مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  19ديسمبر 0202

تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية:
المكتبة المركزية بجامعة طبرق – نموذجاً
أ .وائل محمد سالم

المقدمة



أ .نجوى عبد الكريم الطبولى ••

يعتبر التسووويم ما الموعوووعام المتداول لف ال تر الحالي  ،س وواع ع ى مسووتوى ادلراد و المؤس وسووام،
ونتيج لتزايد االهتمام بالتس و و و ووويم ع ى المس و و و ووتوى الدولف ،لقد ص و و و ووب التسو و و و ووويم حق ا ما حقول المعرل
والدراس لف معظم الجامعام لف العالم.

حيث حرصم مخت ف التخصصام الع مي ادكاديمي هذه ال تر بموعوع التسويم ،مما نتج عا ذلك

إدخاله عما مقررام ع م المكتبام والمع ومام والتوثيم ،لتطور المكتبام ومراكز المع ومام وخدماتها
شرط ساسف البد منه لتطور البحث الع مف ولتحقيم تقدمه لف مخت ف مجاالم الع م والمعرل .
والمكتبام الجامعي ت عب دو ار رائدا بمجتمعها وذلك بتقديم الدعم البشري والمادي ل مساهم لف حل

المشك م وبتطوير البحث الع مف ما خ ل تولير إمكاني الدخول ع ى قواعد البيانام وتقديم الدعم ال زم
ل تدريب ع ى كي ي الوصول إلى المع ومام المط وب  ،ولذلك ل جدال حول همي المكتب الجامعي لف
العم يتيا التع يمي والبحثي اذ يجب اا تؤدى هذا الدور الهام لف حدود الموارد واإلمكانيام المتاح لها،

كونها تقدم خدماتها لجمهور عخم ومتنوع ما الط ب و ععاع هيئ التدريس والباحثيا والمهتميا.

مشكلة الدراسة:
صب التسويم امر عروري لف عصرنا هذا وخاص لف مجال المع ومام وذلك التساع حاجام

ورغبام المست يديا المتنوع والمتطور ما خ ل المزيج المتكامل ما الخدمام التف تقدمها المكتب وغيرها
والتف تعد المسوغ االقتصادي واالجتماعف والثقالف المجدي لوجود المكتب  ،ع ى التراض اا االهتمام
بالمست يد والباحث هو صل ومبرر قيام النشاط المكتبف ذاته.
 محاعر بقسم المكتبام والمع ومام -جامع طبرم

wael.mohamed@tu.edu.ly

 محاعر بقسم المكتبام والمع ومام -جامع طبرم

najwa.altbole@tu.edu.ly
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نماطها تولر خدمام ومع ومام مخت

وحتف ا

كاا عدد هذه الخدمام ق يل  ،غير ا اإللاد منها لف تسويم هذه الخدمام تبدو محدود لععف ثقال
التسوي م  ،ويرجع ذلك الم هوم السائد لدي اغ ب المكتبييا باا التسويم يخص المؤسسام التجاري

واالقتصادي التف تسعف الى الرب المادي وال مكاا له لف نشط المكتبام لمؤسسام غير ربحي ذام ن ع

عام وما هنا جاعم هذه الدراس لتس ط العوع ع ى تسويم خدمام المع ومام لف المكتب المركزي بجامع
طبرم وذلك ما وجه نظر العام يا التابعيا لها .
وع ى عوع ما سبم جاعم هذه الدراس لإلجاب عا التساؤالم التالي :
 . 1ما دور المكتب المركزي بجامع طبرم لف تسويم خدماتها ما وجه نظر العام يا ليها.

 .2ما ادساليب والوسائل التف يمكا اا تستخدمها ال مكتب لف تسويم خدماتها ما وجه نظر العام يا
ليها.
 .3ما واقع خدمام المع ومام لف المكتب مجال الدراس .
 .4ما م هوم التسويم و هميته ودوالعه والمزيج التسويقف.

 .5ما اهم الصعوبام والمعوقام التف تعترض سبل التسويم لف المكتب موعوع الدراس .

أهمية الدراسة:

تكما همي الدراس لف محاولتها إلى الدور الهام الذي يجب اا تقوم به خدمام المع ومام لمست يديها

لف الحصول ع ى المع ومام التف يحتاجونها وكذلك إلى جانب إمكاني تسويقها والتعريف بم هوم التسويم
ومحاول نشر ثقال التسويم لف مجال المكتبام والمع ومام.

أهداف الدراسة:
حيث تسعف هذه الدراس إلى تحقيم ادهداف التالي :
 .1التأكيد ع ى همي المع ومام ودور المكتبام لف تسويقها.

 .2التعرف ع ى واقع خدمام المع ومام لف المكتب موعوع الدراس .
 .3تقصف وجهام نظر العام يا لف دور المكتب المركزي لف تسويم خدماتها.
 .4التعريف بم هوم التسويم و هميته ودوالعه والمزيج التسويقف.

 . 5اإلشار لف الصعوبام والمعوقام التف تعترض سبل التسويم لف المكتب مجال الدراس .
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منهج الدراسة:
اعتمدم الدراس ع ى المنهج المسحف الميدانف مع استخدام الوصف والتح يل ،بحيث تعتمد الدراس
ع ى الوصف لف الجزع النظري لها ما خ ل مصادر المع ومام التف تتناول هذا الموعوع ،وكذلك

االعتماد ع ى المنهج الميدانف لف الجانب العم ف ل دراس وذلك ليما يخص نتائج إجابام االستبياا ل وصول
لف االستنتاجام واالقتراحام وتح ي ها.

مجتمع الدراسة وعينته:
يتمثل مجتمع الدراس لف العام يا بالمكتب المركزي بجامع طبرم ،حيث كاا العدد اإلجمالف لهذا المجتمع
هو ( 33موظف) وقد تم توزيع استمارام استبان ع يهم جميعا حيث تم التأكيد ع ى همي المع ومام

المقدم ما قب هم وتعبئ االستبان بكل دق  ،ثم جمعم كال االستبيانام بعد مراجعتها والتأكيد ما اكتمالها

بنسب ( ،)%133والجدول التالف يوع عين الدراس ع ى حسب الجنس.

