة اخلدمة

  : األداء قياسات أنواع 3.1.4
 زيارته من عام بشكل,رضاه مدى عن سؤاله طريق عن وذلك:  المستفيدين رضا قياس 
  . واملتعددة املختلفة املكتبة أنشطة من وإستفادته زيارته جناح مدى أي املرة هذه يف للمكتبة
 خارج املواد إعارة مرات وعدد اخلارجية اإلعارة طريق عن:  وإستخدامها المواد إتاحة 
  . وغريها الداخلية واإلعارة,  املكتبة
 طريق عن الوقت نسبة أو, بعد عن االستخدام وتشمل :إمكانياتها و المكتبة إستخدام 
 املستفيدين مقاعد تتضمن اإلمكانيات و,  مشغول املكان فيه يكون الذي الوقت معدل حساب

  .  املستفيد يستخدمها اليت واألجهزة
 التوصيات مثل تتم اليت والعمليات املرجعية اخلدمة قياس وتتضمن:  المعلومات خدمات 

 من الرضا مدى وقياس.  املراجع قسم عن املسؤولني قبل من القسم هذا يف تتم اليت واإلستفسارات
 عن عام بشكل الرضا و البحث خمرجات عن وكذلك األداء عن املستفيدين ورضا املرجعية اخلدمة
  .1املباشر باإلتصال البحث
  : مؤشرات قياس األداء 4.1.4

تطبيق "حدد األستاذ الدكتور عبد املالك بن سبيت مؤشرات قياس األداء يف مقالته اليت حتمل عنوان 
  2:كالتايل" نظام اجلودة يف املؤسسات التوثيقية

 اإلقبال علي إستخدام مركز المعلومات 

                                                             
 .  السابق المرجع.  الدبيان إبراهيم بنت موضى الدبيان، 1

 .38-36 .ص. السابق المرجع. املالك عبد ، السبيت بن 2
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 نسبة املستفيدين احلقيقني مقارنة باحمليط. 

 باحثني ، أساتذة ، مهنيني ، طلبة (فئة  نسبة املستعملني حسب كل.(... 

  معدل الوفاء من جانب القراء ، الذي يتوقف على إعادة التسجيل كل سنة من
 .جانب املستفدين

 معدل استخدام املكتبة عن بعد بالنسبة لكل املستفدين ، أو لفئة معينة منهم. 

 الرصيد الوثائقي 

 نسبة الرصيد احلايل إىل جمموع الرصيد. 

 نسبة الرصيد لكل ختصص من التخصصات املوجودة مقارنة مبجموع الرصيد. 

 نسبة الوثائق اإللكرتونية ، و الوثائق التقليدية إىل جمموع الرصيد. 

 كتب ، دوريات ، رسائل جامعية ، وثائق مسعية بصرية (نسبة الوثائق تبعا لنوعيتها
 ).إخل... 

 الرصيد املخصص لإلعارة  نسبة الرصيد املخصص لإلعارة الداخلية ،وكذلك
 .اخلارجية

  نسبة املقتنيات اجلديدة إىل جمموع الرصيد. 

 معدالت إعارة الكتب والوثائق القدمية. 

  معدالت إعارة الكتب والوثائق اجلديدة .  
  جودة الفهارس.  

  تقليدية، ألية (نوعية الفهارس. ( 

 معدل حتديث الفهرس. 

 إسرتاتيجيات البحث يف الفهارس. 

  الزمين للوصول إىل املعلومات الببليوغرافية من خالل الفهرس املعدل. 

  عالقة الفهرس بالفهارس األخرى حملية كانت أم خارجية. 
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 تلبية إحتياجات المستفيدين . 

  سرعة إقتناء املعلومات والوثائق. 

  الوقت املخصص للمعاجلة. 

 طرق عرض املعلومات والوثائق على القراء. 

  خدمات املعلومات  عن بعد. 

  خدمات المراجع. 
  طرق جتهيز الوثائق املرجعية 

  نسبة الوثائق املرجعية اآللية إىل التقليدية. 

  األدوات املسخرة إلستغالهلا. 

  معدل جتديد الوثائق. 

  رضا المستفيدين. 
  م املعلنة من املعلومات  .تغطية إحتياجا

  نوعية اخلدمات املقدمة هلم. 

  اإلستقبال املخصصةهلم طرق. 

 م م ومالحظا   . األخذ بعني اإلعتبار مقرتحا
  : إىل العنصر هذا يف وتعرضنا :التنافسية الميزة. 2.4

 حيث الثمانينيات يف الباحثني هتمامإ التنافسية امليزة مفهوم شغل: التنافسية الميزة مفهوم 1.2.4
 التنافسية اإلسرتاتيجية بشأن"  بورتر " كتابات مع االنتشار يف أخد و التنافسية امليزة مصطلح توسع

   1.التنافسية امليزة و

                                                             
  . 33ص.السابق المرجع.بومدين،يوسف 1
  
  
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ا على التنافسية امليزة " بورتر "ويعرف   إكتشاف إىل املؤسسة توصل مبجرد التنافسية امليزة تنشأ« أ
 هذا جتسيد مبقدورها يكون حيث املنافسة قبل من املستعملة تلك من فعالية أكثر جديدة طرق

 1 ميدانيا اإلكتشاف

ا على التنافسية امليزة تعريف ميكن كما  من أفضل بشكل املكتبة ا تقوم أن ميكن اليت اخلدمات:أ
 يكون أن جيب إذ حقيقية تنافسية ميزة لتحقيق يكفي ال املنافسني عن الفتاإلخ جمرد لكن.املنافسني

 املؤسسة توصل مبجرد التنافسية امليزة وتنشأ ، أهدافها حتقيق على املكتبة ويساعد إجيابيا ختالفإلا
 جتسيد مبقدورها يكون حيث املنافسة قبل من املستعملة من فعالية أكثر جديدة طرق إكتشاف إىل
  .الواسع مبفهومه إبداع عملية إحداث مبجرد آخر ومبعىن ميدانيا االكتشاف هذا
 على فهرسها بإتاحة خالله من تقوم  العنكبوتية الشبكة على رمسي موقع للمكتبة مثال يكون كأن
 ،وهذه املكتبة تقدمها اليت اخلدمات عن خمتلفة معلومات على احلصول من املستفيد ميكن و اخلط

ا عند تكون ال أن ميكن اخلاصية  تتميز املكتبة هلذه تنافسية ميزة فتصبح نافسةامل املكتبات من مثيال
  :أمهها املزايا من جمموعة ستحقق تنافسية ميزة على املكتبة حتصل فحاملا .املنافسني عن ا

 املنافسني اخرتاق يصعب وبذالك املكتبة، خدمات اجتاه أكرب املستفيدين رضا و والء سيكون 
  .املستفيدين هلؤالء
 ا خالل من املستفيدين من أكرب عدد على املكتبة ستحصل  أعلى قيمة تقدمي على قدر

  .للمستفيدين
 أهدافها حتقيق وبالتايل املكتبة خدمات عن رضاهم املستفيدين زيادة ستعكس. 

  : المكتبة في التنافسية الميزة أهمية. 2.2.4

 يف ، حتقيقه إىل املعلومات ومراكز املكتبات كل تسعى إسرتاتيجيا هدفا التنافسية امليزة إمتالك ميثل
 التكنولوجية التطورات و نتنرت األ ظل يف املكتبات تشهدها اليت الشديدة التنافسية التحديات ظل

                                                             
  .ليسانس مذكرة. اإلقتصادية للمؤسسة التنافسية الميزة تطوير في الشاملة الجودة إدارة دور. أمينة ، مناصرية ؛ قصري،مسية 1

 . 66. ص.2007 ، املدية فارس، حيي اجلامعي املركز
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 البشرية و املالية املوارد موعة إستثمار تعترب التنافسية فامليزة.  العاملية األسواق تشهدها اليت السريعة
   1:  دف والتكنولوجية
 م تليب للمستفيدين قيمة خلق م و إحتياجا  ؛ رغبا

 املنافسني عن التميز . 

 ختلقها أن املؤسسة بإستطاعة اليت القيمة من تنشأ التنافسية امليزة أن على بورتر أكد ولقد
 مقارنة املنتج يف متميزة منافع تقدمي أو املنخفض السعر شكل تأخذ أن ميكن إذملستفيديها؛
  2.باملنافسني

 اليت املكتبات رأسها وعلى اخلدمية املؤسسات فيها مبا املؤسسات أنواع كل على ينطبق التعريف وهذا
ا  التكاليف على يقتصر ال فهو املكتبات يف السعر عن نتحدث وعندما.  خدمات عن عبارة منتجا

 وكذلك اخلدمة على احلصول يف املستفيد يقضيه الذي الوقت مثل جديدة عناصر يتضمن بل املادية
  :  التنافسية امليزة  من نوعني متييز ميكن وهكذا. مثال الفهارس يف البحث خالل من املبذول اجلهد
  بأقل خدمات وتسويق إنتاج على املكتبة قدرة خالل من تتحقق اليت :األقل التكلفة ميزة 
 قريب يكون عندما  املستفيدين من قريب يكون عندما  املكتبة مبوقع حىت  يتعلق وهذا. ممكنة تكلفة

 من اإلستفادة و املكتبة إىل للوصول كبري جمهود بدل إىل املستفيد حيتاج ال إذ املستفيدين من
ا  . خدما

  و متميز)  خدمة(  منتج بتقدمي املنافسني على املكتبة تتفوق حيث:  العالية الجودة ميزة 
 التوافق أمهية لنا تربز العالية اجلودة عن التحدث وعند.  املستفيد نظر يف كبرية قيمة له و اجلودة عايل
  اإليزو:  مثل العاملية القياسية املواصفات مع

  :  يف األمهية هذه وتتمثل

                                                             
1 porter , m .l’avantage concurrentiel,paris : dunod,2000,p.08.  

ً  حول األول الوطين امللتقى.  اإلقتصادية النافسيةللمؤسسة الميزة لتطوير مدخل الشاملة الجودة إدارة. حيضية ، مساليل 2 ◌ 
 . 173.ص. 2003. أفريل 22/23 ، اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسة
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للمؤسسة التنافسية القدرات حتسني يف املسامهة .  
السوقية حصتها زيادة وبالتايل  املكتبة على اإلقبال زيادة . 

اخلدمات جلودة املستمر التحسني و التطوير. 

ا و باملكتبة ثقتهم وتنمية املستفيدين شكاوي تقليص  . خدما

جديدة أسواق إخرتاق يسهل مبا العاملية اجلودة معايري حتقيق يف اإلستمرارية . 

ا باملكتبة ثقتهم و والئهم وزيادة ، للعاملني املعنوية الروح رفع  . وإسرتاتيجيا

  :تنافسية ميزة خلق خالل من تحقيقها إلى المكتبة تسعى التي األهذاف 3.2.4
  :  مايلي تنافسية ميزة خلق خالل من حتقيقها إىل املكتبة تسعى اليت افذاأله بني من

 جديدة تسويقية فرص خلق . 

 املستفيدين من جديد نوع مع التعامل أو جديدة سوق كدخول جديد تنافسي جمال دخول  

 اليت التسويقية وللفرص بلوغها املنظمة تريد اليت لألهداف جديدة مستقبلية رؤية تكوين 
 . إقتنائها يف ترغب

 واملستمر الدائم والئهم وضمان املستفيدين رضا حتقيق .  
 التنافسية امليزة على باحليازة املكتبات تكتفي ال أن جيب :المستمرة التنافسية الميزة 4.2.4
 هذه وتطوير تنمية ضرورة تأيت هنا ومن,  ائية بصفة ا حيتفظ أن ميكن ال األخري هذه أن بإعتبار

   .باجلديد اإلتيان مفاده الذي اإلبداع إىل اإلستناد بالضرورة ذلك ويستدعي,  امليزة
   اإلسرتاتيجي التفكري يف مهما موقعا اإلبداع من النوع هذا حيتل:  التكنولوجي اإلبداع.1

 املنتجات ختص اليت اإلجيابية باملستجدات تتعلق اليت العملية تلك"  بإعتباره عامة بصفة للمؤسسات
  1 اإلنتاج أساليب وكذلك أنواعها مبختلف
  :  التكنولوجي اإلبداع حتت يندرج أن وميكن
 تقدمي إىل يؤدي مما التكنولوجية لإلبداعات الرئيسي املغذي يعترب الذي :والتطوير البحث.1.1

  . عالية جودة ذات)  خدمات(  منتجات
                                                             

 .  33. ص,1994, اجلامعية املطبوعات ديوان. التكنولوجي اإلبداع تسيير و اقتصاد. سعيد حممد,  أوكيل 1
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 للمتغريات الدائم الرصد باليقظة ويقصد:  اإلستراتيجية اليقظة إلى التكنولوجية اليقظة من.2.1
ا الفعل برد  املكتبة تقوم أن فعوض,  مسبق بشكل التعرف قصد امليادين مجيع يف احلاصلة  هي فإ

 .  فيه طرفا تكون حبيث التغيري إىل تدفع اليت

  تشري وهي اإلسرتاتيجية اليقظة مكونات أحد التكنولوجية اليقظة تعد:  التكنولوجية اليقـظة 
 و التطورات كل عن الكشف ذف املسخرة الوسائل وكذا ، املؤسسة قبل من املبذولة اجلهود"   إىل

 مها أن وميكن حاليا املكتبة م اليت و والتكنولوجيات التقنيات ميدان يف احلاصلة املستجدات
 و واجلامعات العلمي البحث هيئات من مصادرها التكنولوجية اليقظة وتستمد.  1"  مستقبال
 امللتقيات يف املشاركة ، املعلومات بنوك ، بالنشاط عالقة هلا اليت الرباءات لكل الدورية الدراسة
 .  املنافسة ملنتجات الدقيق والتحليل املهين الطابع دات املنشورات ودراسة

 على القادر البشري اإلطار وكذا املتطورة الوسائل توفري من بد ال املصادر هذه إستغالل يتم ولكي
  للمؤسسة التكنولوجية الذمة إثراء إىل يؤدي الذي بالشكل فيها الرأي وإبداء ترمجتها و املعلومات مجع

 فهم يتم حىت املنافسني لتحركات والصارمة الدقيقة باملتابعة وتتمثل :التنافسية اليقـظة 
 ، ونوعية كمية إىل تصنف اليت املعلومات مجع خالل من ذلك ويتم.  املستقبل وإستباق سلوكهم
معة املعلومات وترتبط   . املكتبات بني املنافسة حبدة كبري بشكل ا
 من كل وتشمل : التجارية اليقظة  : 

 املستفيدين إحتياجات تطور على بالرتكيز األمر ويتعلق:  واألسواق المستفيدين 
 ؛ واملكتبة املستفيدين بني العالقة تطور على وكذا ، الطويل املدى على

بني العالقة تطور وكذلك اجلديدة املنتجات وعرض تطور تتبع جيب:  الموردين دور 
 وبأقل حمددة مدة يف املكتبة إليها حتتاج اليت املنتجات إقتناء على املوردين قدرة وكذا واملكتبة املوردين
 .  تكلفة

:  طريقتني خالل من وذلك يساعدوااملكتبة أن املوردين فبإمكان املوردين فبإمكان    

 م  ؛ للسوق املمكنة التوسعات ويعرفون ، الزبائن مع دائم إحتكاك  على  أ
                                                             

1  E ,pateyron . la veille stratégiques ,ed .economica,1998.pp.143-144. 
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 املعلومات تبادل إمكانية  . 

