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مستخلصالرسالة
في تسويق خدمات 0.2عصمت عبد الزهرة نعمان. توظيف تطبيقات الويب

لجامعية العراقية .رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، المعلومات في المكتبات ا

0200 . 


 المستخلص

تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى تفاعل المستفيدين مع خدمات 

ن قبل المكتبات الجامعية موضوع الدراسة، والتعرف على المعلومات المقدمة إليهم م

األساليب المعتمدة من قبل إدارة تلك المكتبات للترويج ألنشطتها وخدماتها من خالل 

تحليل محتوى مواقعها على شبكة االنترنت، والتعرف على أهمية المعلومات المتاحة 

 صودة في تلك المكتبات .ومدى توافقها مع السياسة التسويقية المقصودة وغير المق

في مجال تسويق  0كما تهدف الدراسة إلى دراسة إمكانية اإلفادة من تطبيقات الويب

خدمات المعلومات من خالل إعداد خطة تسويقية شاملة باالعتماد على أنموذج 

تجريبي يتوافق مع خدمات المعلومات المقدمة في المكتبات الجامعية موضع الدراسة 

ت المستفيدين منها. وقياس مدى تفاعل المستفيدين مع تلك الخدمات. وينسجم مع رغبا

مع األخذ بنظر االعتبار إن شبكة االنترنت وبما تمثله من بيئة رقمية تفاعلية سهلة 

الوصول واالستخدام يمكن ان تسهم في تحسين صورة المكتبات وتطوير خدماتها،  

علومات مبتكرة. اعتمد الباحث في فضال عن إمكانية اإلفادة منها في تقديم خدمات م

. وهي نظم 0بناء برنامجه التسويقي على ثالث تطبيقات أساسية في تطبيقات الويب

إدارة المحتوى لبناء الموقع التسويقي للمكتبات وموقع التواصل االجتماعي للوصول 

إلى الجمهور المستهدف، وفتح قناة على موقع اليوتيوب لإلفادة منها في تحليل 

شطة الفديوية والعمل على تحقيق روابط مباشرة بين هذه التطبيقات .لإلفادة من األن

 خصائص كل منها، وتحقيق التكامل بينها .

هج الوصفي)المسحي( للتعرف على واقع الخدمات المقدمة في ناستخدمت الدراسة الم

هج المن المكتبات الجامعية موضع الدراسة ومدى تفاعل المستفيدين معها. واستخدمت

 وكانت عينة  ، 0.2التجريبي في بناء البرنامج التسويقي باإلفادة من تطبيقات الويب

عينة عشوائية قصديه تضم جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من قبل الدراسة 

المكتبات الجامعية العراقية من ثالثة جامعات )بغداد،المستنصرية،التكنولوجية( 

( مستفيد من كل جامعة واعتمدت الدراسة 52) (مستفيداً بواقع052مكونة من )

االستبيان والمقابلة والمالحظة في جمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة . ومن 

 ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة .

 أثبتت الدراسة .

في مجال تسويق خدمات المعلومات واألنشطة  2فاعلية تطبيقات الويب -1

 عية .اإلعالمية للمكتبات الجام

 2حقق برنامج تسويق خدمات المعلومات الذي اعتمد على تطبيقات الويب -2

 للزوار وبنسب متفاوتة بين الموقع الرئسي  وصفحة   معدل جذب جيد



 ب 

الفيس بوك وقناة اليوتيوب. مع األخذ بنظر االعتبار المدة الزمنية القصيرة 

 لظهورها على االنترنت .

مكتبات الجامعية من بيئة االنترنت في أثبتت الدراسة ضعف مستوى إفادة ال -3

مجال تقديم خدمات المعلومات أو التسويق لها . فضال عن تواضع 

 المعلومات الموجودة على مواقعها.

 -وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان من أبرزها:

لإلفادة منها في مجال  2المكتبات إلى تطبيقات الويب ةضرورة توجه أدار -1

 علومات أو التسويق لها .تقديم خدمات الم

ضرورة إن تعمل المكتبات على بناء وتطوير مواقع خاصة بها وتعمل على  -2

تطوير مهارات العاملين فيها في مجال إدارة المواقع وتحديث المعلومات 

 بشكل فوري.

في المناهج والمقررات الدراسية ألقسام  2ضرورة استيعاب تطبيقات الويب  -3

قادرة  مالك مهنيلجامعات العراقية لضمان تأهيل المعلومات والمكتبات في ا

 على التعاطي بايجابية مع هذه التطبيقات في مجال العمل .
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