الجدول رقم ( )1يبين جنس العاملين بالمكتبة موضوع الدراسة.
الجنس

ك

النسبة

ذكر

11

%53

نثف

14

%47

مجموع

30

%133

تبيا ما خ ل الجدول رقم ( )1ا العام يا لف المكتب المركزي يتكوا ما لئتيا إناث وذكور تمثل

نسب الذكور ( )%53ونسب اإلناث متقارب جدا ومتمث

لف ( )%44مما يتع

ا ادعمال لف هذه

المكتب مجال الدراس متشارك بيا ال ئتيا ،وبالسؤال عا المؤهل الع مف نجد اا هناك تنوع لف المؤه م
الع مي ل عام يا بهذه المكتب كما هو موع بالجدول االتف:
الجدول رقم ( )2يوضح المؤهل العلمي للعاملين بالمكتبة.
المؤهل العلمي

ك

النسبة

دكتوراه

--

--

ماجستير

2

%4

بكالوريوس

3

%13

ليسانس

13

%43

دب وم عالف

4

%15

دب وم متوسط

1

%3

ثانوي

4

%24

مجموع

33

%133
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يتع ما خ ل الجدول ا اغ ب العام يا لف المكتب موعوع الدراس مؤه تهم الع مي (ليسانس)
حيث كانم النسب ( )%43وهناك نسب ( )%24لديهم شهادام ثانوي وكانم نسب دب وم عالف ()%13
ليتع لدينا ا غالبي العام يا لف هذه المكتب يحم وا شهادام جامعي ع يا.
الجدول رقم ( )3يوضح وظيفة العاملين بالمكتبة مجال الدراسة.
الوظيفة

ك

النسبة

ميا مكتب

1

%4

نائب ادميا

--

--

رئيس قسم

4

%13

رئيس وحد

--

--

موظف قسم

25

%33

مجموع

33

%133

¶

يوع الجدول السابم ا ( )%33ما مجتمع الدراس هم موظ يا بادقسام الداخ ي بالمكتب  ،وتأتف
بعدها وبنسب عئي جدا رؤساع ادقسام بنسب ( )%13وهذا امر طبيعف باعتبار الموظ يا كثر بالمكتب
المركزي مع محدودي ادقسام ليها وهذه ال ئ هف التف تقدم الوظائف الرئيسي لف قسامها ال ني  ،ك نا

نعرف يقينا مدى قيم الخبر لف العمل والتف ت وم المؤهل لف بعض ادحياا.
الجدول رقم ( )4يبين خبرة العاملين بالمكتبة المركزية.
الخبرة

ك

النسبة

اقل ما  5سنوام

4

%13

ما  5إلى  13سنوام

14

%44

ما  13إلى  15سن

3

%13

كثر ما  11سن

9

%33

مجموع

33

%133

ما خ ل الجدول رقم ( ) 4يتع ارت اع نسب خبر العام يا لف السنوام ما ( )13-5حيث وص م

إلى ( )%44وهذا يدل ع ى وجود وجوه جديد لف المكتب  ،وتأتف بعده خبر العام يا ادكثر ما  11سن

وبنسب ( )%33مما يدل ع ى وجود عام يا لديهم الخبر ولكا لألسف تعانف ما بعض الععف الم حوظ،
وذلك لعد اسباب سيتم سردها لف التساؤالم القادم .
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الدراسات السابقة:
 .1الدراس التف اعدها (ابوعطايا )2313 ،والتف هدلم إلى التعرف ع ى واقع تسويم خدمام المع ومام
لف مكتب الجامع اإلس مي  ،ومعرل مدي وجود لروم بيا م ردام العين حول اثر استخدام التسويم
لف مجال خدمام المع ومام ع ى المست يديا ما ذلك الخدم لف المكتب الجامعي  ،وتوص م الدراس

إلى ا واقع التسويم لف مجال خدمام المع ومام التف تطبقه المكتب المدروس مناسبا وي بف احتياجام
ومتط بام المست يديا  ،وكذلك المكتب تقدم العديد ما الخدمام المتنوع بما يتألم مع متط بام المرح

لف مجال تقني وتطور المع ومام  ،التف تتناسب مع مجتمع المست يديا ما خدمام مكتبام الجامع

بجميع لئام مستوياتهم الدراسي .
 .2دراس (س يم )2311 ،هدلم هذه الدراس إلى التعرف ع ى دور المكتبام الجامعي والحكومي والخاص

لف تسويم خدمام المع ومام ما وجه نظر العام يا ليها  ،وقد استخدم الباحث دا االستبياا وطبقم

الدراس المعالج اإلحصائي ال زم التف ظهرم مجموع ما النتائج منها  :التسويم مط با عصريا لف

مجال عمل المكتبام الحكومي والخاص  ،وكذلك عرور تسويم المع ومام لسد حاجام المست يديا

واشباع رغباتهم  ،ودعم الخطط والبرامج الدراسي بالمواد التف تعزز لدي الط ب م هوم التسويم وبرامجه
المخت .
 .3دراس (غزال )2313 ،حيث جاعم هذه الدراس لتس ط العوع ع ى واقع تسويم خدمام المع ومام
بالمكتب الرئيسي ل مطالع العمومي لوالي تبس  ،ما خ ل التعرف ع ى استراتيجيام تسويم خدمام
المع ومام بهذه المكتب  ،كذلك محاول التعرف ع ى ع ق تسويم خدمام المع ومام برعا المست يد ما
المكتب  ،والتعرف ع ى اهم المشاكل والعراقيل التف تحول دوا التطبيم ال ع ف لتسويم خدمام المع ومام
بالمكتبام العمومي بص

عام والمكتب الرئيسي ل مطالع العمومي محل الدراس بص

خاص  ،وقد

وصم هذه الدراس ع ى االهتمام بمخت ف عناصر الترويج ل خدم  ،واالهتمام بوعع سياسام لعال
الختيار وتعييا ك اعام بشري مؤه ومتخصص لف مجال التسويم.
 .4دراس (بهجم )1994 ،والتف هدلم إلى توعي الع ق الوثيق بيا ع م التسويم وع م المكتبام،
والهدف ما تسويم الخدمام والتعرف ع ى كي ي إدار عم ي التسويم ،كما حاول الباحثاا تعريف المكتب

كسوم تهدف إلى الرب بمعناه الواسع ،وما اهم النتائج التف توص م اليها الدراس هو :ععف تقبل ولهم
المست يديا ل خدمام المقدم لهم والتعامل معها بسبب زياد تعقدها ،وكذلك استخدام ،س وب مميز لف
تقديم الخدم ل مست يديا دي الرتباط جود تقديمها لف ذهانهم.
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 .5دراس (شاهيا )1992 ،عرلم بالتسويم و هميته موعح الجوانب المتع ق بأبحاث السوم والمسته ك
 ،و شارم إلى موقع التسويم ع ى خريط الع قام العام  ،وحددم عناصر استراتيجي التسويم التف
يمكا وععها وتشمل ت ك العناصر تح يل السوم و نشاع ادهداف  ،ووعع برامج التن يذ ال ع ي والخطوام

الت صي ي التف ينبغف اتباعها لتن يذ االستراتيجي  ،و وصم الدراس بعرور توعي المكتبام ومراكز
المع ومام بأهمي بحاث التسويم  ،كما كدم ع ى عرور استغ ل تكنولوجيا المع ومام الحديث لتسويم
المكتبام وخدماتها سواع ع ى المستوى المح ف و اإلق يمف و الدولف.
 .1دراس (الطائف )2331 ،عرف بها بالمزيج التسويقف والعناصر المكون له ،مع تطبيم ذلك ع ى
خدمام المع ومام لتكوا منتجا ي بف حاج المست يد ،وما هنا لإا الدراس تطبم عناصر المزيج التسويقف
ع ى خدمام المع ومام ل ست اد منه لف تطوير إدار خدمام المع ومام لف المكتبام ومراكز المع ومام.