مستمر وبشكل دراسة املهم من التجارية اليقظة إطار يف:  واألمامية الخلفية السوق 
 إىل والتعرف ، للمستفيدين املتطورة احلاجات إشباع ذلك ويعين للسوق واألمامي اخللفي اجلانب
 . اجلدد املوردين

 راضني املستفيدين من 80كان إذا وحىت ، املستفيدين رضا عدم اإلعتبار بعني األخد وجيب
 جودة حتسني يتم حىت الراضني غري  20 مالحظات على اإلطالع من بد فال املقدمة باخلدمة
 . اخلدمة

 املكتبة على تؤثر قد اليت ، املتغريات من بعدد باإلحاطة األمر يتعلق و:   االجتماعية اليقظة 
  . بيئتها و

 الألمثل اإلستغالل مفاده الذي االقتصادي الذكاء إىل بالضرورة يؤدي اإلسرتاتيجية اليقظة ممارسة إن
 ميثل أن ميكن ما لكل الدائم التفطن بالتايل و خارجها و املؤسسة قبل من تنتج اليت للمعلومات

  . الطويل أو القصري املدى على للمكتبة فرصة أو ديد
 إجراءات تعديل أو,  للتسيري  جديدة وتطبيقات إجراءات إدخال يف ويتمثل :التنظيمي اإلبداع .2

,  الطرائق تنظيم إعادة أو حتويل إىل أساسا التنظيمي اإلبداع ويهدف.  املؤسسة يف قدمية وتطبيقات
 مرد وذات إجيابية أكثر املؤسسات وعمليات سلوكات تكون حىت.  املكتسبة واملعارف,  الكيفيات

 ويف املؤسسة تكون أن ا يقصد اليت املرونة و التنظيمي التعلم التنظيمي اإلبداع حتت ويندرج.  ودية
  .معه والتكيف متوقع غري طارئ أي مع للتصرف مستعدة املكتبة دراستنا

 من تليب اليت والطرق الكيفيات عن البحث على املكتبة قدرة به واملقصود : التسويقي اإلبداع.3
 والرغبة  احلاجة بتوليد ذلك تتعدى أن وميكن.   للمستفيدين املختلفة الطلبات و احلاجيات خالهلا
  . معينة خدمة من لإلستفادة  مستفيديها لدى

 اجلهود كافة حنوه توجه حيث التسويقي التفكري حمور التسويق نظر وجهة من املستفيدون يعترب إذ
  . والئه مت ومن التام رضاه لكسب وذلك التسويقية
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 موقع حتديد وهو إسرتاتيجي هذف بتحقيق تقوم السوق جتزئة بعملية القيام خالل من املكتبة أن كما
 تسويقية ثقافة إىل يرتكز التسويقي اإلبداع أن القول وميكن مردودية ذو سوق جزء يف بالتميز يسمح

 يؤدي تقليد جمرد ذلك يكون ال حىت,  وإدراك قناعة عن املنظمة داخل غرسها على احلرص من بد ال
  . أخرى من التخلص عوض جديدة مشاكل إىل
  الشاملة اجلودة فلسفة يف الرئيسية املتطلبات بني من يعترب الذي اإلبداع أن القول ميكن األخري ويف

 لتفعيل أساسي عنصر تعترب اليت التنافسية املزايا إلستمرارية الرئيسي الضمان يعترب الثالثة بأشكاله
 . املكتبات داخل التسويقية العملية

 :  التنافسية الميزة مصدر الشاملة الجودة إدارة .5.2.4

 تعمل إسرتاتيجي و تسيريي نظام بإعتبارها و ، املختلفة مبادئها خالل ومن الشاملة اجلودة إدارة إن
 و األفراد ملهارات مستمر حتسني و تطوير فيها يتم بيئة إجياد خالل من للمستفيدين قيمة تقدمي على
 من وذلك تنافسية ميزة حتقيق و املكتبة أهذاف حتقيق وبالتايل اجلماعي العمل ودعم العمل لنظم

  : خالل
 التسويقية اإلسرتاتيجية على املؤثرة التنافسية البيئة عناصر أهم كونه:  المستفيد على التركيز 
 على  املكتبة تلك بقدرة بقدرة مرهون وتطويريها التنافسية بامليزة املكتبة إحتفاظ أن إذ.  للمكتبة

 تركيزها خالل ومن.  املستفيدين ورغبات إحتياجات وتليب تالئم عالية جودة ذات خدمات تقدمي
ا الشاملة اجلودة إدارة الربيطانية اجلودة منظمة تعرف املستفيدين إحتياجات تلبية على  فلسفة " بأ

 نظام يضع كما  ."1 معا افهادأه و املستهلك إحتياجات من كل املؤسسة خالهلا من حتقق تسيريية
 يف األساسي الدور يعود إسرتاتيجي هذف املستفيدين لدى الرضا حتقيق أمهية الشاملة اجلودة إدارة

  . تكنولوجية أو بشرية أم كانت مادية املتاحة املوارد و الوظيفية األقسام مجيع إىل حتقيقه
 وجب وهلذا املكتبة داخل األفراد ووالء اإلنتماء درجة على يتوقف اخلارجي املستفيد والء أن كما

م وتنمية م اإلهتمام   . واجلماعي الفردي لألداء مالئمة بيئة توفري مع قدرا

                                                             
 .74.ص.  السابق المرجع. كاظم خيصر ، محود 1
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 املستمر التحسني مبدأ على الشاملة اجلودة إدارة فلسفة تقوم:  المستمر التحسين  ، 
 ما النهائية اجلودة أن فرضية املبدأ هذا ويؤكد.  مؤسسة أي لتسيري الضرورية األنشطة أحد بإعتباره

 تدعيم على املستمر التحسني فكرة وتعتمد املرتابطة والنشاطات اخلطوات من لسلسلة نتيجة إال هي
 التحسني يعد كما باملكتبة العاملني لدى واملهارات املعرفة وتنمية اإلبداع وتشجيع والتطوير البحث
 التحسني على الرتكيز أن ذلك النشاط مستويات مجيع على اإلحنرافات ختفيض يف أساسيا املستمر
 كنتيجة منها املستفيدين لدى الرضا حتقيق إىل بالضرورة يؤدي املكتبة به تقوم ما كل يف املستمر
   السوق يف متميز أداء ذات دائما املكتبة ماجيعل وهذا النهائي املنتج يف قيمة لتقدمي
 البشرية والكفاءات الموارد على التركيز  :  

 ميكن الذي الوحيد العامل أن ، املكتبات ومنها املؤسسات معظم أدركت التنافسية البيئة حتوالت مع
ا هم" املتواصلة التنافسية امليزة هلا يضمن أن  بإعتبارها العاملية واملهارات املوهبة ذات البشرية كفاءا

 1 " العاملية األسواق إخرتاق يف وجناحها التنافسية للميزة املكتبة إمتالك عن املسؤولة العوامل أهم
 و املعرفة إقتصاد إىل املعلومات إقتصاد من التحول إىل تدفع واليت  الكفاءات هذه أمهية إزدادت وهلذا

  . الذكية العقول
 العمل يف األفراد مجيع مشاركة على الشاملة اجلودة إسرتاتيجية تركز: الكاملة المشاركة 

 : ألنه وذلك اجلماعي

افهادوأه للمؤسسة واإلنتماء الوالء زيادة على يساعد . 

الوظائف بني املباشر اإلتصال خالل من للمشكالت املثلى احللول إجياد على يساعد  
 . العاملني بني املستمر واإلحتكاك

 من بدال ، الفوقية واإلتصاالت الالمركزية أمهية على اجلودة نظام ضمن التأكد يتم الصدد هذا ويف
   املؤسسة داخل العاملني بني اجلماعي العمل تدعيم دف ، الرئيسية اإلتصاالت و املركزية أسلوب

                                                             
 .  19.ص.2000الكتب، دار:  القاهرة.  العشرين و الحادي القرن منظور: البشرية الموارد إدارة.  مصطفى سيد ، محدأ 1
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 التحسني يف اجلماعية املشاركة على العاملني تشجيع خالل من مهما دورا العليا اإلدارة وتلعب
   1:  مايلي حتقيق وبالتايل ، للجودة املستمر

 م وتوظيف العاملني كفاءات من االستفادة م اإلبداعية قدرا  دجمها و العملية ومهارا
 جديدة عمل هياكل وتصميم صياغة خالل من أدائهم حتسني هلم ينتج مبا اجلماعي العمل بوتقة يف

 . العمل إجراءات وحتسني املشكالت حل على تساعد ومرنة

 والتعرف اجلودة ضعف مشكالت دراسة يف للعاملني الكاملة املشاركة فرصة إتاحة إن 
ا على  التنافسية البيئة متغريات وتقييم مبتابعة املؤسسة إلدارة يسمح هلا املناسبة احللول إقرتاح و أسبا

ا املؤسسة برسالة اإلهتمام و  و تنفيدها يف ووقتا جهدا تستهلك جوانب الرتكيز من بدل وإسرتاتيجيا
 . مراقبتها

 املؤسسة وظائف خمتلف بني التعاون أمهية على الشاملة اجلودة تركز:  المنافسة بدل التعاون 
 خالل من اليابانيون املبدأ ذا إشتهر وقد.  الوظائف هذه تكامل أجل من وذلك املنافسة من بدل

 يؤدي مبا اجلماعي العمل وتشجيع العاملني بني الفوارق أجل من وذلك ،2 اجلودة حلقات إستخدام
 . به واإلعتزاز بعملهم الثقة إعطائهم و األخرين أراء إحرتام إىل

 على يتوقف الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق فعالية إن: الحقائق على بناءا القرار إتخاد 
 املكتبة حصول عن املسؤول التسويقي املعلومات نظام خاصة وبصفة املؤسسة املعلومات نظام فعالية
 موردين و ومستفيدين منافسني من التنافسية البيئة متغريات عن الدقيقة املعلومات على مستمرة بصفة

 صحيح بشكل األعمال و األنشطة أداء إىل تسعى املبدأ هذا خالل ومن الشاملة اجلودة وإدارة. 
 تنافسية ميزة إمتالك و اخلارجي و الداخلي العميل رضا حيقق مبا املؤسسة مستويات مجيع على

 . وناجحا فعاال تسويقا هلا يضمن ما وهذا. باملنافسني مقارنة العالية اجلودة أساسها
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 إكتشاف على العمل مبدأ من الشاملة اجلودة إدارة تنطلق  :التفتيش من بدل الوقاية 
 ما وهذا مجيعها اإلحنرافات ومراقبة الوقاية مبدأ على تعتمد إذ تصحيحها وليس وقوعها قبل األخطاء
  .  املعيارية املواصفات مع املنتجة اخلدمات مطابقة يف يساهم

  :األداء في التمييز و التنافسية الميزة بناء وTQM مبادئ بين العالقة. 6.2.4
 و السريعة و السليمة فاالستجابة املكتبات بني املنافسة يف أساسيا عنصرا املنتجات جودة تعد  

 إدارة وتساهم سوقية اكتساب وبالتايل رضاهم، بتحقيق هلا تسمح املستفيدين الحتياجات الفعالة
 االرتقاء دف وذالك للمستفيدين تقدمها اليت القيمة و اجلودة مستوى حتسني يف الشاملة اجلودة
ا وتنمية بأدائها   .التسويقية مهارا
                     اجلودة خبري يؤكد إذ ، الشاملة اجلودة وفلسفة مبادئ على األداء يف التمييز ويعتمد

 ذو تأثري هلا الشاملة اجلودة إدارة برامج أن أمريكية شركة 500 تضم عينة على ا قام دراسة وفق
م على داللة  ميكن الناجحة اإلدارة مببادئ املغلفة الشاملة اجلودة إلقامة اجلوهرية فالقيم التنافسية قدر

 االلتزام عم إذا إال التمييز يتحقق وال.متيزهم ودرجة أدائهم مستوى يف إجيابية نتائج إىل تؤدي أن
 إدارة تعترب إذ. »العمليات و املخرجات و املدخالت« : مبعىن األداء منتوجات مجيع يف باجلودة
 حتقيق إىل املؤسسة خالله من ترمي الذي و لألداء املستمر التحسني و للتطوير أساسا الشاملة اجلودة
 يئ بيئة توفري و احلقائق على باالعتماد وذالك العميل، رضا إىل الوصول يف يتمثل رئيسي هدف
  .العمل جماالت مجيع يف االلتزام و قدرة و حبماس العمل لألفراد

  1: يف تتمثل أبعاد أربعة التنافسية للميزة و
 على للحصول املستفيد قبل من املبذول باجلهد عنها التعبري ميكن املكتبة ويف: األقل التكلفة 
 .اخلدمة

 ممكن جهد بأقل و العالية اجلودة ذات اخلدمة على احلصول يريد فاملستفيد: الجودة. 

 خالله من تتنافس أساسيا يعد أصبح الذي بالوقت االهتمام زاد احلايل عصرنا ويف :الوقت 
 .املنظمات

                                                             
  1 بومدين،يوسف.المرجع السابق. ص.34 .
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 و الطلب عمليات و البيئية التغريات مع التكيف يف املكتبة جناح مدى ا يقصد و : المرونة 
 اجلودة على يركز الذي التنافسي البعد تعزيز إلىل يقود أن ميكن الشاملة اجلودة إدارة تطبيق فإن هكذا
 اإلحصائية األساليب إستخدام و املهارات وتطوير تدريب على والرتكيز املستمر فالتحسني ، العلية

 وليس األخطاء من الوقاية مبدأ إعتماد عن فضال اجلودة ومطابقة الفحص عملية يف واحلاسوبية
 ميزة لبناء أساسيا شرطا اجلودة وتعد عالية جودة ذات خدمات تقدمي يف اإلسهام شأنه من معاجلتها
  . ومتميزة قوية تنافسية
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   الفصـل خالصـة
 من والئه و املستفيد رضا حتقيق إىل مبادئها خالل من الشاملة اجلودة إدارة دف املكتبات يف  

 القدرة زيادة يعين وهذا.  املستفيد فيها غبر ي اجلودة من عال مستوى ذات خدمات تقدمي خالل
 فاملكتبة. التسويقية العملية فعالية زيادة وبالتايل السوق يف وإستمرارها بقائها وضمان للمكتبة التنافسية

ا بتسويق قيامها خالل من  تساعدها تنافسية ميزة وكسب  املستفيدين رضا حتقيق إىل تسعى خدما
 . البقاء و اإلستمرار على
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  : الخامــس الفصــل

 الدراسة نتائج عرض و تحليل
  الميدانية
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  تمهيــد

 مبكان التعريف خالل من ذلك و التطبيقي امليداين اجلانب إىل يتعرض الدراسة من الفصل هذا
 النتائج عرض و الفرضيات صحة من التأكد إىل باإلضافة اإلستبيان نتائج وحتليل امليدانية الدراسة
 للتطبيق ضرورية الباحث يراها اليت اإلقرتاحات و التوصيات وكذا الدراسة هذه ا خرجت اليت العامة

  . عامة بصفة اجلزائرية واملكتبات خاصة بصفة جيجل جامعة مكتبات يف
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  :  الدراسـة بمكــان التعريـف.1
 األرصدة و املقتنيات حيث من  تطورت مث 1988 مارس 22 يف جيجل جامعة مكتبة تنشأ

 عدد يف التنمية وترية ومع.  جامعي مركز إىل لألساتذة العليا املدرسة حتول مع جامعية مكتبة لتصبح
 املركزية املكتبة إىل فباإلضافة جيجل، امعةجب املكتبات يف توسيع صاحبه واألرصدة واملقتنيات الطالب