نبذة عن المكتبة المركزية بجامعة طبرق:
لقو وود وج و وودم المكتب و و المركزيو و و بجامعو و و طبو وورم لتخ و وودم ك ي و ووام الجامع و و الت و ووف ك و وواا اسو وومها ل و ووف ذل و ووك

الوق و و ووم والت و و وواريخ المس و و ووير الكب و و وورى ،وبع و و وود لت و و وور وجي و و ووز سس و و ووم ل و و ووه ل و و ووروع بأغ و و ووب ك ياته و و ووا اال وه و و ووف
(الهندسو و و و  ،التربيو و و و  ،الطبي و و ووام ،االقتص و و وواد ،الق و و ووانوا) حي و و ووث تع و و ووددم مص و و ووادرها وتنوع و و ووم موع و و وووعاتها
ممو ووا وص و وول ع و وودد مج و ووداتها الو و وف عشو و وريا لو ووف كت و وواب ( )23،333ش و ووم م كو وول نوو وواع الع و وووم وا داب،

والق و و ووانوا بنس و و ووب متس و و وواوي تقريبو و و وا كم و و ووا  ،وتع و و ووم قس و و ووما ل م ارج و و ووع وال و و وودوريام ب و و ووداع بع و و وودد بس و و وويط م و و ووا

الم ارج و و و ووع والمجو و و و و م م و و و ووا ا ا ليزي و و و وود ع و و و ووا ل و و و وواا دوريو و و و و ( )20333تش و و و وومل تخصص و و و ووام الت و و و وواريخ
والجغراليا وال غ العربي باإلعال إلى المراجع القديم المج د التف تزخر بها المكتب .
وق و وود زادم معظ و ووم ه و ووذه الم ارج و ووع بكت و ووب و مع و وواجم م و ووث ا لس و وواا الع و وورب ومخت و ووار الص و ووحا والمعج و ووم

الوس و ووط وغيره و ووا الت و ووف تيس و ووير به و ووا عم يو و و البح و ووث ع و ووا المع وم و ووام وق و وود ك و وواا هن و وواك نق و ووى نوعيو و و ل و ووف
المكتب و و منو ووذ عو ووام  ،2333عنو وود تغييو وور مكانهو ووا إل و وف مكو وواا قسو ووم اإلع و و م حالي و وا ،اذ تو ووم تزويو وود المكتب و و

بعوو وودد البوو ووأس بوو ووه موو ووا الكتو و ووب و صو و ووبحم المكتب و و و المركزي و و و بداي و و و مو و ووا هو و ووذا التو و وواريخ المو و ووذكور س و و و ا.

ادقسام ال ني :

قسوو ووم اإلعو و ووداد ال نو و ووف .قسو و ووم االط و و و ع واإلعو و ووار .قس و و وم الخو و وودمام المكتبي و و و العام و و و  .قسو و و و وم المكتبو و ووام
ال رعي  .قسم الشؤوا اإلداري  .قسم المبيعام.

قسم المكتب الرئيس .

ويمكا حصر االمكانيام التكنولوجي المتاح لف المكتب المدروس لف االتف:

 وجود عدد  23جهاز حاسوب متكامل (جديد ) وهف تعتبر نوا المكتب االلكتروني التف تعمل االدارع ف انشائها لف ال تر القريب القادم وهف االا لف قيد التجريب (وقم اجراع الدراس ).
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 منظوم اتصال بشبك االنترنم عبر االقمار الصناعي ( )TWO WAYسيتم ت عيل اشتراكها بعداالنتهاع ما تجهيز المبنف المخصص ل مكتب االلكتروني .
 تم نشاع لهرس آلف ل رسائل الع مي  ،و خر لقسمف المراجع والدوريام. -ما بالنسب ل كادر الموجود حاليا يحتاج إلى دورام تدريبي مكث

وطوي حتف يستطيعوا التعامل مع

التكنولوجيا الحديث ذام الطبيع المتجدد والتف تحتاج الى مواكب مستمر حتف يستطيع الموظف تطوير
ن سه.

 -تتط ع ادار المكتب بالجامع ع ف تولير حاجام المست يديا ل مع ومام  ،ونظ ار الا االتجاه السائد لف

العال م اليوم هو التوجه نحو المصادر االلكتروني لإدار المكتب تتخذ خطوام عم ي لف هذه ال تر دنشاع
مكتب الكتروني تعمل ع ف سد احتياجام المست يديا المع وماتي لف اتجاهيا االول :تكويا مستودع رقمف

ل مصادر االلكتروني بحيث ال يحتاج المست يد الف االتصال بادنترنم بل تكوا كل هذه المصادر متاح

ع ف اجهز المكتب  ،اما االتجاه الثانف لهو االشتراك لف بعض قواعد البيانام العالمي والعربي وهذا االتجاه
بالطبع يحتاج الف اا تكوا االجهز متص باالنترنم.
 -كذلك سوف يتم تصميم موقع خاص بالمكتب المدروس لف ال تر المقب  ،وذلك تزامنا مع انشاع المكتب

االلكتروني ودوا الحاج ل حعور لمبنف المكتب كما اا ل مكتب رابط متا ع ف موقع الجامع حاليا.