  . بتاسوست اجلامعي القطب إنشاء بعد وخصوصا ذكرها سبق واليت كليات مكتبات 05 إنشاء مت
 هذه تشمل حيث ختصصها جمال يف مهم رصيد على جيجل جامعة مكتبات من مكتبة كل حتتوي

 قامت اجلديد التكنولوجي التطور وملواكبة ة،ودوري باكت بني مرجع64000 من أكثر على املكتبات
 توجد  مكتبة كل يف أنه حيث األنثرنت بشبكة متصل أغلبها و باحلواسيب املكتبات بتزويد اجلامعة

 أن كما مطالعةلل وقاعة املشرتكة لألعمال قاعة إىل ،باإلضافة لألساتدة وأخرى للطلبة أنثرنت قاعة
 كل إىل باإلضافة فتحتوي املركزية املكتبة أما.  مفتوحة رفوف على حتتوي لألساتذة املطالعة قاعة
 مجيع يف النهائية السنوات وطلبة العليا الدراسات وطالب لألساتذة للدوريات قاعة على ذلك

ا كما.  التخصصات  احمللية الشبكة يف للبحث تاألنثرن بشبكة متصلة ليةآ فهارس على حتتوي أ

)ribu    (، حماضرات قاعة إىل باإلضافة .  
    للطلبة خدمة أحسن لضمان واهلياكل األجهزة كل لتوفري  ككل واجلامعة املكتبة من سعيا وهذا

  : اإلستبيان إستمارة تحليل. 2
 :الشخصية المعلومات:  األول المحور

 الدرجة ملعرفة و املوظف حيملها اليت العلمية الدرجة العلمي باملؤهل يقصد: العلمـي المؤهـل.1
  .الدرجات هذه يبني سؤال بطرح قمنا العينة ألفراد العلمية
% 48,84 بنسبة الليسانس شهادة حلاملي كانت نسبة أعلى أن اإلجابات خالل من تضحإ حيث
 سرتاامل شهادة على احلاصلني مث% 44,18 بنسبة اجلامعية التطبيقية الدراسات شهادة حاملي تليها
 08 رقم الشكل و. فقط واحد شخص هو املاجستري شهادة حاملي أن حني يف ،% 6,98 بنسبة

  : ذلك يوضحان 04رقم اجلدول و
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  .العلمي املؤهل حسب العينة أفراد توزيع :08 رقم الشكل

  %   النسبـة  العينـة  العلمـي املؤهـل
  -  -  ماجيسـرت
  48.83  21  ليسانس

  44.18  19   التطبيقية اجلامعية الدراسات ديبلوم

  06.98  03  ماسرت:أخرى

موع   100  43  ا
 .العلمي املؤهل حسب العينة أفراد توزيع : 04 رقم الجدول

 احتياجات ودراسة متخصصة خدمات بتقدمي يقومون نسبة أعلى وهم الليسانس شهادة حاملي إن
 تسوقه مبا غريهم من أكثر ويعملون التسويقية املكتبة حاجات معرفة على القدرة ولديهم املستفيدين،

  .العلمي ملستواهم نظرا وهذا املكتبة
 وعددهم املعلومات و املكتبات ختصص يف اجلامعية التطبيقية الدراسات شهادة على احلاصلون أما

 خالل من هلا قاعدة تكوين يف املكتبة عليهم تعتمد الليسانس شهادة حاملي من جدا قريب
 قليل عددهم املاسرت شهادة حاملي أن حني يف. معرفتهم مع يتماشى مبا وذلك املباشرة غري اخلدمات

  . املؤهل هذا حلداثة وذلك جدا
 باختالف جبيجل اجلامعية املكتبة داخل العينة أفراد ومهام مسؤوليات ختتلف:  المهنيـة الدرجـة.2

 أكثر يعملون الذين وهم% 51,16بنسبة البحث مللحقي هي نسبة أعلى جند حيث املهنية الدرجة
 املكتبة م تستعني الذين و%44,18بنسبة مكتيب مساعد نسبة تليها املكتبة تسوقه مبا غريهم من

46.5

46.5%

06.98%

ماجیستیر

لیسانس

DUA

ماستر: أخرى 
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 برسم يقومون الذين وهم 4,65بـ نسبتهم قدرت فقد احملافظون أما الفنية األنشطة خمتلف أداء يف
 :ذلك يوضحان 05 رقم اجلدول و 09رقم الشكل و.للمكتبة التسويقية السياسة

  
 .املهنية الدرجة حسب العينة أفراد توزيع :09 رقم البياني الشكل

  %    النسبـة  العينـة  املهنيـة الدرجـة
      6.98  03  حمافـظ

  46.51  20  حبث ملحـق

      44.18  19  مكتيب مساعـد

مـوع            100     43  ا

  املهنية الدرجة حسب العينة أفراد توزيع : 05رقم الجدول

 اخلربة أن لوحظ ،حيث املكتبة يف عمله يف املوظف قضاها اليت الزمنية الفرتة ا ويقصد :الخبـرة. 3
م للذين هي نسبة علىأ على حصلت اليت   العينة أفراد معظم أن يعين وهذا سنوات 05من أقل خرب
م الذين النسبة هذه تلي.طويلة زمنية لفرتة عليهم االعتماد للمكتبة ميكن و شباب هم  5 من خرب
 بشكل املكتبات حول املعلومات من هائل كم لديهم الذين وهم% 23,25بنسبة سنوات 10 إىل
م ينذال نسبة جاءت وقد .عام م الذين أما%  2.32 ـب سنة 15ىلإ10 من خرب  من أكثر خرب
 و 10 رقم ،والشكل جيجل جامعة مكتبة نشأة حبداثة هذا ويفسر%  0 بـ نسبتهم فتقدر سنة 15

  :  ذلك يوضحان 06رقم اجلدول
  
  

6,98%

46,51%

44,18% محافظ

ملحق بحث 

مساعد مكتبي 
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 اخلربة حسب العينة أفراد توزيع :10 رقم البياني الشكل

  %النسبـة  العينـة  اخلبـرة
   74.41  32  سنوات 5 من أقل

  23.25  10  سنوات 10 – 5 من

     2.32  1  سنة15 – 10 من
موع     100  43  ا

  اخلربة حسب العينة أفراد توزيع : 06رقم الجدول

 المعلومات لخدمات التسويقية األنشطة: الثاني المحور.  
 ؟ المعلومات خدمات كلمة لك تعني ماذا.4

 النهائي اهلدف فهي املعلومات مراكز و املكتبات عليه قامت الذي األساس هي املعلومات خدمات
ا تطوير الطويل تارخيها عرب حاولت عليه وبناءا ، ألجله وتعمل املكتبة إليه تسعى الذي  مبا خدما
 خدمات ملعىن  جيجل جامعة مكتبة موظفي إدراك مدى وملعرفة  مستفيديها احتياجات و يتوافق

 األجوبة فكانت.السؤال هذا بطرح قمنا لتسويقها اجلهود كافة تبذل اليت املعلومات
ا%57,62بنسبة  املناقشات خالل من املوظفون أكد حيث املكتبة ا تقوم اليت األنشطة مجيع بأ

 إىل خالله من تسعى املكتبة  به تقوم نشاط كل أن امليدانية الزيارات خالل معهم أجريناها اليت
 بنسبة اإلجابة وجاءت. معلومات خدمات عن عبارة هو  املستفيد إىل ما ةمعلوم إيصال

% 10,16 بنسبة جاءت فقد التوجيه و اإلرشاد أما الفهارس إعداد و للتكشيف% 11,86
 و أخرى خدمات أضاف من وهناك ، املكتبة تقدمها اليت اخلدمات هي وهذه لإلعارة% 8,47و

74.41%

23.25%

2.32%

سنوات 5أقل من 

سنوات 10–5من 

سنة15–10من 
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 07 رقم اجلدول و 11رقم والشكل ، %3.32 بنسبة اجلارية واإلحاطة اإلنتقائي البث يف املتمثلة
  :ذلك يوضحان

  
 . العينة أفراد لدى املعلومات خدمات كلمة معىن: 11 رقم الشكل

  %النسبة  التكرارات  اإلجابات
  13.11  07  اإلعارة

  11.32  06  الفهارس توفري

  11.32  06  التكشيف

  9.43  05  والتوجيه اإلرشاد

  55.73  34  املكتبة ا تقوم اليت األنشطة مجيع

  3.32  02  اإلنتقائي والبث اجلارية اإلحاطة:  أخرى

موع   100  60  ا

  العينة أفراد لدى املعلومات خدمات كلمة معىن: 07 رقم الجدول

 و عامة بصفة املعلومات خدمات ملعىن وعي لديهم  العينة أفراد أن اتضح النتائج هذه خالل من و
ا اليت باخلدمات معرفة   .مكتبتهم يف بالفعل يقدمو

  :هل لديك فكرة عن التسويق.5
 وبداية السبعينيات من الثاين النصف خالل التسويق عن كتابات ظهور يشهد املكتيب األدب بدأ لقد

 التنافس طرق تعلم إىل احلاجة بأمس املكتبيني بأن تثبت مقالة ظهرت 1971سنة ففي الثمانينيات،
 األساليب تطبيق إمكانية يتناول حبث ظهر 1977 عام ويف التسويقية األساليب خالل من

13.11%

11.32%
11.32%

9.43%55.73%

3.32% اإلعارة 

توفیرالفھارس

التكشیف

اإلرشاد والتوجیھ

جمیع األنشطة التي تقوم بھا المكتبة

اإلحاطة الجاریة والبث اإلنتقائي : أخرى 
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 الضرورة من أنه تؤكد دراسة انتشرت 1980 عام ويف اجلامعية املكتبات خدمات على التسويقية
 فيلب نشره الذي الكتاب ويعد ، التسويق أساليب املعلومات إختصاصي و املكتبيون يتعلم أن مبكان
 املعلومات جمال يف التسويق ستغاللإل األوىل البذرة" االجتماعية للمؤسسات التسويق" بعنوان كوتلر
 وقد السؤال، هذا بطرح قمنا جيجل جامعة مكتبة عمال لدى التسويق عن فكرة هناك هل وملعرفة
 العينة أفراد معظم أن أي التسويق عن فكرة لديهم العينة أفراد من%95,23 بأن النتائج جاءت
 وهذا اجلامعة من التخرج حديثي العينة أفراد معظم بأن ذلك تفسري وميكن التسويق عن فكرة لديهم
 يف الدراسية املناهج ضمن كمقياس التسويق موضوع تناولوا وقد. 03 رقم اجلدول يف جاء ملا مطابق

 يتوافق مبا الدراسية مناهجها حتديث إىل األخرية هذه من سعيا ،  فيها دراستهم زاولوا اليت األقسام
 ليس بأنه أجابوا فقد% 4.65 نسبة أما. واملعلومات املكتبات جمال يف تطرأ اليت احلديثة التغريات مع

  :   ذلك يوضحان 08 رقم واجلدول 12 رقم والشكل ، التسويق عن فكرة لديهم

  
   .التسويق عن العينة أفراد فكرة:  12 رقم الشكل

 
    النسبة  التكرار  اإلجابات

  95.35  41  نعم

  4.65  02  ال

موع   100  43  ا

 التسويق عن العينة أفرد فكرة  :08 رقم الجدول

95.35%

4.65%

نعم

ال
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 يعتقد فيما. البيع هو التسويق بأن الناس من الكثري يعتقد:  المعلومات خدمات تسويق مفهوم.6
 وظيفة فالتسويق.  أعم و أمشل مفهوم التسويق أن غري ، اإلعالن و الدعاية أو التوزيع بأنه آخرون
ا الرتويج إىل دف اليت املنظمات من منظمة أية يف إدارة ألية ضرورية إدارية  كان ،وسواء ملنتجا

 منتج خلدمة احلاجة و اإلدراك أو الوعي إجياد التسويق معاين ومن.  ملموس غري أو ملموسا منتجها
 اإلقتصادية للتطورات نتيجة وتطبيقاته التسويق علم إستخدامات حدود إتسعت أن ،وبعد معني

 الرحبية النشاطات يشمل التسويق أصبح ، السوق على للسيطرة الشرس العاملي التنافس و العاملية
 عن عبارة التسويق وصار املعلومات مراكز و املكتبات وخدمات  اخلريية كالنشاطات. الرحبية وغري

م تلبية أي صورة بأفضل حيتاجونه ما تقدمي و  املستفيدين إحتياجات حتديد  .  رغبا

 إحتياجات دراسة يعين املعلومات خدمات تسويق أن  العينة أفراد من %81.39  يرى حني يف
 جمال يف التجارة يعين التسويق أن يرون منهم %9.36 فإن. إرضائها على العمل و املستفيدين

 هناك أن حني يف املعلومات خدمات بيع عن عبارة أنه يرون %4.65 وبنسبة املعلومات خدمات
 وكان للمستفيدين و للمكتبات املعلومات خبدمات التعريف وهو آخر معىن أظاف من العينة أفراد من

   :ذلك يوضحان 09 رقم واجلدول 13رقم والشكل %4.65 بنسبة  ذلك

  

  
  . العينة أفراد لدى املعلومات خدمات تسويق مفهوم يبني:  13 رقم الشكل

  
  
  

4.65%

81.39%

9.30%
4.65%

بیع خدمات المعلومات 

دراسة إحتیاجات المستفیدین والعمل على 
إرضائھا 

التجارة في مجال خدمات المعلومات 

التعریف بخدمات المكتبات للمستفیدین : أخرى 
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 اإلجابة العينة %النسبة

 املعلومات خدمات بيع 02 4.65

 إرضائها على العمل و املستفيدين احتياجات دراسة 35 81,39

 املعلومات خدمات جمال يف التجارة 04 9.30

 أخرى 02 4.65

موع 43 100  ا

 .العينة أفراد لدى املعلومات خدمات تسويق مفهوم  : 09 رقم الجدول

 خدمات تسويق عن صحيح مفهوم هلم العينة أفراد معظم أن نالحظ النتائج هذه خالل ومن
 يف صعوبة جيدوا مل العينة أفراد أن إذ كثريا ساعدنا أنه كما ، للمكتبة إجيايب عامل وهذا املعلومات

 راجع وهذا خترجهم ملذكرات عنوان  املكتبات يف التسويق موضوع كان فعضهم االستبيان أسئلة فهم
 يتوافق وهذا دراستهم خالل كمقياس التسويق موضوع وتناولوا التخرج حديثوا املوظفني أغلبية لكون

 خدمات بيع يعين التسويق بأن أجابو الذين أما.  األول باحملور 06 رقم اجلدول يف جاء ما مع
 وال عامة بصفة التسويق عن فكرة ميلكون من إعتبارهم ميكن املعلومات جمال يف والتجارة املعلومات

 خبدمات التعريف أن كما ، خاصة بصفة واملعلومات املكتبات جمال يف التسويق عن فكرة ميلكون
   التسويق من جزء هو للمستفيدين املكتبة
 :  المستفيديـن إحتياجـات دراسـة .7

 الوقت يف واملكتبات املعلومات حبوث يف متزايدة أمهية املعلومات مرافق من املستفيدين دراسات حتتل
 املستفيدين فئات على التعرف ضرورة على واملكتبات املعلومات علماء بني الرأي ويتفق.  احلاضر
م وحتديد  هوتقدمي املعلومات مرافق إنشاء من اهلدف أن أساس على ، املعلومات  من إحتياجا