مفهوم التسويق:

لقد مر التسويم المعاصر بتطورام متعاقب وسريع وواجهته كثي ار ما المتغيرام التف ثرم ع ى

م اهيمه ،حيث شهدم هذه الم اهيم تطورام مستمر استجاب ل تحوالم االقتصادي واالجتماعي التف شهدتها
المجتمعام الحديث لكاا هناك خصائص ومتط بام مرتبط بكل مرح (عبود ،2333 ،ص ح .)111
حيث عرلته الجمعي ادمريكي (ع ياا ،2331 ،ص ح  )34ل تسوم بانه عم ي تخطيط وتن يذ الم هوم
والتسعير والترويج والتوزيع والس ع والخدمام وادلكار لخ م تبادل الذي يشبع هداف المنظمام وادلراد.
وعرف يعا بانه عم ي اجتماعي واداري بموجبها يتمكا ادلراد والجماعام ما إشباع احتياجاتهم
عا طريم تبادل المنتجام والقيم مع ادخريا ،والجدول القادم سيط عنا ع ى مدى دراي العام يا بم هوم
التسويم و لادته إلنجا مهم المكتب .
الجدول رقم ( ) 5مدي معرفة مفهوم تسويق خدمات المعلومات لدي العاملين.
الخيار

ك

النسبة

نعم

12

%40

ال

13

%60

مجموع

30

%133
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نتائج الجدول رقم ( ) 5توع مدى دراي العام يا بم هوم تسويم خدمام المع ومام  ،حيث اكد
اغ بهم (ال) و عدم معرل م هوم التسويم لف المكتبام وبنسب ( )%13وجاع الخيار (نعم) وبنسب متقارب
وهف ( ) %43مما يوع

ا هناك غموض لف لهم هذا المصط بيا لئام العام يا لف المكتب المدروس

وما مدى هميته ل رتقاع بخدماتها.

الجدول رقم ( ) 6ماهية مفهوم التسويق لخدمات المعلومات في المكتبة من وجهة نظر العاملين.
الخيارات

ك

النسبة

بيع خدمام المع ومام

11

%34

التجار لف مجال خدمام المع ومام

2

%1

دراس احتياجام المست يديا والعمل ع ى إرعائهم

14

%54

مجموع

33

%133

كما يشير بعض العام يا لف المكتب مجال الدراس ا م هوم التسويم لخدمام المع ومام ما وجه
نظرهم هو دراس احتياجام المست يديا والعمل ع ى إرعائهم وبنسب جيد وص م إلى ( )%54ما البعض
ادخر اكد باا م هوم التسويم هو بيع خدمام المع ومام وبنسب وص م إلى ( )%34ربما يعزى السبب
لذلك بعدم دراي العام يا بم هوم تسويم خدمام المع ومام وبيعها الذي يعنى بتح يل وتخطيط والتن يذ
لغاي الوصول ا لف هداف المؤسس ما ناحي واحتياجام السوم ما ناحي خرى ،والتف تسعى الف تبادل
ادلراد وهم المست يديا والمكتبام العام ع ى خدمتهم المنالع المتبادل واإلشباع المتبادل لطرليا ما كال

احتياجاتهم البحثي .

تسويق خدمات المعلومات:

لقد بد م تظهر همي تسويم الخدمام مع تغير ظروف الط ب والعرض والمنالس وتزيد االبتكار لف

عم ي التسويم وكبر حجم قطاعام الخدمام ،حيث يمكا تسويم خدمام التع يم والتدريب وتسويم خدمام
المع ومام وغيرها ،لذا تحتاج منظمام الخدمام إلى تسويم لاعل يحقم تدلم الخدمام عا طريم هذا
التسويم مع إرعاع المست يديا منها.
كما اا التسويم لف المؤسسام الخدمي التف تهدف إلى الرب وال يعتمد ع ى لكار تسويقي جديد
وانما ع ى ادسوام الجديد وما المنظمام الغير ربحي كالمنظمام الثقالي والمنتديام اددبي والتع يمي

وغيرها ما المنظمام (ابوعجمي  ،1995 ،ص ح  )13لقد عرف تسويم خدمام المع ومام بانها مساعد
ما شانها اا تسهل ع ى المسته ك تحقيم هداله سواع كانم مساعدام كأنشط و نتائج لها  ،وعرف
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يعا بانه مجموع ما ادعمال والعم يام واإلنجازام تقدمها المؤسسام لزبائنها ل وصول لرعائهم والجدول
القادم يوع لنا ما مدى إمكاني تطبيم التسويم .
الجدول رقم ( ) 7مدى إمكانية تطبيق التسويق بالمكتبة المركزية من وجهة نظر العاملين.
الخيار

ك

النسبة

نعم

12

%40

ال

13

%60

مجموع

30

%133

يتبيا ما خ ل الجدول السابم باا هناك ت اوم لف اإلجابام بيا إلراد مجتمع الدراس لهناك منهم
وبنسب ( ) %13اكدوا ع ى ا المع ومام ليسم س ع واا المكتبام ال تحتاج إلى تسويم خدماتها  ،وذلك
دنها ساسا وجدم لمؤسسام غير ربحي تقدم خدماتها إلى المست يديا بدوا مقابل  ،ما ال ئ ادخرى ما

عين الدراس اكدوا وبنسب مقارب وص م إلى ( )%43ع ى ا المع ومام س ع يمكا تسويقها لما تج به
ما مردودام وعوائد مالي ل مكتب  ،هناك خ ط لدى الكثير باا تسويم يتصل بالشم المادي لقط  ،وهذا

الم هوم خاطئ الا هناك نواع تسويم تقوم بها بعض المؤسسام الخدمي المع وماتي لغرض الرب

الم اهيمف وليس المادي  ،وهناك مؤسسام تعتمد ع ى نوعيا ما الرب لف عم ي التسويم م اهيمف
وربحف ،خاص اا التسعير لف تقديم الخدم م رد مهم و ساسي ما ساسيام عم ي التسويم.

خصائص الخدمات التسويقية:
تتميز خدمام التسويم بعد خصائص رئيسي همها:
 .1نها غير م موس  :تعنف بانه ما غير الممكا اختبارها و مشاهدتها و لمسها قبل ا تتم عم ي شرائها
وخصوصا لدي المسته كيا الذيا يتم كوا تجرب سابق عا الخدم المقصود وع يه لاا الراي المتراكم
ل مسته ك هو الذي يحدد مدى م موستها ل ه ما عدمه وبالتالف اإلشباع المقصود منها.

 .2الترابط بيا إنتاج الخدم واالست اد منها :يتغير إنتاج الخدمام بأا الخدم يجب ا تقدم إلى مسته كيها
وقم إنتاجها ي يجب ا يكوا العميل حاعر عند إنتاج الخدمام كف يسته كها بشكل مباشر وهنا تنشأ

عم ي الترابط والت زم بيا إنتاج الخدمام واسته كها( .العباس ،2339 ،ص ح )31
 .3مساهم العميل لف إنتاج الخدم  :وتعتبر هذه خاصي ساسي حيث ال يمكا تقديم الخدم بك اع دوا
توالرها وكمثال ع ى ذلك نجد تشخيص الطبيب تتوقف ع ى دق البيانام واإلجابام التف يعطيها ل مريض.
 .4االتصاالم :سواع االتصال عا جانب المنظم الخدمي بالعم ع الحالييا و المتع قيا لخاصي

الخدمام الغير م موس تجعل عم ي االتصال صعب بالنسب ل عم ع
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 .5التماسك و الترابط :لالخدمام تقدم وتسته ك لف ن س الوقم وهذه الخاصي ال تنطبم ع ى الس ع التف
تعع وتوعع لف المعارض و توزع ع ى الباع وما خ لهم إلى المشتريا ليتم استه كها الحقا.

 .1االخت ف لف طريق تقديم الخدم  :ذلك لكونها تعتمد ع ى مهارام و ساليب وك اع مقدم الخدم وزماا
ومكاا تقديم الخدمام لإا الخدمام المكتبي

و المع وماتي التف يقدمها ادخصائف والخبير لف مجال

لعل بكثير عا ت ك التف يقدمها غير المتخصص و ادقل خبر .

دوافع تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات:
 .1تحقيم رسال و هداف المكتب .
 .2تطور نشط البحث الع مف بسبب االن جار المعرلف والمع وماتف.
 . 3تطوير تكنولوجيا المع ومام والتف تعد سياس جذب قوي ل مست يديا لف مجال المع ومام.
 .4إرعاع كبر عدد ممكا ما المست يديا ما خ ل ت بي حاجاتهم المخت

ما المع ومام.

 . 5بروز دراسام تركز ع ى المست يديا و حاجاتهم ما اجل تحديد نواع المواد الواجب توالرها ،الجدول
التالف يسرد الهدف ادساسف ما عم ي التسويم.
جدول رقم ( )8يبين الهدف األساس من تسويق خدمات المعلومات بالمكتبة.
الهدف

ك

النسبة

إرعاع حاجام المست يديا منها

11

%55

تطوير خدمام المكتب

12

%41

التعريف بخدمام المكتب

2

%3

مجموع

33

%133

يؤكد العام يا بالمكتب المدروس ما خ ل هذا الجدول ا الهدف ادساس ما تسويم خدمام المع ومام

بالمكتب هو إرعاع حاجام المست يديا وبنسب وص م إلى ( ) %55وهذا الهدف متعارف ع يه لدى ي
نظام مع وماتف  ،بل وهو الع م ادولى لنجا

ي مكتب و مركز مع ومام هو اشباع حاجام المست يديا

ما خ ل تقديم الخدم المناسب له وهذا هو هدف عم ي

التسويم لخدمام المع ومام كما وص ناه س ا

لف الجدول رقم ( ،)4وبنسب اقل جاع تطوير خدمام المكتب وبنسب ( )%41وهذا الهدف نصل اليه
بمجرد اشباع حاجام المست يديا ما المع ومام لمؤشر نجا تقديم الخدم لهم ،ونجاحها هو تطوير
ل خدم المكتبي المقدم .
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أساليب تسويق خدمات المعلومات:
 .1عداد المطويام واصدار نشرام المع ومام والمج م المخت

ل تعريف بالمكتب وموقعها.

 .2عداد موقع و ص ح ل مكتب عما موقع المؤسس ادم التف تتبعها المكتب .

 . 3ت عيل خدمام اإلحاط الجاري والبث االنتقائف واإلع ا عا قواعد البيانام المخت .
 .4الت اعل مع العام يا باإلدارام و ال روع لف المؤسس ادم التابع لها المكتب .
 .5استعاد المناسبام وادحداث المخت

وتقديم العروض والمحاعرام ل تسويم بالمكتب .

 . 1االستعان بألكار و ساليب المكتبييا ا خريا وغيرهم لف المها ادخرى لتسويم خدمام المكتب
(عبيدام ،2333 ،ص ح  )5والبيانام ادتي توع اهم ادساليب التف يجب اا تستخدمها المكتب لف
تسويم خدماتها
الجدول رقم ( ) 9يبين اهم األساليب التي يجب أن تستخدمها المكتبة في تسويق خدماتها.
األســــــال ـــــــيب

ك

النسبة

النشرام التعري ي

15

%53

التواجد لف المؤتمرام المتخصص

-

-

عبر معارض الكتب

13

%34

عبر اإلع ا لف اإلذاعام

1

%3

عبر عداد واصدارام المكتب

1

%3

عبر عداد موقع ل مكتب اإللكتروني

3

%13

مجموع

33

%133

يتبيا لنا ما خ ل جدول السابم ا العام يا بالمكتب موعوع الدراس جابوا ع ى س وب النشرام

التعري ي وبنسب ( ) %53ولما لها ما همي كبير هذه النشرام لف التعريف بما هو موجود داخل المكتب
ما نشط وخدمام مع ومام واجراعام لني وغيرها ما الخدمام التف تعتمد ساسا ع ى التسويم وخاص
خدمام البث االنتقائف واالحاط الجاري

 ،وكذلك عدم التق يل م ا شاا ادساليب ادخرى والتف منها

معارض الكتب والتف اكدوا ع يها العام يا وبنسب ( ) %34وكذلك عداد موقع ل مكتب اإللكتروني وبنسب
بسيط وص م إلى ( )%13وهف ذام همي كبير وموجود ا ا بالمكتب المدروس .

متطلبات تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات:
هناك مجموع متط بام يجب توالرها عند تسويم خدمام المكتب  ،وهف:
 . 1ينبغف وجود المسته ك لف مكاا إنتاج الخدمام لشرائها واستخدامها لف ن س وقم شرائها.
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 .2يجب ا يكوا مقدم الخدمام رجل تسويم ومدربا ع ى خدم الزبائا وب عل الطرم لمساعدتهم لف
الحصول ع ى جميع الخدمام التف يريدونها.

 . 3يجب ا تتدارك المؤسس ازدحام المسته كيا عند تقديم الخدمام لذا يتوجب ع يها تولير منالذ توزيع
خرى لتأميا كال ط بام المست يديا.