 بدراسة جيجل جامعة مكتبات قيام وملعرفة. املستفيدين إلحتياجات وفقا معلوماتية خدمات
 إحتياجات بدراسة مكتبتكم تقوم هل:  التايل السؤال بطرح قمنا عدمه من املستفيدين إحتياجات
  :  كالتايل اإلجابات فكانت ؟ مستفيديها

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 العينة أغلبية وهي مستفيديها إحتياجات بدراسة تقوم املكتبة أن العينة أفراد من %79.06 أكد
 املراجع إقتناء خالل من وذلك إرضائها على والعمل اإلحتياجات هذه على التعرف أجل من وذلك

 عدد أو اإلعارة أوقات يف التعديالت إجراء أو اخلط على املعطيات قواعد يف اإلشرتاك و املطلوبة
 بعض تطوير خالل من أو ، املستفيدين إحتياجات و يتناسب مبا اإلعارة مدة و  املعارة الكتب

 تقوم ال املكتبة بأن يرون للذين بالنسبة أما ، آيل فهرس إىل الورقي الفهرس تطوير:  مثل اخلدمات
 بتقدمي تقوم املكتبة بأن يرون إذ  %20.93: ب نسبتهم فتقدر املستفيدين إحتياجات بدراسة

 والشكل. املستفيد يف اخلطأ فإن ال أو املستفيدون منها إستفاد وسواء مناسبة هي تراها اليت اخلدمات
  :  ذلك يوضحان 10 رقم اجلدول و 14 رقم
  

 
 مستفيديها إحتياجات بدراسة جيجل جامعة اتمكتب تقوم هل:  14 رقم الشكل 

   مستفيديها احتياجات بدراسة جيجل جامعة مكتبة تقوم هل : 10 رقم الجدول 

  . مستفيديها إحتياجات دراسة على حريصة جيجل جامعة مكتبات أن جند النتائج هذه خالل من

79,06%

20,93%

نعم

ال

 اإلجابة العينة %النسبة

 نعم 34 79,07

 ال 09 20,93

100 43 
موع  ا
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 ونسبتهم بنعم أجابوا الذين معظم:  المستفيدين إحتياجات دراسة عليه يتم الذي األساس 1.7
م أي ، العلمي املستوى أساس على يتم املستفيدين إحتياجات دراسة أن يرون% 70 بـ تقدر  أ

 إحتياجات أخذ ويتم أحيانا العليا الدراسات وطلبة خصوصا األساتذة إحتياجات بدراسة يقومون
ا اليت بالعناوين قائمة إعداد األساتذة من املكتبة تطلب حيث ،  اإلعتبار بعني الفئة هذه  مفيدة يرو
 تقوم املعطيات قواعد يف باإلشرتاك قيامها عند املكتبة أن كما  للمكتبة وتقدميها للطلبة أو هلم سواء

 اتمبكتب اإلحتياجات دراسة أن نيرو  بنعم أجابو الذين من% 25 هناك مث.  األساتذة بإستشارة
 اإلعارة بنك خالل من وذلك ، املكتبة على ترددا األكثر املستفيدين أساس على تتم جيجل جامعة

 واملالحظات طلبا األكثر العناوين مالحظة خالل من االعتبار بعني الفئة هذه طلبات يأخذون إذ
 أجابوا ممن% 05 أما اخلدمات  تقدمي عند  ا األخذ على العمل و املستفيدين طرف من املقدمة

م بنعم  أي واحملتملني احلاليني املستفيدين أساس على يتم املستفيدين احتياجات دراسة أن يرون فإ
م  دراسة على ويعملون فعال املكتبة من يستفيدون الذين املستفيدين احتياجات بدراسة يقومون أ

 هناك وهل اجلدد، الطالب مثل للمكتبة ستعماهلما يتوقعون الذين اجلدد املستفيدين احتياجات
  :  ذلك يوضحان 11 رقم اجلدول و 15 رقم والشكل.  جديدة ختصصات

  

  
  املستفيدين إحتياجات دراسة عليه يقوم الذي األساس  : 15 رقم الشكل

  
  
  

70%

05%

25%

على أساس المستفیدین األكثر ترددا

على أساس المستوى العلمي

على أساس المستفیدین الحالیین و المحتملین
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  املستفيدين إحتياجات دراسة عليه يقوم الذي األساس  : 11 رقم الجدول

  :جيجل جامعة مكتبة في المستخدمة التسويقية األساليب.8
 وصول يضمن الذي اجليد لألسلوب حيتاج جيجل جامعة مبكتبة املعلومات خدمات تسويق إن

ا  و للتسويق الرئيسي اهلدف لتحقيق وانتشارا فاعلية الوسائل أكثر ختيارإب وذلك. للمستفيد خدما
 قيام ملعرفة و خدمات من املكتبة توفره ما ملعرفة حضورهم نتظارإ ال املستفيدين إىل الوصول هو

ا لتسويق تسويقية أساليب عتمادإب جيجل جامعة مكتبة  األساليب أي ملعرفة و عدمه من خدما
  :كاآليت اإلجابات فكانت ذلك يبني سؤال بطرح قمنا ستعماالإ

 املكتبة إصدارات يف اإلعالن وعرب% 55,93 بنسبة املكتبة فيها تشارك اليت الكتب معارض عرب
 عرب األخري يف و% 10,17بنسبة جاءت فقد  التعريفية النشرات خالل من أما% 23,73 بنسبة
 اإلعالن عرب و املتخصصة املؤمترات يف التواجد أن نالحظ حني يف% 10,17 بنسبة املكتبة موقع

  : ذلك يوضحان 12 رقم اجلدول و 16رقم الشكل و منعدمة كانت اإلذاعة يف

  
  جيجل جامعة اتمكتب يف املستخدمة التسويقية األساليب :16رقم الشكل

10.17%

55.93%

23.73%

10.17%
النشرات التعریفیة

عبر معارض الكتب التي تشارك فیھا 
المكتبة

عبر اإلعالن في إصدارات المكتبة

 اإلجابة العينة %النسبة

 ترددا األكثر املستفيدين أساس على 10 25

 العلمي املستوى أساس على 28 70

 احملتملني و احلاليني املستفيدين أساس على 02 05

موع 40 100  ا

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 اإلجابة العينة %النسبة

 التعريفية النشرات 06 10,17

 املكتبة فيها تشارك اليت الكتب معارض عرب 33 55,93

 املكتبة إصدارات يف اإلعالن عرب 14 23,73

 املتخصصة املؤمترات يف التواجد عرب ـ ـ

 اإلذاعة يف اإلعالن عرب ـ ـ

 اإللكرتوين املكتبة موقع 06 10.17

موع 59 100  ا

 جيجل جامعة اتمكتب يف املستخدمة التسويقية األساليب : 12 رقم الجدول

 جامعة اتمبكتب واضحة تسويقية إسرتاتيجية خطة  توجد ال أنه نستنتج النتائج هذه خالل من
 التسويقية األساليب هذه أن إتضح امليدانية الزيارات خالل املوظفني مع مناقشتنا خالل ومن جيجل

  . منتظمة بصفة املكتبة ا تقوم وال مؤقتة هي املستخدمة
 وصول هو للتسويق احلديث املفهوم إن:    المستفيدين أمام جيجل جامعة اتمكتب موقف. 9

ا من لالستفادة إليها حضورهم إنتظار ال املستفيدين إىل املكتبة  اتمكتب موقف ملعرفة و خدما
 إرضاؤهم اإلجابة فكانت ، ذلك يبني ا العينة أفراد على سؤال طرح مستفيديها من جيجل جامعة

مإ بتلبية ملزمة املكتبة موقف أما% 67.44 بنسبة معروض ماهو خالل من  بنسبة فجاءت حتياجا
   : ذلك يوضحان 13 رقم واجلدول 17رقم والشكل% 32.56
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   املستفيدين أمام جيجل جامعة اتمكتب موقف :17رقم الشكل

  املستفيدين أمام جيجل جامعة مكتبة موقف: 13 رقم الجدول
 تنتظر بل يناملستفيد إىل للوصول تسعى ال جيجل جامعة مكتبة أن جند النتائج هذه خالل من

ا تقدم ،فاملكتبة إليها موصوهل ا كما ، ال أو نهاع يناملستفيد رضا عن النظر بغض  خدما  ال أ
ا من إستفادة أقصى حتقيق إىل تسعى  احلديث مبفهومه تسويق يوجد ال أنه جند سبق ما ومن خدما
  . جيجل جامعة مبكتبة

  الخدمات هاته وجودة المعلومات خدمات تسويق بين العالقة:الثالث المحور
ا بل حمدد هدف ليست اجلودة إن:  الجـودة معنـى.  10  التحسني إىل يسعى متغري هدف إ
 هذه إندماج أمهية على تؤكد كما.  اجلودة مببادئ اجلميع إلتزام على وتؤكد ، املستمرين والتطوير
 عمل بيئة إجياد و ممكنة جودة أعلى حتقيق تعين ولكنها اجلودة تعين ال وهي. املكتبة بنية مع الفلسفة
 للمعىن جيجل جامعة اتمكتب موظفي إدراك مدى وملعرفة. اجلودة حتسني إىل اجلميع فيها يسعى

 اإلجابات من% 59.11:  كالتايل النتائج كانت و لذلك سؤال بطرح قمنا للجودة الصحيح
 جاءت% 15.38 و ،  هلم املقدمة واخلدمات  املستفيد بإحتياجات الوفاء تعين اجلودة بأن جاءت

67,44   %

32,56 %

إرضاءھم من خالل ما ھو معروض

المكتبة ملزمة بتلبیة احتیاجاتھم

 اإلجابة العينة %النسبة

 معروض هو ما خالل من إرضاءهم 29 67,44

م بتلبية ملزمة املكتبة 14 32,56  احتياجا

موع 43 100  ا
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 أما  اخلدمة إنتاج كيفية تعين اجلودة أن يرون% 13.46 و املستفيد على الرتكيز تعين اجلودة بأن
 18 رقم الشكل و14 رقم واجلدول.  اخلدمة على الرتكيز تعين اجلودة أن يرون فهم11.53%
  . ذلك يوضحان

  
    جيجل جامعة اتمبكتب العاملني نظر وجهة من اجلودة معىن :18رقم الشكل

 اإلجابة العينة %النسبة

 اخلدمة على الرتكيز 06 11,53

 هلم املقدمة اخلدمات و املستفيدين باحتياجات الوفاء 08 59,61

 املستفيد على الرتكيز 31 15,38

 اخلدمة إنتاج كيفية 07 13,46

موع 52 100      ا

    جيجل جامعة اتمبكتب العاملني نظر وجهة من اجلودة معىن :14 رقم الجدول

 سوف هذا و اجلودة عن صحيحة فكرة لديهم العينة أفراد أغلب أن جند املعطيات هذه خالل من
 فلديهم النصف من أقل وهم البقية أما.  املكتبة يف الصحيح بالشكل تطبيقها على حتما يساعد
   .خباطئ ليس فهو كامل ليس أنه من الرغم وعلى للجودة جزئي مفهوم

  :  خدماتها تسويق إلى بحاجة جيجل جامعة اتمكتب هل.  11
 أهداف حتقيق على العلم هذا وقدرة اخلدمات نواحي لكل وإستعابه التسويق علم تطور مع

 شريطة ملحة حاجة أصبحت املكتبات يف التسويق ونظريات مقوالت من اإلستفادة فإن املؤسسات
 جامعة اتمبكتب العاملني إدراك مدى وملعرفة.  اخلدمايت ومنطها عملها طبيعة على ذلك يؤثر أال

11,53%

59,61%

15,38%

13,46%

التركیز على الخدمة

الوفاء باحتیاجات المستفیدین و الخدمات المقدمة 
لھم

التركیز على المستفید

كیفیة إنتاج الخدمة
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 أفراد من%93.02 أن على اإلجابات وجاءت ، بذلك يتعلق سؤال بطرح قمنا التوجه هلذا جيجل
ا تسويق إىل حباجة املكتبة أن نعمب أجابوا  العينة  أن أي ال بـ%6.98 أجاب حني يف ، خدما

ا تسويق إىل حاجة يف ليست مكتبتهم     : ذلك يوضحان 15رقم واجلدول 19 رقم الشكل و خدما

  
ا تسويق إىل جيجل جامعة اتمكتب حاجة :  19رقم الشكل     خدما

ا تسويق إىل جيجل جامعة اتمكتب حاجة :15 رقم الجدول   خدما
ا تسويق إىل حاجة يف مكتبتهم أن يرون العينة أفراد  معظم إن  إخنفاض مع خصوصا خدما

 بيع أنه يعين ال اخلدمات بعض على رسوم فرض أن حيث األم املؤسسة قبل من املمنوحة امليزانيات
 أصبحت  املعريف نفجاراإل إىل باإلضافة واملعلومايت التكنولوجي التطور مع أنه كما.  ذلك حنو أو

ا املكتبة تسويق فإن لدى  املعلومات على للحصول كثرية خيارات املستفيد لدى  أصبح خلدما
 واملؤمترات البحث خمابر ل خال من العلمي للبحث مركز هي اجلامعة وأن خاصة ، ملحة ضرورة

  . والطلبة األساتذة حبوث إىل باإلضافة
 من اهلدف بأن بنعم أجابوا الذين من% 42.62 يرى:  ذلك من األساسـي فدالهـ  1.11
 نسبة أما.   املستفيدين حاجات إلرضاء هو جيجل جامعة مبكتبة املعلومات خدمات تسويق

 جاءت فقد املكتبة خبدمات التعريف خيار اأم املعلومات خدمات لتطوير بأنه فأجابوا% 39.34

93,02%

6,98%

نعم

ال

 اإلجابة العينة %النسبة

 نعم 40 93,02

 ال 03 6,98

موع 43 100  ا

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 من األساسي اهلدف أن يف واملتمثلة أخرى إجابات البعض أضاف حني يف ،% 16.39 بنسبة
 الشكل و%  1.64 بنسبة هذا وجاء األم املؤسسة طرف من باملكتبة اإلهتمام لزيادة هو التسويق

  : ذلك يوضحان 16رقم واجلدول 20 رقم البياين

  
  .جيجل جامعة مكتبات خدمات تسويق من األساسي اهلدف :20رقم الشكل

  
 اإلجابة العينة %النسبة

 املستفيدين حاجات إرضاء 26 42,62

 املكتبة خبدمات التعريف 10 16,39

 املكتبة خدمات تطوير 24 39,34

 املسؤولني طرف من باملكتبة االهتمام زيادة:أخرى 01 1,64

موع 61 100  ا

  .جيجل جامعة مكتبات خدمات تسويق من األساسي اهلدف :16رقم الجدول
 املعلومات خدمات تسويق من جيجل جامعة اتمكتب هدف أن نالحظ املعطيات هذه خالل من
ا جودة زيادة أجل من التسويق أن حني يف األوىل بالدرجة املستفيدين حاجات إرضاء هو ا  خدما
 ا تطوير   . أقل بدرجة فهو  خدما

 إىل حباجة ليست جيجل جامعة مكتبات أن أي  ال بـ أجابوا الذين العينة أفراد إن:  لــماذا  2.11
ا تسويق ا املكتبة مكان بأن ذلك يفسرون خدما  حباجة ليست املكتبة و للجميع واضحة وخدما

 جامعة مكتبات بأن رأيهم يربرون  33.33 أن حني يف 66.67  بنسبة وذلك تسويقها إىل

42,62 %

16,39  %

39,34 %

1,64 %

إرضاء حاجات المستفیدین

التعریف بخدمات المكتبة

تطویر خدمات المكتبة

زیادة االھتمام بالمكتبة من طرف :أخرى
المسؤولین
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 21 رقم والشكل هلا التسويق تستحق متنوعة خدمات تقدم وال ثرية أرصدة على حتتوي ال جيجل
  :  ذلك يوضحان  17رقم  واجلدول

  
ا لتسويق جيجل جامعة اتمكتب حاجة عدم أسباب: 21رقم الشكل   .خدما

 اإلجابة العينة %النسبة

ا مهامها 01  33.33  للجميع واضحة وخدما

 تقدم وال ثرية أرصدة على حتتوي ال املكتبة  02 66.67
  هلا التسويق تستحق متنوعة خدمات

موع 03 100  ا

ا لتسويق جيجل جامعة اتمكتب حاجة عدم أسباب : 17 رقم  الجدول   خدما

 املعلومات خدمات تطوير يف التسويق دور إن:   جيجل جامعة اتمكتب في الجودة دعامات. 12
 احلكم و اخلدمة جودة تقييم يف مهمة عوامل تعد املستفيدين وتوقعات فحاجات ، مهما دورا يعد

 جودة حول جيدة مسعة بناء ألجل للمكتبات املرتادين تتناول اليت بالدراسات القيام جيب لذا. عليها
 املكتبة تنوي اليت السوقية الشرائح عن وواضحة مفصلة صورة توفري خالل من وذلك املقدمة اخلدمة

ا  املكتبة تستطيع حىت خماطبته عند عليها الرتكيز املستفيد يفضل اليت اجلوانب معرفة ألجل ،  خدما
 مبكتبات املعلومات خدمات جودة يف التسويق أمهية وملعرفة 1 التفصيالت لتلك وفقا اخلدمة تصميم

 أن يرون% 54 أن حيث خمتلفة اإلجابات وكانت.   ذلك يبني سؤال بطرح قمنا جيجل امعةج
  أجابوا% 38 أن حني يف األداء قياس و املستفيدين إحتياجات دراسة هو املكتبة يف اجلودة دعامات

                                                             
  1العباس ، بن عبد اهللا هشام .المرجع السابق، ص.3 5. 