 . 4ينبغف ا يع م ال رد الذي يقوم بالخدمام بأنه يعد لف نظر الزبوا جزاع ما الخدمام التف يقدمها له،
و ا الت اعل بينهما يؤثر ع ى است اد المسته ك عا الخدمام والحكم ع يها (عبدو ،1992 ،ص ح .)11

اا عم ي التسويم متط ب مهم جدا لنجا

ي نظام مع وماتف ،ولف الجدول القادم نوع ليه مدى حاج

المكتب كنظام مع وماتف جيد الف تسويم خدماتها.
جدول رقم ( ) 11يوضح مدى حاجة المكتبة إلى تسويق خدماتها المتوفرة من وجهة نظر العاملين بها.
الخيار

ك

النسبة

نعم

29

%97

ال

1

%3

مجموع

30

%133

ما الواع ما خ ل هذا الجدول ا مجتمع الدراس كدوا باا مكتبتهم تحتاج إلى تسويم خدماتها

وبنسب ( ) %94مما يدل ع ى وعيهم بالدور الهام الذي ي عبه تسويم خدمام المع ومام لف رلع مستوى
المست يديا ورلاهيتهم وثقالتهم وذلك ما خ ل تسهيل عم ي تدلم المع ومام إليهم بقصد إشباع حاجاتهم
الحالي والمستقب ي .

خدمات المعلومات التي يمكن تسويقها في المكتبات ومراكز المعلومات:
 .1خدمام المكتب المسوق ص :
تتقاعف الكثير ما المكتبام بعض الرسوم ما المست يديا مقابل بعض الخدمام وهذه الرسوم تشكل مصد ار

ورالدا لميزانيتها باإلعال إلى الدعم الذي تت قاه ما المؤسس ادم التف تخدمها سواع ما الب ديام بالنسب

ل مكتبام العام مث ا و ما الجامعام بالنسب ل مكتبام الجامعي ...الخ ،ويمكا تعريف و تسمي هذه
الخدمام بالخدمام المسوق ص

لتهيئ العام يا لف المكتبام إلى الت كير بالمزيد ما الخدمام التف

يمكا تسويقها وما هذه الخدمام المسوق والتف تعرف بمصادر الدخل التق يدي :
* رسوم هوي المكتب .

* رسوم التصوير واالستنساخ.
* تكاليف استخراج نسخ ورقي لنتائج بحوثهم.
* رسوم استخدام ادنترنم وقواعد البيانام بالمكتب .
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* رسوم دلع الغرامام مثل غرامام تأخير موعد تس يم الكتب المعار (مكف ،2331 ،ص ح .)14
 .2ما يمكا تسويقه لف مجال المكتبام ومراكز المع ومام:
المع ومام كمخرجام محوسب و غير هف منتج يتم إنتاجها وتوزيعها وبيعها ثم تسويقها ع ى صور

تسويم مصادر المع ومام و تسويم خدمام المع ومام وذلك ع ى النحو التالف:
* مصادر المع ومام المخت

واهمها:

 .المصادر المطبوع كالكتب والدوريام وغيرها.

ب .المصادر الغير مطبوع كالمواد السمعي والبصري والمصغرام ال ي مي .
ج .المصادر اإللكتروني مثل سطوان ال يزر وقواعد البيانام وشبكام المع ومام.
* خدمام المع ومام بالمكتبام والمع ومام:

 .خدم اإلحاط الجاري (نشرام اإلحاط الجاري ).

ب .خدم البث االنتقائف ل مع ومام (نشرام البث االنتقائف ل مع ومام).
ج .ادع م عا البحوث المنشور حديثا وعا المؤتمرام والندوام وورش العمل.
د .خدمام التكشيف واالستخ ص (الكشالام ،المستخ صام).

ه .خدمام استرجاع المع ومام التق يدي  ،قوائم بب يوغرالي ل بحوث ،و يعا إجابام عا ادسئ المرجعي .
و .خدمام االستنساخ والتصوير (عزيز ،تسويم خدمام المع ومام  ،1994 ،ص ح .)194
جدول رقم ( )11يبين اهم الخدمات التي يمكن تسويقها داخل المكتبة موضوع الدراسة.
الخيارات

ك

النسبة

خدم اإلعار

24

%93

خدم التصوير واالستنساخ

-

-

خدم ادنترنم

-

-

خدم البحث لف المكتب اإللكتروني

2

%4

خدم المراجع

1

%3

مجموع

33

%133

الم حظ ما خ ل هذا الجدول ا غ ب العام يا بالمكتب مجال الدراس اكدوا ع ى ا خدم اإلعار
يمكا ا يتم تسويقها داخل المكتب وبنسب عالي جدا وص م إلى ( )%93ويرجع السبب إلى تولر هذه
الخدم لف المكتب موعوع الدراس وتجاه وا لف إجاباتهم باقف الخدمام ادخرى الهام وعرور العمل
ع ى توليرها مثل خدم التصوير وخدم ادنترنم وخدم المراجع إلى جانب خدم البحث لف المكتب
اإللكتروني والتف تعتبر موجود لف هذه ال تر

ال اا العمل غير لعال به بالدرج المط وب لععف

إمكانيام العام يا ما الناحي التقني  ،وكذلك لععف شبك ادنترنم التف تدعم هذه الخدم .
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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عناصر المزيج التسويقي في المكتبات:
تشكل عناصر المزيج معادل ل جانب الوظي ف ل تسويم ،ويأتف المسته ك و المست يد لف مركز ت ك المعادل ،
الا ت ك العناصر ال تعمل ال وسط مست يديا و مسته كيا يكونوا بمثاب سوم ل منتج.

وليما ي ف نوع كل عنصر ما ت ك العناصر لف المكتبام:

 .1المنتج :وهو مجم وع ما الص ام الم موس وغير الم موس التف يقدمها البائع ل مشتري والتف تشبع
الحاجام والرغبام اإلنساني  ،وقد يكوا المنتج س ع و خدم .

 .2التسعير :وهو القيم التف تعطف مقابل شفع معيا ،وهو ال يتعما النقود لقط ،لكل ما له قيم ويمكا
مبادلته بشف آخر يدخل تحم م هوم السعر.
 .3التوزيع :يعنف التوزيع إيصال الس ع و الخدم ما المنتج و المورد إلى المسته ك النهائف.
 .4الترويج :يمثل الترويج عم ي اتصال با خريا وتعري هم بأنواع الس ع والخدمام المتوالر لدي المنتج،
ي انه عم ي تعريف بالمنتجام (السالم ،2313 ،ص ح .)21

جدول رقم ( )12مدى نجاح المزيج التسويقي في المكتبة المدروسة.
الخيار

ك

النسبة

نعم

11

%53

ال

14

%47

مجموع

30

%133

تشير نتائج هذا الجدول ا معظم العام يا بالمكتب اا المزيج التسويقف يعتبر المحرك الرئيسف لعم ي
التسويم لف المكتبام ومراكز المع ومام  ،ولألسف يوع اجاب هذا التساؤل الغموض الشديد لدى
العام يا عا مكونام المزيج التسويقف وعناصره التف تعد ععيف جدا لف المدروس ونسبته وص م إلى

( ) %53باا المزيج التسويقف دا ناجح لف المكتب باعتباره مجموع ما الخطط والسياسام والعم يام
التف تمارسها اإلدار التسويقي بهدف إشباع حاجام ومتط بام المست يديا ما المع ومام  ،وخاص المكتب
المدروس  ،لرغم امت ك بعض المنتجام الجيد ما المصادر ال ننا ن تقد الترويج له وععف عم ي

إيصالها حتى بالطرم التق يدي  ،ناهيك ع ى ععف ثقال التسويم لف هذه المكتب بجميع ساليبها .

اهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه تسويق خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز

المعلومات:

ا ما اهم التحديام والصعوبام التف تواجه التسويم لف مجال المكتبام كما جاعم عند (حسا،2314 ،

ص ح  )334تتركز لف:
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 .1الموارد المالي  :ا نقص هذه الموارد ال زم لإلن ام ع ى النشاط التسويقف وخاص ليما يتع م بالترويج
قد تقف عائم دوا تبنف ال كر التسويقف وتطبيقه.
 . 2التوجه  :وهو موقف المتخصصيا لف المكتبام الس بف تجاه التسويم وانه ال يص
مؤسساتهم وانه يطبم لقط لف المؤسسام الربحي .

ل تطبيم لف

 . 3التعقيد  :تعقيد التسويم لف مجال المكتبام نظ ار لتعدد المصادر ( كتب  ،وسائط متعدد  ،مصادر
إلكتروني ) وكذلك تعدد ال ئام المست يد ما الخدمام ( كبار السا  ،ادط ال  ،الط ب ).

باإلعال الف المعوقام والصعوبام التالي :

ال ما الخدم .
 .1عدم القدر ع ى استيعاب ادلكار ادساسي ل تسويم والتف ترتكز ع ى المست يد بد ا

 . 2عدم القدر ع ى لهم التوجه نحو تطبيم التسويم والتعرف ع ى إجراعاته عند ممارسته و االكت اع
بادساليب الترويجي التق يدي .

 .3صعوب دراس مجتمع المست يديا وتحديد احتياجاتهم ورغباتهم نتيج تعدد لئاتهم.
 . 4كما يري البعض ا المكتبام ليسم لف حاج إلى تسويم خدماتها حيث ا هميتها واعح ل جميع.
 . 5النظر التق يدي ل بعض تجاه المكتب ما نها مجرد مكاا مخصص لجمع المصادر.

 .1النقص الواع لف التع يم والتدريب ع ى استخدام دوام ووسائل التسويم المناسب  ،والجدول التالف
يوع الصعوبام التف تواجهها المكتب المركزي بجامع طبرم اتجاه موعوع تسويم الخدمام.
الجدول رقم ( ) 13يوضح اهم صعوبات ومعوقات تطبيق التسويق في المكتبات من وجهة نظر العاملين.
الصعوبات والمعوقات

ك

النسبة

عدم ك اي الموارد المالي المتاح لف المكتب المدروس

21

%43

صعوب تطبيم التسويم لتعدد الخدمام والمصادر ولئام المست يديا

2

%4

4

%13

عدم تع يم القائميا ع ى المكتب وتدريبهم ع ى استخدام دوام و ساليب التسويم المناسب

3

% 13

مجموع

33

%133

التسويم ال يص

ل مكتب نما يص

لف المؤسسام الربحي لقط

ربما نتيج الخيار ادول لف الجدول رقم ( )13تختصر لنا السبب الرئيس لعدم تطور مكتباتنا وتأق مها

مع كل ما هو جديد لف مجال خدمام المع ومام وتسويقها سواع بشك ها التقنف و التق يدي ال وهف  :عدم

ك اي الموارد المالي والذي حصد ع ى ( )%43ما راع العام يا بها  ،لالمورد المالف عامل مهم يؤثر
ع ى الموارد ادخرى ال وهف المادي كتجهيزام المبنى ما ثاث وما يتبعه ما تجهيزام التقني كالحواسيب
وطرلياتها المخت

 ،ومصادر المع ومام وغيرها والتف اذا تولرم حسنم ما شكل الخدمام المقدم

وشجعم ع ى تسويقها لتعميم اإللاد منها  ،وك ذلك الحال ل موارد البشري الذي يمكا تحسينه عند تولر
المورد المالف بتحسيا مهارام وقدرام العام يا ما خ ل الدورام الخارجي والداخ ي والتف بدورها تحسا
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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ما دائهم لف العمل وزياد لهمه ل م اهيم الجديد لف مجال المكتبام ومراكزها ،كموعوع تسويم خدمام
المع ومام موعع دراستنا  ،ما الخيارام ادخرى لقد تحص م ع ى نسب عئي كانم ع ى التوالف ()%13
لخيار التسويم ال يص

ال ل مؤسسام الربحي  ،وهذا م هوم خاطئ قد تم النقاش ليه لف الجدول رقم()1

عندما تعرعنا الف م هوم التسويم ع ى انه بيع ل خدم  ،وتحصل خيار عدم داريه العام يا وتدريبهم ع ى

خيارام التسويم الف (.)%13
وهذا ربما يكوا ما اهم المعوقام ال ع ي والتف تعوم عمل ي مؤسس مع ومام ي اا كاا نوعها
ال هو ععف المورد البشري والمامهم بكل ما هو جديد لف مجال مهن المكتبام ومراكزها  ،ي يه معوم
تعدد الخدمام ولئام المست يديا ،لف ال حقيق ع ى ادقل لف المكتب المدروس الخدمام محدود ويمكا

يسهول بتسويقها.

النتائج والتوصيات:

أوال – النتائج:

 .1اتع

ا اغ ب العام يا كانوا ما حم درج ال يسانس وبنسب  %43وغالبيتهم انحصرم خبراتهم

ما  13-5سنوام.
 .2وجه نظر العام يا بالمكتب المدروس ا خدمام المع ومام تتمثل لف خدم اإلعار لقط وبنسب
وص م إلى .%43

 .3كد معظم لراد مجتمع الدراس ع ى إرعاع المست يديا ما خ ل تولر التسويم لف المكتب .
 . 4تأكيد اغ ب العام يا بالمكتب بانها تقوم بدراس احتياجام المست يديا وذلك حسب المست يديا ادكثر

ترددا ع ى المكتب .

 . 5تولر عدد كالف ما ادجهز االلكتروني داخل المكتب مما يساعد ع ى عم ي تقديم خدمام مع ومام

مناسب .
 . 1عدم إصدار ي نشرام دوري بالمكتب موعوع الدراس وذلك لتعريف بأهم النشاطام والخدمام التف

تقدمها المكتب .