33,33%

66,67%

مھامھا وخدماتھا واضحة للجمیع

المكتبة ال تحتوي على أرصدة ثریة وال تقدم 
خدمات متنوعة تستحق التسویق
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  بنسبة جاء فقد بفاعلية املعلومات خدمات بتسويق القيام أما املستمر التقييم هي اجلودة دعامات أن
  :  ذلك يوضحان  22 رقم البياين والشكل 18 رقم اجلدول و% 08

   
   جيجل جامعة اتمكتب يف اجلودة دعامات :22 رقم الشكل

  جيجل جامعة اتمكتب يف اجلودة دعامات : 18رقم الجدول
 يف دور له ليس جيجل جامعة مكتبات يف املعلومات خدمات تسويق أن نستخلص النتائج هذه من

ا جودة  عدم إىل يعود قد ذلك و األداء وقياس املستفيدين إحتياجات دراسة هو األساس بل خدما
  . املكتبة هذه يف للتسويق واضحة معامل وجود
 لقد:  عليها المستفيدين إقبال زيادة في الخط على جيجل جامعة اتمكتب فهرس دور .13

ا املعلومات جمال يف للمستفيدين قوية جذب وسيلة املعلومات تكنولوجيا أصبحت  مل فإذا ، وخدما
ال هذا ستخدامإب نفسها املكتبة تسوق  أخرى مكتبات إىل متجها هلا ظهره املستفيد يدير فسوف ا

ا كما.  حاجاته تليب  مكتبة فهرس إتاحة مسامهة مدى وملعرفة. اجلودة مظاهر من مظهر أصبحت أ
 « meda tempus  مشروع ضمن احمللية الشبكة يف اإلشرتاك خالل من اخلط على جيجل جامعة

%38

%54

8%

التقییم المستمر

دراسة احتیاجات المستفیدین وقیاس األداء

القیام بالتسویق لخدماتھا بفعالیة

 اإلجابة العينة %النسبة

  املستمر التقييم 19 38

 األداء وقياس املستفيدين احتياجات دراسة 27 54

ا بالتسويق القيام 04 08  بفعالية خلدما

موع 50 100  ا
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 توجد حيث جيد بشكل مستغل غري أنه ،إال الرمسي اجلامعة موقع ضمن موقع هلا املكتبة أن كما »
% 25.58 و بنعم أجابو% 74.42:  كالتايل النتائج جاءت ولقد.   إليه الدخول يف صعوبة
   : ذلك يوضحان 19 رقم واجلدول 23 رقم والشكل.   ال: بـ أجابو

  
   عليها املستفيدين إقبال زيادة يف اخلط على جيجل جامعة اتمكتب فهرس دور :23 رقم الشكل

%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 32 74,42
 ال 11 25,58

موع 43 100  ا

  عليها املستفيدين إقبال زيادة يف اخلط على جيجل جامعة اتمكتب فهرس دور :19 رقم الجدول
 حيث عليها املستفيدين إقبال من زاد اخلط على املكتبة فهرس إتاحة أن يرون  العينة أفراد معظم إن

 فاملكتبة وهكذا ، أكرب سوقية شرائح ستهدافإو  اخلارجي العامل على اإلطالل من املكتبة مكن
 املفهوم عليه ماينص اذوه إليها جميئه إنتظار ال اخلط على فهرسها خالل من املستفيد إىل ذهبت

 عليها اجلمهور إقبال من يزد مل اخلط على الفهرس إتاحة أن يرون الذين أما.  للتسويق احلديث
 من املستفيدين أغلب أن حيث جيد بشكل مستغل غري الفهرس بأن إجابتهم بررواو  قليل فعددهم

 الفهرس هذا عليه حيتوي الذي الرصيد أن إىل ،باإلضافة الفهرس هذا بوجود يعلمون ال املكتبة هذه
 يف موجود كان الذي الرصيد من جدا ضئيل جزء ميثل هو بل املكتبة يف املوجود الرصيد كل يضم ال

 عن بعد تنفصل مل الكليات مكتبات أغلب كانت السنة هذه ويف 2007سنة  املركزية املكتبة
  . واهلندسة العلوم مكتبيت ماعدا املركزية املكتبة

74.42

25.58

نعم

ال
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 رصيد جودة زيادة في الجديدة المقتنيات إختيار عملية في المستفيدين إشراك دور . 14
 املكتبة دراسة ضمن يدخل اجلديدة املقتنيات إختيار  عملية يف املستفيدين إشراك إن  :المكتبة

 سؤال طرحنا املكتبة رصيد جودة زيادة يف يساهم ذلك كان إن وملعرفة ، مستفيديها حتياجاتإل
 أجاب حني يف  ، بنعم%  93.02:  كالتايل اإلجابة فكانت ذلك حول العينة أفراد على

  :  ذلك يوضحان 20 رقم واجلدول 24 رقم والشكل. ال بـ% 6.97

  املكتبة رصيد جودة زيادة يف اجلديدة املقتنيات إختيار عملية يف املستفيدين إشراك دور :24 رقم الشكل

  .املكتبة رصيد جودة  زيادة يف اجلديدة املقتنيات إختيار عملية يف املستفيدين إشراك دور :20 رقم الجدول
 املقتنيات إختيار عملية يف املستفيدين إشراك أن يرون العينة أفراد معظم أن جند النتائج هذه من

 وزيادة اجلديدة الكتب إعارة معدالت إرتفاع:  بـ ذلك ونويفسر  الرصيد جودة من يزيد  اجلديدة
 ال الواقع يف أنه إال.  احلي الرصيد زيادة إىل باإلضافة ، باحمليط مقارنة احلقيقيني املستفيدين نسبة
 األساتذة وهم فقط هممن قليلة فئة سوى املقتنيات إختيار يف املستفيدين كل بإشراك املكتبة تقوم

 من صغرية نسبة سوى متثلال ةالفئ ذهوه أقل بدرجة العليا الدراسات وطالب األوىل بالدرجة
  .  املستفيدين

%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 40 93,02
 ال 03 6,97

100% موع 43   ا

93,02%

6,97%

نعم

ال 
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   الشاملة الجودة مبادئ ظل في المعلومات خدمات تسويق:  الرابع المحور
 على العمالء حيصل أن جيب    دمينج إدوارد دبليو يقول :المستفيد على التركيز.15

 أن كما الشاملة اجلودة مبادئ أهم من املستفيد على والرتكيز  1 يريدون اليت وبالكيفية ، مايريدون
 رضاهم وحتقيق املستفيدين إحتياجات تلبية على أنشطتها ترتكز اليت األساسية الوظائف من التسويق

 مدى وملعرفة جدا مهم يعد التسويقية العملية تفعيل يف املبدأ هذا دور فإن وهلذا.  الوقت نفس يف
  :  كالتايل اإلجابات وجاءت ذلك حول أسئلة بطرح قمنا الواقع مع هذا تطابق

 الخدمات أداء على الحديثة التكنولوجيات إدخال إلى جيجل جامعة اتمكتب سعي 1.15
   :منها المستفيدين رضا تحقيق أجل من وذلك وتسويقها المكتبة

م حتقيق إىل تسعى املكتبة بأن املستفيدين إعتقاد إن  بتطبيق تم و  رضاهم إىل الوصول و رغبا
  .  هلا والئهم من وسيزيد للمكتبة دائمني مستفيدين سيجعلهم أرائهم

 اجلدول و 25 رقم الشكل و.  ال: بـ% 2.34 و  نعم:  بـ%  47.67 السؤال عن أجاب وقد 
 :  ذلك يوضحان 21 رقم

 

 دماتخ أداء على احلديثة التكنولوجيات إدخال إىل جيجل جامعة اتمكتب سعي: 25 رقم الشكل
  . منها املستفيدين رضا حتقيق أجل من وذلك وتسويقها املكتبة

  

                                                             
:  بتاريخ زيارة] . اخلط على.  [ 2.ع. املعلوماتية جملة.  المعلومات خدمات. الشويش بن علي ، الشويش  1

  .www.informatics.gov.sa/detail.php?id=15:  التايل الرابط على متاح.  15.12.2010

97,67 %

2,32%

نعم 

ال
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%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 42 97,67
 ال 01 2,32

موع 43 100  ا

 املكتبة اخلدمات أداء على احلديثة التكنولوجيات إدخال إىل إىل جيجل جامعة مكتبة سعي:  21 رقم الجدول
  منها املستفيدين رضا حتقيق أجل من وذلك وتسويقها

 جامعة اتمكتب تسعى لذلك ، للمستفيدين جذب وسيلة تعترب أصبحت احلديثة التكنولوجيات إن
 إىل املكتبة داخل اآللية الفهارس إستعمال:  بينها ومن املستفيدين جلذب وإستعماهلا إلدخاهلا جيجل
 بشبكة متصلة وهي الغرض هلذا خمصصة اآليل لإلعالم أجهزة توجد حيث الورقية الفهارس جانب

 meda "  مشروع ضمن اخلط على املتاح الفهرس يف البحث من املستعملني متكن حيث األنثرنت

 tempus  "مكتبات فهارس إىل باإلضافة كتبةامل فهرس يف البحث من املستفيد يتمكن و  
 إحتياجات تلبية إىل تسعى هذا خالل من وهي.  املشروع هذا يف املشاركة األخرى اجلامعات

  .   لديهم الرضا من قدر أكرب وحتقيق املستفيدين
 على اإلطالع من المستفيدين لتمكين رنتنتاأل بشبكة المكتبة ربط على العمل. 2.15
  :  المستفيدين رضا تحقيق بهدف العالمي الفكري اإلنتاج

 على املضمون تأثريها و األزمنة و العصور مر على مثيل له ليس الذي إلنتشارها ونظرا األنثرنت إن
 حيث لصاحلها املكتبة اتستغله أن ميكن تسويقية وسيلة تعترب مإحتياجا لتلبية اجلماعات و األفراد

  . سهل شيء باملستفيدين اإلحتفاظ يعد مل املنافسة إحتدام و العوملة ظل يف أنه
. ال بـ فأجابو% 2.32 أما نعم:  بـ أجابوا% 97.67 كالتايل السؤال هذا عن اإلجابة وكانت

  :   ذلك يوضحان 26 رقم البياين الرسم و 22 رقم واجلدول
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  . نترت األن إدخال خالل من املستفيد رضا حتقيق إىل املكتبة سعي :26 رقم الشكل

 اإلجابة التكرارات  النسبة
 نعم 42 % 97.67
 ال 01 %  2.34

موع 43 % 100  ا

  نترت األن إدخال خالل من املستفيد رضا حتقيق إىل املكتبة سعي :22 رقم الجدول
 نترت األن قاعات توجد حيث بنعم أجابو قد العينة أفراد معظم أن جند النتائج هذه خالل من

 على القائمني طرف من يوضع حمدد برنامج وفق للمستفيدين متاحة وهي جيجل جامعة مبكتبات
ا إال اتاملكتب إنشاء مع متزامن القاعات هذه إنشاء كان إذ املكتبة  إىل تسيريها يف تابعة تكن مل أ
 وفق تسريها أصبحت اليت وهي للمكتبة تابعة أصبحت بعد فيما أنه إال  اجلامعة إلدارة بل  اتاملكتب

ا إال  منها املستفيدين إحتياجات  السنوات طلبة وهم املستفيدين جمتمع من قليلة لفئة فقط متاحة أ
م الكربى الفئة وهم املستفيدين بقية أما.  األساتذة و العليا والدراسات النهائية  ومن ، معنيني غري فإ

 فئة إال يشمل وال نسيب جيجل جامعة مكتبات يف املستفيد على الرتكيز مبدأ أن نستخلص هنا
  .  صغرية

 فجاءت : المستفيدين رضا تحقيق أجل من المعطيات قواعد في المكتبة إشتراك أما 3.15
 املكتبة إشرتاك أن يرون العينة أفراد كل أن حيث نعم ب 100  بنسبة السؤال هذا على اإلجابة

 اجلدول و 27 رقم الشكل املستفيدين لدى الرضا حتقيق يف كبري بشكل يساهم املعطيات قواعد يف
  :   ذلك يوضحان 23 رقم

97,67%

2,34%

نعم

ال
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  .  املعطيات قواعد يف املكتبة إشرتاك خالل من املستفيد رضا حتقيق:  27 رقم الشكل

 اإلجابة التكرارات  النسبة
 نعم 43 100

 ال - -

موع 43  100  ا

  . املعطيات قواعد يف املكتبة إشرتاك خالل من املستفيد رضا حتقيق: 23 رقم الجدول

  : اإلدارة دعم.16
 اإلدارة فقدرة ، املكتبة إليها تسعى اليت األهداف حتقيق يف واملؤثرة الفاعلة العناصر من تعد اإلدارة إن

ا وتوجيه املكتبة يف العاملة البشرية املوارد يف اإلستثمار على  ، منها واملستفيدين املكتبة خلدمة طاقا
 اإلدارة عن أمهية يقل ال دور املكتبة يف للعاملني بأن تؤمن اليت الشاملة اجلودة إدارة فلسفة يعكس

 مدى وملعرفة واملستمر الدائم اإلدارة دعم خالل من إال يتم ال ذلك لكن األهذاف، حتقيق يف العليا
  :  التالية األسئلة بطرح قمنا جيجل جامعة مكتبة يف املبدأ هذا تطبيق

  ؟ أهدافها بها تحدد واضحة خطة بوضع المكتبة إدارة تقوم هل 1.16
 األهداف تلك حتديد أن حيث حتقيقها إىل تسعى حمددة أهداف بوضع املكتبة تقوم أن الضروري من

 التسويق رأسها على و ا تقوم اليت األنشطة كافة يف اجلودة حتقيق إىل مدخل ذاته حد يف يعترب
ا  أجاب حني يف ال بـ أجابوا% 81.4:  كالتايل السؤال هذا عن اإلجابات وجاءت  خلدما
  :  ذلك يوضحان 24 رقم واجلدول 28 رقم والشكل  نعم بـ% 18.6
  

100
نعم

ال 
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  .أهدافها ا حتدد خطة بوضع املكتبة إدارة قيام :28 رقم الشكل

%النسبة  اإلجابة   العينة 
 نعم 08 18,6
 ال 35 81,4

موع 43 100  ا

  أهدافها ا حتدد خطة بوضع املكتبة إدارة قيام : 24رقم الجدول
 جامعة اتمكتب إدارة تنتهجها واضحة إسرتاتيجية هناك التوجد أنه نالحظ النتائج هذه خالل من

 ما هذا و إجيابية نتائج حيقق علمي أسلوب و منهجية املكتبة يف العمل إعطاء يتم ال أنه أي جيجل
  .  العينة أفراد إجابات من%81.4 نسبة تفسره

  :  أرائهم إبداء على العمال اإلدارة تشجيع 2.16
  احملفزة العمالة إن حيث.  إخالصهم و ا العاملني والء نتيجة السوق يف باهرا جناحا املكتبة حتقق قد

ا وميثل.  األساسية القوة نقاط من تعترب املرتفع اإلجناز معدل ذات  أن الصعب من ضعف نقطة غيا
 تشجيع عن لسؤال طرحنا وعند ، القوة نقاط من ذلك غري أو املوقع أو املال رأس بتوافر تعوض
م أو أرائهم إبداء على العمال اإلدارة  بنسبة بنعم اإلجابة كانت جيجل جامعة مكتبة يف  إقرتاحا

 25  رقم واجلدول 29رقم والشكل% 39.53 بنسبة ال: بـ اإلجابة كانت حني يف%  60.46
  : ذلك يوضحان

18,6%

81,4%

نعم

ال
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  أرائهم إبداء على العمال اإلدارة تشجيع :29رقم الشكل

%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 26 60,46
 ال 17 39,53

موع 43 100  ا

   أرائهم إبداء على العمال اإلدارة تشجيع  :25 رقم الجدول
م و أرائهم إبداء على للعاملني اإلدارة قبل من تشجيع هناك أن توضح النتائج  يؤدي وهذا ، إقرتاحا

 وكل للتطبيق صاحلة تكون وقد جديدة أفكار وجود وبالتايل اإلبداع و  اإلبتكار يف رغبة وجود إىل
  : خالل من املكتبة داخل تسويقية فعالية حتقيق إىل يؤدي هذا
 العاملني من اورض  مرتفعة معنوية روح وجود. 

 املشكالت لكل جديدة أفكار و مقرتحات بتقدمي العاملني من إهتمام و مشاركة وجود 
 .  املكتبة تواجه اليت

 التغيري مقاومة وعدم والتطور للتعلم رغبة وجود.  
 فقد : عدمه من والعاملين اإلدارات بين مفتوحة إتصال قنوات وجود يخص فيما أما  3.16
 30 رقم الشكل و ال بـ% 46.51 أجاب حني يف نعم بـ العينة أفراد من% 53.49 أجاب

  :  ذلك يوضحان 26رقم واجلدول

60,46    %

39,53 %
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  والعاملني اإلدارات بني مفتوحة إتصال قنوات وجود مدى :30 رقم الشكل

%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 23 46,51
 ال 20 53,49

موع 43 100  ا

  والعاملني اإلدارات بني مفتوحة إتصال قنوات وجود مدى يبني :26رقم الجدول
 واضحة قنوات وجود بعدم يفسر وهذا العينة أفراد بني اإلجابات يف تقارب هناك أن نالحظ

 املكتبة بني فعال إتصال يوجد ال أنه يالحظ من فهناك. واإلدارة املكتبة يف العاملني بني لإلتصال
 واإلدارة العاملني بني مفتوحة إتصال قنوات هناك أن البعض يرى حني يف الكليات مكتبات و املركزية
  .  الواحدة املكتبة داخل
  : العاملين مشاركة.17

 واملوظفني املكتبة على بالنفع املشاركة هذه ستعود حيث القرارات إختاذ يف العاملني إشراك ا ويقصد 
 :  رئيسيني لسببني ذلك و الوقت نفس يف

 الذين العاملني ملشاركة ذلك و املتخدة التسويقية القرارت جودة إىل سيؤدي العاملني إشراك 
 . باملنظمة املختلفة املستويات ميثلون

 وبالتايل. اإلعتبار بعني أرائهم أخذ خالل من وذلك للموظفني املعنوية الروح من الرفع 
 . املنظمة يف قيمة هلا أفكارهم بأن شعورهم

46,51%
53,49%

نعم
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ا تسويق على تأثريه مدى وملعرفة جيجل جامعة مكتبات يف املبدأ هذا تواجد مدى وملعرفة  خدما
  : ذلك خبصوص سؤالني بطرح قمنا

  :العاملين لدى المكتبة خدمات جودة في المؤثرة المعلومات تحديث 1.17
م حتديث من يبدأ عملهم يف املكتبة يف للعاملني فعالة مشاركة ضمان إن   اإلطار هذا ويف معلوما

 مبكتبة العاملني لدى املكتبة  خدمات جودة يف املؤثرة املعلومات بتحديث يتعلق سؤال بطرح قمنا
 يوجد ال أنه يرون العمال من% 74.41:  كالتايل اإلجابات فجاءت عدمه من جيجل جامعة
 حني يف جيجل جامعة مبكتبات العاملني لدى املكتبة خدمات جودة يف املؤثرة للمعلومات حتديث

 رقم اجلدول و 31 رقم والشكل للمعلومات حتديث يوجد أنه العاملني هؤوالء من%25.58  يرى
  :  ذلك يوضحان27

  
  العاملني لدى املكتبة خدمات جودة يف املؤثرة املعلومات حتديث :31 رقم الشكل

  
%النسبة  اإلجابة العينة 

 نعم 11 25,58
 ال 32 74,41

موع 43 100  ا

  .العاملني لدى املكتبة خدمات جودة يف املؤثرة املعلومات حتديث : 27 رقم الجدول
 اجلودة يضعون ال جيجل جبامعة املكتبات على القائمني أن نستخلص النتائج هده من إنطالقا و

م اإلسرتاتيجية األهداف ضمن م كما ملكتبا  العاملني معارف وحتديث لتكوين إهتمام يولون ال أ

25,58 %
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 التغري وبالتايل والتكنولوجي العلمي التطور سرعة مامييزه أهم عامل يف نعيش أننا من الرغم عى
   .املستمر
 يقيد ما أكثر إن   نيل كور يقول:   اإلعتبار بعين العمال إقتراحات و أراء أخذ يتم هل 2.17
 يف مهاراتك على بإبداع التفكري على قدرتك تعتمد ، التارخيية املعلومات على اعتمادك هو إبداعك

 مرونتك بتقييد املعلومات هلذه تسمح أن ال جديدة أفكار لتوليد التارخيية املعلومات هذه إستخدام
  1 "العقلية

م املديرين تغيري هو املكتبات يف الشاملة للجودة احلقيقي اإلختبار إن  أراء أخذ و اإلبتكار إجتاه لنظر
 كل يف و التسويقية العملية يف بفاعلية يسامهون جيعلهم ما وهذا اإلعتبار بعني العمال إقرتاحات و

 مكتبات يف اإلعتبار بعني العمال وإقرتاحات أراء أخذ يتم هل وملعرفة.  املكتبة ا تقوم اليت األنشطة
  :  كالتايل اإلجابات فجاءت بذلك يتعلق سؤال طرحنا جيجل جامعة

 اجلدول 32 رقم الشكل و  نعم بـ أجابو% 37.20 و.  ال ب أجابوا العينة أفراد من62.79%
  :   ذلك يوضحان و 28 رقم
  

  
  اإلعتبار بعني العمال وإقرتاحات أراء أخد: 32 رقم الشكل

  
  

                                                             
 للنشر جرير مكتبة 1.ط.أساسيات إدارة الجودة الشاملة  .1999 ، العقل الكرمي عبد ترمجة ؛ ويليامز.ل. ريتشارد   1

  .60.ص ، والتوزيع

37.20

62.79

ھل یتم أخد أراء و إقتراحات العمال بعین اإلعتبار

نعم

.ال
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%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 16 37.20
 ال 27 62.79

موع 43 100  ا

  اإلعتبار بعني العمال وإقرتاحات أراء أخد:  28 رقم الجدول
 نسبة ماتعكسه هذا اإلعتبارو بعني العمال إقرتاحات و أراء أخذ يتم ال أنه تبني النتائج هذه

 أن أي اإلدارة دعم مبدأ يف 02 السؤال يف ماجاء مع يتناسب ال وهذا العينة أفراد من%  62.79
م أرائهم إبداء على العمال تشجع جيجل جامعة اتمكتب إدارة ا إال وإقرتاحا  بعني تأخذها ال أ

  . اتاملكتب هذه تسيري يف خلل وجود يعين وهذا اإلعتبار
    :األعمال أساس العملية نموذج. 18

 خالل من املكتبة أنشطة مجيع إدارة على املعلومات ومرافق املكتبات يف بكفاءة النتائج حتقيق يعتمد 
 إىل تقسيمه ميكن املكتبة داخل حيدث عمل كل أن من النموذج هذا فلسفة وتنطلق .العملية منوذج

 حمددة خمرجات إىل حتويلها يتم املدخالت من جمموعة هلا منها واحدة كل العمليات من جمموعة
ا من يستفيد أكثر أو واحد عميل هلا عملية كل. اإلجراءات من جمموعة مبمارسة  مورد وهلا خمرجا

ا يقدم أكثر أو واحد  : سؤالني يف املبدأ هذا حصر قمنا ولقد 1  مدخال

  : األداء لتحسين العمل في المستخدمة األدوات بتطوير يتعلق األول.1.18
 والوسائل املهمات األدوات أمهها من واليت لتنفيذه ووسائله آلياته توفري يتطلب األداء حتسني إن

  . السليم األداء يف املستخدمة املعلومات و اخلربات كذا و  املستخدمة
 و% 67.44 بنسبة ال بـ اإلجابة كانت حني يف% 32.56 بنسبة بنعم اإلجابة كانت حيث 

  : ذلك يوضحان و 33 رقم الشكل و 29 رقم اجلدول

                                                             
 97.ص. السابق المرجع. موسى وحيد سعد،  1
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  . األداء لتحسني العمل يف املستخدمة األدوات تطوير :33رقم البياني الشكل

  

%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 14 32,56
 ال 29 67,44

100% موع 43   ا

  األداء لتطوير العمل يف املستخدمة األدوات تطوير :29 رقم الجدول
 العمل يف املستخدمة األدوات تطوير يتم ال أنه يرون العينة أفراد من نسبة أكرب أن تعين النتائج هذه

 لألدوات تطوير يعد ال عليها التدرب أو إستعماهلا دون احلديثة األجهزة و الربجميات إقتناء أن حيث
  . األداء حتسني يف يساهم ال دام ما

  :  المكتبة عمليات وكفاءة أداء لقياس محددة مقاييس وجود 2.18
  :  وجود من بد ال إذ الوقاية و  املراقبة أدوات بني من يعد املكتبات يف األداء تقييم إن

 لألداء الالزمة اخلطوات و العمل تعليمات . 

  املكتبة عمليات كفاءة من والتحقق األداء مقاييس  . 

 هناك أن أي ،  ال بـ%95.35 بنسبة و بنعم% 4.65 بنسبة  السؤال هذا عن اإلجابة جاءت
 34 رقم الشكل و  املكتبة عمليات كافة أداء لقياس حمددة مقاييس وجود عدم على كلي إمجاع

  : ذلك يوضحان التايل 30 رقم واجلدول

32.56

67.44 نعم
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  . املكتبة عمليات وكفاءة أداء لقياس حمددة مقاييس وجود :34رقم الشكل

%النسبة  اإلجابة العينة 

 نعم 02 4,65
 ال 41 95,35

موع 43 100  ا

  املكتبة عمليات وكفاءة أداء لقياس حمددة مقاييس وجود :30 رقم الجدول
ا هو املكتبة مستقبل يف واملؤكد. التغري شديد عامل يف اليوم نعيش:  المستمر التحسين.19  أ

   املعلومات ومراكز املكتبات من غريها مع للمنافسة عرضة وستكون ، اآلن عليه هي عما ستختلف
  املستمر التحسني جتعل أن املكتبات على لزاما بات لذلك.  التطوير و اإلبداع على القدرة لديها اليت
 مبكتبات املبدأ هذا تطبيق مدى وملعرفة.  السوق يف مكانتها على احلفاظ أرادت إذا أهذافها أهم من

 :  التاليني السؤالني بطرح قمنا جيجل جامعة

  :  المستمر التحسين إلى المكتبة خاللها من تسعى سياسة وجود  1.19
 و املستمر التحسني إىل خالهلا من تسعى سياسة وجود مدى على يعتمد مكتبة أي جناح إن

  .لألداء أعلى مستويات وحتقيق إقامة و أفضل بطريقة الصغرية األشياء أداء خالل من التدرجيي
 و نعم بـ% 13.65 أجاب حني يف ال بـ السؤال هدا على العينة أفراد من%86.04 أجاب وقد

  :   ذلك يوضحان 31 رقم اجلدول و 35 رقم الشكل

04.65
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  املستمر التحسني إىل املكتبة خالهلا من تسعى سياسة وجود :35 رقم الشكل

  املستمر التحسني إىل املكتبة خالهلا من تسعى سياسة وجود : 31 رقم الجدول
 ال وأنه املستمر التحسني إىل تسعى ال جيجل جامعة مكتبات أن جليا يظهر النتائج هذه خالل من

  .  جيجل جامعة مكتبات يف  لذلك سياسة هناك يوجد
 التحسين متطلبات مع تتماشى جيجل جامعة مكتبات في العمل أداء طريقة هل 2.19

 :  المستمر

 عملية أنه مفاهيمه أهم من و الشاملة اجلودة إدارة فلسفة يف كبريا  حيزا حيتل التحسني مبدأ إن
 يف اخلدمات تقدمي عملية جوانب من جانب كل حتسني إىل يؤدي ما كل عن للبحث متواصلة
 هذا طرح وعند.  املثايل األداء إىل للوصول اإلجراءات و املواد أو املعدات و  األفراد سواء املكتبة
 عملت املكتبة أن خالل من ذلك و  بنعم أجابوا 25.58:  كالتايل اإلجابات جاءت السؤال

 الشبكة يف اإلشرتاك إىل باإلضافة  السنجاب نظام كذلك و واألنثرنت  األيل اإلعالم إدخال على
 أداء طريقة أن يرون  فهم ، ال بـ أجابوا فقد اإلستبيان على أجابوا ممن  74.42 أما.   احمللية

13,95 %

86,04 %

نعم

ال

%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 06 13,95
 ال 37 86,04

موع 43 100  ا
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 األدوات كل ألن املستمر التحسني متطلبات مع تتماشى ال جيجل جامعة مكتبات يف العمل
   :ذلك   يوضحان 32 رقم اجلدول و 36 رقم والشكل . جيدا مستغلة غري هي العمل يف املستعملة