 .4غياب م هوم التسويم لف ذها الكثير ما العام يا بالمكتب المدروس .
 . 3تأكيد العام يا ع ى ا م هوم التسويم ما وجه نظرهم هو دراس احتياجام المست يديا والعمل ع ى
رعاهم.

 . 9هناك تعارب لف إجابام لراد العين هو ا المع ومام كس ع لهناك بنسب  %13كدوا بانها ليسم
س ع واا المكتب ال تحتاج إلى تسويم خدماتها.
 .13هناك تأييد كامل ونسب كبير جدا وص م إلى  %93ا خدم اإلعار يمكا تسويقها.
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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 .11التأكد ع ى نجا المزيج التسويقف داخل المكتب .
 . 12اجمع العام يا بالمكتب ع ى س وب النشرام التعري ي يمكا استخدامها ل تعريف بخدمام المكتب .
 .13نسب  %94يؤكدوا ا المكتب موعوع الدراس تحتاج إلى تسويم خدماتها.

 . 14وع اغ ب العام يا ا الهدف ادساسف لف تسويم خدمام المع ومام بالمكتب هو إرعاع حاجام
المست يديا.

ثانيا – التوصيات:

 . 1العمل ع ى تعريف العام يا بالمكتب المركزي بخدمام المع ومام المخت

وال تقتصر معرلتهم ع ى

خدم واحد لقط.
 . 2عدم التقيد بما هو موجود داخل المكتب ما مصادر وخدمام مع ومام وذلك إلرعاع المست يديا ما
حاجاتهم ما المع ومام.

 .3وعع خط متكام لدراس احتياجام المست يديا ما المكتب .
 .4عرور تولير المزيد ما ادجهز اإللكتروني ال زم والتف تساعد المكتب موعوع الدراس لف عم ي
تقديم خدمام مع ومام مناسب .

 . 5العمل ع ى إصدار نشرام دوري بالمكتب وذلك ل تعرف ع ى نشاطام وخدمام المع ومام التف تقدمها
المكتب .
 .1السعف بالتعريف بم هوم التسويم ل عام يا بالمكتب مجال الدراس حتى يتبيا لهم إمكاني تطبيقه لف

المستقبل.

 . 4التأكيد ع ى العام يا بأا جميع خدمام المع ومام يمكا ا تخعع ل تسويم وال تقتصر ع ى خدم
و اثنيا.
 .3التعريف بالمزيج التسويقف داخل المكتب واالست اد ما وسائل ادع م المخت

لف الترويج.

 .9ت عيل الخدمام التسويقي المهم مثل :خدم اإلحاط الجاري وخدم البث االنتقائف.

 .13العمل ع ى تسويم خدمام المع ومام المقدم داخل المكتب  ،وخاص ليما يتع م بالمكتب االلكتروني
المستحدث وقسم الرسائل الجامعي بالمكتب المدروس  ،وذلك لسد حاجام المست يديا ما المع ومام

المط وب .

 .11العمل ع ى تطوير الكادر الوظي ف بالمكتب المركزي وتعري هم بأهم المستجدام لف مجال التخصص،
وخاص اغ بهم ما حم الشهادام الجامعي الع يا.

 . 12االست اد ما تكنولوجيا المع ومام واستخدامها االستخدام ادمثل لف عم ي تسويم خدمام المع ومام.
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قائمة المراجع:

 .1ايماا لعل السامرائف  ،ربحف مصط ف ع ياا .)2331( .تسويم المع ومام -.عماا :عماا ل نشر

والتوزيع.

 .2بهيج مكف( .يوليو" .)2331 ،تسويم مصادر المع ومام"- .مج الم ك لهد الوطني .
 .3تيسير س يم( .ديسمبر " .)2311 ،دور المكتبام الجامعي والحكومي والخاص لف تسويم خدمام

المع ومام ما وجه نظر العام يا ليها" -.cybrians journal -.ع  -.24تاريخ اإلط ع- 2323/1 /1:
متا

لف journal.cybrarians.org/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=33&Itemid=87:

 .4حسا رجب ابوعطايا .)2313( .تسويم خدمام المع ومام لف المكتبام الجامعي بقطاع غز ما
وجه نظر المست يديا :دراس تطبيقي ع ى الجامع االس مي  .غز  :الجامع االس مي .
 .5زيا عبدالهادي  ،اج ل بهجم ".)1994( .تسويم الخدمام المكتبي لف المكتبام ومراكز

المع ومام" -.االتجاهام الحديث لف المكتبام والمع ومام.

 .1زيا منير عبود .)2333( .نظم المع ومام التسويقي -.عماا :دار الراي .
 .4سالم با محمد السالم" .)2313( .دور التسويم لف تطوير خدمام المع ومام" -.مج المع وماتي .
 .3شريف كامل شاهيا( .اكتوبر".)1992 ،نحو استراتيجي لتسويم خدمام المكتبام المع ومام لف

المكتبام العربي " -.مج المكتبام والمع ومام العربي

 .9عادل غزال .)2313( .واقع تسويم خدمام المع ومام بالمكتب الرئيسي ل مطالع العمومي لوالي تبس
 .المؤتمر الوطنف حول  :التسويم لف المكتبام العمومي  -الجزائر .الجزائر :جامع مستغانم.

 .13ع ى عبدالمجيد عبدو .)1992( .االصول الع مي ل تسويم .القاهر  :الدار ال بناني المصري .
 .11عماد حسا .)2314( .االنشط التسويقي لخدمام المع ومام االلكتروني بمكتب االسكندري  :دراس
تح ي ي تقويمي  -.القاهر  :دار المعرل الجامعي ل نشر والتوزيع.

 .12ليصل ع واا الطائف( .يناير".)2331 ،المزيج التسويقف لخدمام المع ومام  :نحو استراتيجي
لتطبيم الم اهيم التسويقي الحديث لف المكتبام ومراكز التوثيم والمع ومام" -.مج المكتبام والمع ومام
العربي .
 .13محمد ابراهيم عبيدام .)2333( .التسويم االجتماعف والبيئ  -.عماا :دار وائل.

 .14هشام با عبداهلل العباس .)2339( .تسويم خدمام المع ومام عبر االنترنم -.الرياض :مكتب لهد
الوطني .
 .15يسري ابوعجمي ".)1995( .تسويم خدمام المع ومام" -.مج المع وماتي .
.16

يونس عزيز" .)1994( .تسويم خدمام المع ومام"  -.المج العربي ل مع ومام .
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