  
  املستمر التحسني متطلبات مع تتماشى جيجل جامعة اتمكتب يف العمل أداء طريقة هل :36 رقم الشكل

%النسبة  اإلجابة العينة 
 نعم 11 25,58
 ال 32 74,42

موع 43 100  ا

 متطلبات مع تتماشى جيجل جامعة اتمكت يف العمل أداء طريقة هل :32 رقم الجدول
  املستمر التحسني

 التحسني متطلبات مع يتماشى ال جيجل جامعة مكتبات يف العمل أداء أن يتضح النتائج هذه من
  .  األغلبية برأي وذلك ، 1.3 رقم السؤال يف جاء ما مع يتماشى وهذا املستمر

  :  الفرضيات ضـوء على النتائـج.3
  :  األوىل بالفرضية  ونبدأ ، الدراسة فرضيات نفي أو تأكيد ميكن اإلستبيان نتائج خالل من

  "خدماتها لتسويق تسويقية بأنشطة جيجل جامعة مكتبات تقوم " .  
  ،املعلومات خلدمات التسويقية األنشطة عنوان حيمل الذي الثاين باحملور اخلاصة اإلجابات خالل من
 أن جند.  جيجل جامعة مكتبات يف تطبيقه يتم ما من إنطالقا هي اإلجابات هذه أن العلم مع

57.62 ا تقوم اليت األنشطة مجيع أنه على املعلومات خدمات مصطلح يعرفون العينة أفراد من 
 خدمات تسويق مفهوم أن حني يف.  التسويق عن فكرة لديهم 95.35 أن كما ، املكتبة

 %25,58

74,42 %
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 أي إرضائها على والعمل املستفيدين إحتياجات دراسة يعين  جيجل جامعة مكتبات يف املعلومات
 املكتبة قيام عن املتعلق للسؤال وبالنسبة.  للتسويق الصحيح املفهوم أدركوا قد العينة أفراد أغلب أن

 اإلحتياجات ودراسة ، نعم بـ أجابوا العاملني من 79.06 أن جند املستفيدين إحتياجات بدراسة
 جيجل جامعة مكتبات أن كما ، 11 رقم اجلدول يف جاء كما العلمي املستوى أساس على يكون

ا لتسويق أساسي كأسلوب تستخدم  من  55.93 كانت حيث الكتب معارض  خدما
  23.73 بنسبة املكتبة إصدارات يف اإلعالن تأيت بينما  الكتب ملعارض بالنسبة اإلجابات
 فهو للمكتبة اإللكرتوين املوقع وبذكر 10.17 بنسبة اإللكرتوين املكتبة موقع و التعريفية والنشرات

  سوى كثرية معلومات على حتتوي ال للمكتبة املخصصة املساحة و اإللكرتوين اجلامعة موقع ضمن
.  معلومات عنها توجد فال األخرى املكتبات أما اهلاتف ورقم  ومهامها املركزية باملكتبة قصري تعريف

 على رئيسية بصورة تعتمد املكتبة إذن.  اإلذاعة يف واإلعالن املتخصصة املؤمترات غابت حني يف
  .   منعدم أو ضعيف األخرى األنشطة و األساليب على اإلعتماد أما الكتب معارض

ا بالتسويق تقوم جيجل جامعة مكتبات أن القول ميكن ماسبق خالل ومن  بعض خالل من خلدما
  . محققة األولى فالفرضية وعليه ، التسويقية األنشطة

 أن كما ، املستفيدين جمتمع كل اإلعتبار يف يأخد ال ألنه بالضعيف وصفه ميكن التسويق هذا أن إال
ا لتسويق واضحة إسرتاتيجية خطة لديها ليست املكتبة   .  خدما
 زيادة في جيجل جامعة بمكتبات المعلومات خدمات تسويق يساهم"  :   الثانية الفرضية 
 "  خدماتها جودة

 الوفاء تعين اجلودة أن يرون العينة أفراد من 59.61 أن جند الثالث احملور إجابات خالل من
م أن يرون منهم 93.02 أن كما ، هلم املقدمة واخلدمات املستفيدين بإحتياجات  حباجة مكتبا

ا تسويق إىل  ومن  42.62 بنسبة أوال املستفيد حاجات إرضاء فهو ذلك من اهلدف أما خدما
 جامعة مكتبات يف اجلودة دعامات أن ذلك إىل زد 39.34 بنسبة املكتبة خدمات تطوير مت

 تأيت حني يف 54 بنسبة األداء وقياس اإلحتياجات دراسة هو اإلستبيان نتائج خالل من جيجل
 على املكتبة فهرس أن كما  8 بنسبة األخري املركز يف بفاعلية املعلومات خدمات بتسويق القيام
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 إقبال من يزيد فإنه العينة أفراد إجابات حسب"meda tempus " مشروع ضمن وذلك اخلط
م إال ، عليها املستفيدين  اليضم اخلط على املتاح الفهرس ألن اإلجابة هذه على حتفظا أبدوا أ

 السنة هذه ويف 2007سنة  املركزية املكتبة يف موجود كان الذي الرصيد من ضئيل جزء  سوى
.  واهلندسة العلوم مكتبيت ماعدا املركزية املكتبة عن بعد تنفصل مل الكليات مكتبات أغلب كانت

 حسب ذلك وكان الرصيد جودة من يزيد اجلديدة نياتتاملق إختيار يف املستفيدين إشراك أن كما
 مكتبات فإن األول احملور من 1-7 رقم السؤال يف جاء وكما.  93.02 بنسبة العينة أفراد إجابة
 ميثلون وهم األوىل بالدرجة العليا الدراسات طلبة و األساتدة إحتياجات بدراسة تقوم جيجل جامعة
 املستفيدين وإشراك الرصيد جودة بني عالقة توجد ال وبالتايل.  املستفيدين جمتمع من ضئيلة نسبة

  .  اجلديدة املقتنيات إختيار
   حمققة غري الثانية الفرضية أن جند العرض هذا خالل من

 مبادئ بتطبيق كبير حد إلى المعلومات خدمات تسويق فعالية تتأثر:"  الثالثة الفرضية 
 " . جيجل جامعة بمكتبات الشاملة الجودة

 ظل يف املعلومات خدمات تسويق عنوان حيمل الذي و لإلستبيان الرابع احملور إجابات من إنطالقا
 األجوبة فجاءت املستفيد على بالرتكيز اخلاص األول للمبدأ بالنسبة فإنه  الشاملة اجلودة مبادئ
 املعطيات قواعد و األنثرنت وكذا احلديثة التكنولوجيات إلدخال بالنسبة 97.67 إجيابية

 أن كما األنثرنت بشبكة متصل ومعظمها اآليل اإلعالم بأجهزة مزودة جيجل جامعة فمكتبات
 األنشطة هذه وكل املعطيات قواعد يف االشرتاك على وتعمل السنجاب بنظام تعمل املركزية املكتبة

ا تسويق وبالتايل املستفيدين لدى الرضا حتقيق أجل من هي  هنا اإلشارة من والبد.  بفاعلية خدما
 فهم املستفيدين بقية أما فقط العليا الدراسات وطلبة األساتذة على منصب هو الرتكيز هذا أن إىل

ا تركز جيجل جامعة مكتبات إدن.  سابقا ذكرنا كما خارجه  جمتمع من صغرية فئة على خدما
 فيما املكتبة سياسة يف اخللل من نوع هناك أن أي العليا الدراسات وطلبة األساتذة وهم املستفيدين

  .  املستفيدين رضا على احلرص خيص
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 املتعلقة األسئلة عن اإلجابات ألن وذلك حمققة غري كلها فهي الشاملة للجودة األخرى املبادئ أما
 بالنسبة أو القرارات إختاد يف العاملني مشاركة أو اإلدارة لدعم بالنسبة سواء ، سلبية كانت ا

 التطورات مع أنه حيث املستمر للتحسني بالنسبة وكذلك األعمال أساس العملية منوذج إلعتماد
ا هو املكتبات مستقبل يف األكيد فإن املتسارعة  من غريها مع الشديدة للمنافسة عرضة ستكون أ

 جيب والعاملية احمللية السوق يف هلا مكان وحجز واملنافسة البقاء أرادت إذا و  املعلومات مؤسسات
ا كل يف اجلودة مبفهوم األخذ عليها   .   أعماهلا كل يف مبادئها تطبيق على واحلرص خدما

 يف رأينا كما اجلودة مبادئ كل أن كما املستفيد لدى الرضا حتقيق إىل تسعى  اجلودة أن بإعتبار
 هذا خالل ومن.  املكتبات يف املعلومات خلدمات التسويق تفعيل على يساعد ريظالن اجلانب
  .  حمققة غري الثالثة الفرضية أن إال خنلص العرض

  :  للدراســة العامــة النتائــج.4
 بني مباشر إتصال هناك يكون خدمية كمؤسسات املكتبات لطبيعة ونتيجة عامة بصفة

 تقييم يكون ما وغالبا ، بينهما التفاعل من ذلك يعين ما و املستفيد و املعلومات ختصاصيإ
 سلبا سيؤثر اإلتصال عملية يف قصور أي فإن وعليه اخلدمة مقدم أداء مستوى خالل من املكتبة
 املعلومات أخصائيي لدى التسويقية الثقافة مستوى إىل ذلك ويعود ، اخلدمة جودة مستوى على
  .   املكتبات بتلك
 ومراكز املكتبات يف املعلومات خدمات تسويق فإن ا قمنا اليت النظرية الدراسة خالل ومن

 دورا يعد اخلدمات جودة يف التسويق دور أن إذ اخلدمات جودة مع طردية عالقة له املعلومات
  . مهما
 باإلضافة عليها واحلكم اخلدمة جودة تقييم يف مهمة عوامل هي املستفدين وتوقعات جاتافح
 ميزة املكتبة وإكساب املستفيد رضا حتقيق يف الكبري األثر هلا املعلومات خدمات جودة أن إىل

  . التسويق تفعيل وبالتايل املعلومات سوق يف مكانة هلا تضمن تنافسية
  :  يلي فيما إمجاهلا فيمكن امليدانية الدراسة نتائج أما
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 جامعة مكتبات يف العاملني قبل من ما حد إىل تسويقية ثقافة وجود إىل العام التوجه مييل 
 . الواقع يف تطبق ال الصحيحة املفاهيم هذه أن إىل ، وتسويقها املعلومات خدمات ملفهوم جيجل

 اجلامعي تكوينهم أثناء تلقوا فقد وبالتايل سنوات مخس من أقل خربة دوي من العاملني معظم 
 . التسويق ملفاهيم إدراكهم يفسر ما اذوه التسويق مقياس

 خطة بإعداد تقوم ال جيجل جامعة مكتبات أن امليدانية الدراسة خالل من لنا تبني 
ا لتسويق تسويقية إسرتاتيجية  املكتبة موقف بأن أجابو العاملني من 67.44 أن حيث خدما

 الدراسة خالل من ملسناه الذي األمر هو اذوه معروض ماهو خالل من إرضاؤهم هو املستفدين أمام
ا تقدم فاملكتبة امليدانية  املكتبة رصيد من أو اخلدمات هذه من إستفادو سواء املستفيدين لكل خدما

 املستفيد أن باب من لكذو  اإلطالق على يناقش وال يدرس وال له التطرق يتم ال األمر اذفه ال أو
 . له عائد األمر اذفه ال أو املكتبة خدمات من إستفاد سواء

 ميكن اليت واملناسبة املؤهلة والبشرية والتكنولوجة املادية نياتااإلمك هلا جيجل جامعة مكتبات 
ا لتسويق ناجعة إسرتاتيجية وضع على تساعدها أن  . خدما

 ا لتسويق منه لإلستفادة فرصة يعطيها اجلامعة موقع ضمن للمكتبة مكان ختصيص إن  خدما
 أهم من يعد "meda tempus"مشروع ضمن إشرتاكها أن ،كما إليها املستفدين وجلب
ا تستغلها أن جيب اليت نياتااإلمك  . جيدا مستغلة غري أل

 ا إىل املعلومات خدمات من جمموعة جيجل جامعة مكتبات تقدم  على رسوم التفرض أ
 . اخلدمات هذه

 ا تسويق يف الشاملة اجلودة مبادئ بتطبيق تقوم ال جيجل جامعة  مكتبات إن  حىت خدما
 خالل من ملسناه ما اذوه املعنية اإلدارة قبل من هلا خمطط وليس الصدفة مبحض فهي وجدت وإن

 .  امليدانية الدراسة

  :  والتوصـيــات اإلقتـراحـات.  5
 ونتائجه املعلومات مراكز و املكتبات يف التسويق مبفهوم الوعي زيادة على اجلاد العمل 

 . أنواعها بإختالف املكتبات على اإلجيابية
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 املركزية املكتبة على و جيجل جامعة مكتبات يف للتسويق إسرتاتيجية خطة وضع على العمل 
 .  املبادرة هذه تقود أن

 املستفيدين رضا قياس مؤشرات وتطوير ،  منتظمة بصفة تسويقية دراسات و حبوث إجراء 
 . املؤشرات هذه يف اجلودة مسامهة درجة وحتديد

 اذوك الروتينية واألعمال الفنية القضايا على الرتكيز من بدال املستفيدين على الرتكيز جيب 
 . دائما املستفيد مع لتكون جيجل جامعة مكتبات يف التسويقية الفلسفة نشر على العمل

 من تسعى ، األم للمؤسسة اتابع يكون وال باملكتبة خاص األنثرنت شبكة على موقع إنشاء 
ا تقدمي إىل خالله  . إستغالل و فعالية كثر أ بطريقة خدما

 تصحيح و ، جيجل جامعة مكتبات يف العاملني لدى اجلودة ثقافة ترسيخ على العمل 
 تسويقيا قرارا متثل ما بقدر إنتاجيا فنيا قرارا متثل ال فاجلودة ،  املكتبات على القائمني لدى مفهومها
 . ككل املكتبة بأداء يتعلق شامال ومفهوما

 يف واإلستمرار البقاء أرادت إدا املكتبة يف إسرتاتيجيا هدفا املستمر التحسني يكون أن ينبغي 
 .  املعلومات جمال يف الشرسة باملنافسة يتسم عامل

 والرتكيز العالج على البحث من بدال الوقاية على الرتكيز املكتبات على القائمني على جيب 
 األداء من العاملني لتمكني وذلك احلقائق على بناءا القرار إختاد إىل باإلضافة اجلماعي العمل على

 .  املثايل

 واجلودة التسويق جمال يف واألحباث الدراسات من اإلستفادة . 

 وتوعيته الباحث الطالب ثقافة بنشر إهتماما يولوا أن املعلومات و املكتبات أقسام على جيب 
  مستقبال عمل مناصب يتولوا عندما اإلستبيان إستمارة على باإلجابة واإلهتمام التعامل حسن على
 من الرغم على الدراسة حمل جيجل جامعة مكتبات يف العاملني عند الثقافة هذه غياب الحظنا ألننا
م  . اإلختصاص ويذ من  أ
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   الفصـل خالصـة 
 املنشأة يف العاملني لكل األكرب واهلم الشاغل الشغل جعله ما األمهية من التسويق إكتسى لقد

م وظائفهم بإختالف  ترتك أن من أخطر التسويق مهمة إن" املشهورة املقولة وأصبحت ومستويا
  . 1"   املنافسة وكسب التوسع تنشد منشأة لكل اهلادية احلكمة هي وحدها التسويق إلدارة

 إعطاء امليدانيةحاولنا الدراسة هذه خالل فمن ةآاملنش هذه إحدى بني من جيجل جامعة ومكتبات
  . تفعيله يف اجلودة ودور املكتبات هذه يف املعلومات خدمات تسويق واقع عن صورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 

 

 

 

                                                             
  1 العباس، هشام عبد اهللا. المرجع السابق . ص.161
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  خاتمـــة

ا إال وعديدة متنوعة معلومات خبدمات اجلامعية املكتبات تزخر  وبالشكل جيدا مستغلة غري أ
 اهلدف ميثلون الذين املستفيدين دون باإلجراءات إهتمامها إىل يعود ذلك سبب ،ولعل املطلوب
 األخذ عليها حيتم اجلامعية املكتبات يف املعلومات خبدمات اإلرتقاء إنف  مت ومن لوجودها احلقيقي
 دراسة على السهر يف يلعبه الذي الكبري للدور نظرا ؛  اخلدمات هاته جمال يف التسويقي باملفهوم

 اإلحتياجات تلك تليب خدمات إنتاج على والعمل واملتوقعني احلاليني املستفيدين إحتياجات
م إشباع على اخلدمات هذه قدرة مبدى وإقناعهم   الئهم  و كسب إىل السعي  وبالتايل رغبا
م    .  دائمني كعمالء وضما

 من ولعل ، حداثة أكثر  إجتاهات تبين من البد بل وحده  التسويق خالل من  ذلك يتحقق ولن
ا الدراسات و األدبيات  أثبثت اليت الشاملة اجلودة اإلجتاهات هذه أبرز  اليت  األساس القاعدة أ

 عن فضال التنافسي املركز وتعزيز الرحبية حتسني يف أمهيتها خالل من املتميز األداء حركة منها إنطلقت
 خالل من التسويق تفعيل يف املدخل هذا أمهية يعكس الذي األمر املستفيدين لتوقعات اإلستجابة

  .املستويات مجيع على للمكتبات متميز أداء حتقيق
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  الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

  العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة

   ةـــــــــقسنطین وريــــــــمنت ةــــــــــجامع

   المكتبات علم قسم                                                 واإلجتماعیة اإلنسانیة العلوم كلیة

  ةـــــــــــإستبان إستمارة
 هذه نرفق المعلومات وأنظمة التسویق تخصص المكتبات علم في الماجستیر شهادة تحضیر إطار في

  : بــــــــــ المعنونة للدراسة التطبیقي الجانب لتغطیة اإلستمارة

 بالمكتبة میدانیة دراسة: الشاملة الجودة مبادئ تطبیق خالل من المعلومات خدمات تسویق تفعیل
  .لــجیج امعةــبج زیةــالمرك

  

   :اذــــــــــــــــــاألست إشراف                                                            : الطالبة إعداد من

  . نابتي الصالح محمد. د      . نوریـــــــــــة سعیــــــــــــــود

  

: بـــــ المتعلقة والمعلومات البیانات تجمیع لغرض صممت التي اإلستمارة هذه مأل في مساهمتكم نرجو    
 تفعیل في الشاملة الجودة مبادئ ودور جیجل بجامعة المركزیة بالمكتبة المعلومات خدمات تسویق واقع
 بأن نطمئنكم وعلیه ، الخدمات هاته وجودة المعلومات خدمات تسویق بین والعالقة التسویق هذا

  . العلمي البحث لغرض تستخدم سوف اإلستمارة هذه داخل المقدمة المعلومات

فادتكم تعاونكم حسن لكم شاكرین    ٕ   . المعلومات بهذه لنا وا

  

  . مناسبا تراه الذي الجواب أمام  X إشارة وضع الرجاء
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 شخصیة بیانات:  األول المحور  

             سامي تقني                                          ماجستیر   :       العلمي المؤهل -1

   أخرى                   لیسانس                          

  ...: ......................................................................................... حددها

  مكتبي مساعد                                               محافظ:              الرتبة -2

        بحث ملحق                         

  سنة 15 إلى 10 من                              سنوات 5 من أقل:            الخبرة -3

    سنة 16 من أكثر                              سنوات 10 إلى 5 من                       

   

 المعلومات لخدمات التسویقیة األنشطة: الثانــي المحور .   
 ؟ المعلومات خدمات كلمة لك تعني ماذا  -1

                        الفهارس توفیر                                                                 اإلعارة

                          والتوجیه اإلرشاد   التكشیف
   أخرى                                     المكتبة بها تقوم التي األنشطة جمیع

  ........................:.................................................................... حددها

 ؟. التسویق عن فكرة لدیك هل -2

   ال                                          نعم                   

  ؟: المعلومات خدمات تسویق مفهوم لك یعني ماذا -3

    المعلومات خدمات مجال في التجارة                                المعلومات خدمات بیع  

     أخرى                                  إرضائها على والعمل المستفیدین إحتیاجات دراسة  

  التسویقیة األنشطة مختلف خالل من  
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  ...............................................................................................حددها

 ؟.  مستفیدیها إحتیاجات بدراسة مكتبتكم تقوم هل -4

   ال                            نعم
  ؟ ذلك یتم أساس أي على بنعم اإلجابة كانت إذا 1- 4

   ترددا األكثر المستفیدین أساس على

     العلمي المستوى أساس على

  والحالیین المحتملین المستفیدین أساس على

  ؟  مكتبتكم في المستخدمة التسویقیة األسالیب هذه بین من هي ما -5

  المتخصصة المؤتمرات في التواجد عبر                                        التعریفــیة النشـرات

  اإلذاعة في اإلعالن عبر              المكتبة فیها تشارك التي الكتب معارض عبر

  اإللكتروني المكتبة موقع                        المكتبة إصدارات في اإلعالن عبر

 ؟ المستفیدین أمام المكتبة موقف ماهو رأیك حسب -6

                 معروض ماهو خالل من إرضاؤهم

                   إحتیاجاتهم بتلبیة ملزمة المكتبة

  

 الخدمات هاته وجودة المعلومات خدمات تسویق بین العالقة:  الثالث المحور     .  
 ؟   تعني الجودة هل نظركم وجهة من -1

      المستفید على التركیز                                               الخدمة على التركیز 
   الخدمة إنتاج كیفیة                  لهم المقدمة والخدمات المستفیدین بإحتیاجات الوفاء 
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 ؟ خدماتها تسویق إلى حاجة في مكتبتكم هل رأیكم حسب -2

   ال                                                نعم 

   ؟ ذلك من األساسي الهدف ماهو.  بنعم اإلجابة كانت إذا 1- 2

   المكتبة خدمات تطویر                     المستفیدین حاجات إرضاء

   أخرى                       المكتبة بخدمات التعریف

  .........................................................................................حدد

  . لماذا ، ال بـ اإلجابة كانت إذا 2- 2

.................................................................................................
.................................................................................................  

  : مكتبتكم في الجودة دعامات تتمثل فیما رأیكم حسب -3

  المستمر التقییم

  األداء وقیاس المستفیدین إحتیاجات دراسة

  بفاعلیة لخدماتها بالتسویق القیام
  ؟ علیها المستفیدین قبال إ من د زا الخط على مكتبتكم فهـرس إتاحة هل -4

  ال                                   نعم

 ؟ المكتبة رصید جودة من یزید الجدیدة المقتنیات إختیار عملیة في المستفیدین إشراككم هل -5

   ال                                   نعم  
  
 الشاملة الجودة مبادئ ظل في  المعلومات خدمات تسویق:  الرابع المحور .  

  المستفید على التركیز -1

 المكتبة خدمات أداء على الحدیثة التكنولوجیات إدخال خالل من یتحقق المستفید رضا تحقیق 1.1
  ؟.  وتسویقها

     موافق غیر                                          موافق              
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 الفكري اإلنتاج على اإلطالع من المستفید لتمكین األنثرنت بشبكة المكتبة بربط المستفید رضا تحقیق 2.1
  ؟  العالمي

    ال                                               نعم              

  ؟ الخط على المعطیات قواعد في المكتبة إشتراك ل خال من المستفید رضا تحقیق 3.1

    ال                                               نعم              

  :  اإلدارة دعم 2
  ؟ أهدافها بها تحدد واضحة خطة بوضع المكتبة إدارة تقوم هل 1.2

    ال                                               نعم              

  ؟.  واقتراحاتهم أرائهم إبداء على العمال اإلدارة تشجع هل 2.2

    ال                                               نعم              

   ؟ والمستفیدین اإلدارات بین مفتوحة إتصال قنوات توجد هل 3.2

    ال                                               نعم              

 .  العاملین مشاركة .3

  ؟ العاملین لدى المكتبة خدمات جودة في المؤثرة المعلومات تحدیث یتم هل 1.3
    ال                                               نعم              

   اإلعتبار؟ بعین العمال إقتراحات و أراء أخد یتم هل  2.3

    ال                                               نعم              

  األعمال أساس العملیة نموذج.  4

   ؟ األداء لتحسین العمل في المستخدمة األدوات تطویر یتم هل 1.4
    ال                                               نعم              

   ؟ المكتبة عملیات كافة أداء لقیاس محددة مقاییس هناك هل 2.4

    ال                                               نعم              
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  . المستمر التحسین.  5
   ؟ المستمر التحسین إلى المكتبة خاللها من تسعى سیاسة هناك هل 1.5

    ال                                               نعم              
  

  ؟ المستمر التحسین متطلبات مع تتماشى المكتبة في عملكم أداء طریقة هل  2.5
    ال                                               نعم              
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 امللخص
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 الملخص 

املعلومات يف املكتبات اجلامعية أداة فاعلة ، للتعامل مع املستفيدين وتقدمي يعد تسويق خدمات 
م  م ورغبا ووسيلة تسعى إىل حتقيق رضاهم التام ، من خالل . خدمات تتالئم مع خمتلف إحتياجا

دف إىل الربح مبفهومه الواسع من خالل ربح املزيد من القراء واملستخدمني و  جعل املكتبة كسوق 
  .د من الوثائق والكتب ومصادر املعلومات املزي

وبإعتبار اجلودة الشاملة كأسلوب حديث لإلدارة تسعى إىل التحسني املستمر يف كل ما تقوم به 
املنشأة من خالل مبادئها املختلفة ، فإن تطبيقها على العملية التسويقية يف املكتبات اجلامعية من 

ا املكتبة أكثر فعالية شأنه أن جيعل هذه العملية وكل العمليات    .اليت تقوم 
عن طريق . وهذه الدراسة هي حماولة للبحث عن كيفية الوصول إىل تسويق فعال خلدمات املعلومات
  .اإلطالع مباهيم اجلودة الشاملة ومبادئهاو تطبيقها على مجيع األنشطة التسويقية باملكتبة 

فة عامة و تسويق خدمات املعلومات وقد تضمنت فصول هذه الدراسة معلومات عن التسويق بص
باإلضافة إىل تطرقنا إىل املزيج التسويقي للخدمات ، كما ألقينا الضوء على . باملكتبات بصفة خاصة 

مفاهيم اجلودة املختلفة من خالل تعريفها و عرص مبادئها و تطرقنا أيضا إىل عالقة التسويق باجلودة 
خالل حتقيق رصا املستفيدين و كسب ميزة تنافسية غري الشاملة ودور هذه األخرية يف تفعيله من 

  .قابلة للتقليد 
و الدراسة مدعمة ببحث ميداين أجريناه باملكتبة املركزية جبامعة جيجل ومكتبات الكليات التابعة هلا 
، والذي مشل العاملني يف هذه املكتبات الدين مارسوا تكوينا يف علم املكتبات ، وقد إعتمدنا منوذج 

  .تبانة كأداة جلمع املعلومات اإلس
وتوصلنا يف األخري إىل أن املكتبة املركزية جبامعة جيجل متارس التسويق لكنه بطريق غري فعالة و غري 

  .مباشرة 
باإلصافة إىل أن اجلودة هلا دور كبري يف تفعيل التسويق يف املكتبات لكن هذا نظريا وهو غري حمقق 

  .باملكتبة املركزية جبامعة جيجل 
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: الكلمات المفتاحية   
التسويق ،خدمات املعلومات، تسويق خدمات املعلومات ، اجلودة الشاملة ، املكتبات اجلامعية ، 

  جامعة جيجل،  رضا املستفيدين
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Résume: 

     Le marketing des services de l’information dans les bibliothèques 
universitaires est un outil efficace de traiter es usagers et de mieux répondre à 
leurs différentes attentes et un moyen pour les satisfaire d’une manière parfaite 
en faisant de la bibliothèque un marché qui vise le gain dans la conception large 
du terme c'est-à-dire gagner plus de lecteurs ; d’usagers , de documentation  et 
de sources de l’information . 

     Etant donné que la qualité totale est un model moderne pour une 
administration visant le perfectionnement continu de toutes les actions de 
l’établissement ; sa mise en ouvre dans la démarche marketing est susceptible de 
rendre cette action ainsi que toutes les autres actions effectuées par la 
bibliothèque plus efficaces. 

     La présente étude est un effort fait pour investiguer la question suivante : 
comment parvenir à un marketing efficace des services de l’information en 
passent  par les notions de la qualité totale ; ses principes et applications sur 
toutes les actions de marketing dans la bibliothèque ? 

     Les chapitres de l’étude ont compris une vue globale sur le marketing plus 
précisément le marketing des services de l’information. Nous avons aussi traité 
du mix-marketing, des différentes notions de la qualité, de la relation entre le 
marketing et la qualité totale et le rôle de cette dernière dans son activation et 
dans le gain d’une qualité concurrentielle inimitable. 

     La recherche est étayée d’une étude empirique faite au sein de l’université de 
Jijel et des bibliothèques de ses facultés visant le personnel ayant bénéficie 
d’une formation en en bibliothéconomie. Nous avons opté pour le questionnaire 
comme moyen de la collecte des informations. 

En guise de conclusion, la bibliothèque centrale de l’université de Jijel fait le 
marketing mais d’une manière indirecte et inefficace, et si grand le rôle que la 
qualité ait dans l’activation du marketing, celle –ci reste non réalisée au  sein de 
la dite université. 

 

Mots clé : le marketing, Le marketing  des services de l’information, la qualité 
totale, bibliothèques universitaires, l’université de Jijel, la satisfaction des 
usagers. 
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Summary  

     The marketing of information  services  in university libraries is an efficient 
tool to deal with its users and offer them services appropriate to their needs and 
interests , and a means to attain their perfect  satisfaction  by  making library a 
market that  aims at gain taken in its wider  significance ,i.e. gaining more 
readers and users , more documents ,books and sources of information . 

     Considering the fact that total quality is a modern way for any administration 
that endeavors to continuous improvement in all its actions; applying it in the 
marketing process in university libraries is the way to make this process and all 
the other library activities more efficient. 

     This research is an attempt to look for the way to reach an efficient marketing 
for information services by investigating notions of total quality; its principles 
and how to apply in all marketing activities in library. 

     The study chapters contained information about marketing in general and the 
marketing of information services more precisely. In addition, we dealt with 
marketing mix, different notions of total quality, the relation between marketing 
and total quality and the role of the latter in its activation trough satisfying users 
and creating competitive advantage  

The study made use of survey done in central library at jijel university and its 
faculties .the survey covered library employees who were trained in the field of 
libraries management . We adopted the questionnaire as a means of gathering 
information. 

To conclude, we noticed that central library at jijel university does marketing 
though in indirect and inefficient way. In addition , the fact that quality plays a 
great role in the activation of marketing in libraries is still theoretical and not 
realized in central library at jijel university. 

 

Key words : marketing , The marketing of information  services , total quality 
,university libraries , jijel university ,users satisfaction. 
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