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 ملخص البحث:

 يقف التسويق لخدماتها ، حيث نجد ان دور المكتبة الجامعية ال وهو توجه جديد الجامعية المكتبات التي تواجههامن التحديات 

وإرشادية اخرى تجاه المستفيدين ، تهدف الدراسة للتعرف على  توجيهية بل لها ادوار فقط وتنظيمها المعلومات أوعية تجميع عند

وطرق تسويقها و المعوقات التي تعترضها ، برزت أهمية الدراسة في توضيح دور  ماهية خدمات معلومات المكتبات الجامعية

التسويق لخدمات المعلومات والفوائد التي تعود للمكتبة والمستفيدين بعد استخدام الخطط التسويقية وأنشطتها وأساليبها المختلفة , 

لمضمون ودراسة الحالة ومن أهم النتائج التي توصلت المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي واسلوب تحليل ا

اليها الدراسة هي أن عملية التسويق عملية مهمة جداً  تؤدي إلى تحسين الخدمات وتحقيق رضا المستفيد وبذلك الوصول إلى 

رة التي تقدمها اال نجاح المكتبة ، اوضحت الدراسة ان مكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وبالرغم من الخدمات الكثي

انها تفتقد للخطط  التسويقية ، ومن أهم التوصيات ضرورة إدراج مادة التسويق ضمن مقررات ومناهج أقسام المكتبات 

والمعلومات نظراً لألهمية القصوى التي اكتسبها التسويق على المستويين اإلقليمي والعالمي, و عقد ورش تدريبية للعاملين 

كر التسويقي وتعريفهم بأساليب تسويق الخدمات عن طريق تخطيطها وترويجها بالطرق الحديثة بما يتالئم مع بالمكتبة لتطوير الف

 المستفيدين ورغباتهم .

 

 :المقدمة

تعد خدمات المعلومات هي الغرض الرئيسي لوجود المكتبات فمن خاللها تتم إتاحة المعلومات واألفكار للمستفيدين . وبدون إتاحة 

تلك المعلومات لن يكون هناك أي مبرر لما تقوم به المكتبة من نشاطات أخرى تتمثل في توفير مصادر المعلومات سواء باقتنائها 

 م بإتاحة الوصول إليها من مصادر اخرى عن بعد . وإتاحتها داخل المكتبة أ

التسويق هو الترويج للمنتجات، ولكن البعض يعتقد انه البيع او التوزيـع ، وبعد أن اتسعت حدود استخدامات علم التسويق وتطبيقاته 

مراكز المعلومات ، وصار ، أصبح التسويق يشمل النشاطات الربحية وغير الربحية مثل خدمات المكتبات بانواعها المختلفة  و

التسويق عبارة عن تحديد احتياجات المستفيدين ومن ثم تقديم ما يحتاجونه بأفضل صورة ، وللتسويق دور حيوي وهام في عمل 

المكتبات بانواعها المختلفة ، وقد أزداد هذا الدور أهمية بسبب التطورات المتالحقة والسريعة للفكر التسويقي للمعلومات و 

دة من نظريات علم التسويق في تسويق خدمات المعلومات و المكتبات من اجل تحقيق رضا المستفيدين في بيئة رقمية االستفا

 تميزت بالتنافس الشديد بين مؤسسات  المعلومات كافه . لذا كان البد  على المكتبات من تطبيق مفهوم التسويق عند تقديم خدماتها.

 مشكلة الدراسة:

تتمثل المشكلة في كيفية التسويق لخدمات المعلومات في المكتبات الجامعية في الوقت الذي ينظر فيه البعض على ان التسويق 

 .نشاط ربحي ال يتوافق مع طبيعة الخدمات المجانية التي تقدمها  المكتبات 

 أهداف الدراسة:

 التعربف بمفهوم التسويق وأهميته ومفهوم البيئة التسويقية . .1

 لتعريف باهمية المكتبات الجامعية والخدمات التي تقدمها وطرق تسويقها .ا .2

 توضيح المعوقات التي تعترض سبل تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية . .3

 تقديم بعض المقترحات لتطوير الخدمات بالمكتبات الجامعية محل الدراسة  .4

 أهمية الدارسة :

ع التسويق وحول تقديم رؤية شاملة لخدمات المكتبات  الجامعية عن طريق استخدام الخطط برزت أهمية الدراسة باهمية موضو

 التسويقية وأنشطتها وأساليبها المختلفة .

 تساؤالت الدراسة:

 ما هي المكتبة الجامعية وما هي خدماتها التي تقدمها  ؟ .1

 ما هي الخطط التسويقية وما هي أنشطتها وأساليبها ؟ .2

 البيئة التسويقية ؟ما هي مكونات  .3

 هل هناك تسويق لخدمات المعلومات في المكتبات بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   .4

 ما دور عمادة شؤون المكتبات في تسويق خدمات المعلومات وما هي األساليب والوسائل المستخدمة ؟ .5

 منهج الدراسة:

رض وصف وتحليل تسويق خدمات المعلومات التي تقدمها المنهج المتبع هو المنهج الوصفي واسلوب تحليل المضمون بغ

المكتبات الجامعية محل الدراسة وهي مكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .كما تم استخدام المنهج الوثائقي واألسلوب 

 االحصائي .
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 حدود الدراسة: 

 : تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية.الحدود الموضوعية 

 مكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  دود المكانية :الح

 2021الحدود الزمانية :

 مصطلحات الدراسة:

نظام متكامل تتفاعل فيه مجموعة من األنشطة التي تعمل بهدف تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع : ( 2012) بامفلح ، التسويق

 السلع والخدمات للمستهلكين الحالين والمرتقبين .

القوى مجموعة العوامل والمؤثرات و :  (2010, ياسر يوسف  ,  عبد المعطى  ، تريسا ماى ؛لشر التسويق للمعلومات ) بيئة

الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على قدرة وإمكانات إدارة التسويق في تطوير وتحقيق عمليات تبادل ناجحة مع عمالئها الحالين 

 والمتوقعين أو المرتقبين .

هي الخطة التي يتم تصميمها وتفصل بالتحديد طريقة الدخول إلى السوق الجديد وطريقة  ( :2014,  ) قاشي استراتيجية التسويق 

 جذب عمالء جدد . 

العمليات التي تقوم بها كافة  التسهيالت التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات واألنشطة و (:2009)عليان،خدمات المعلومات 

 بغرض تسهيل وصول المستفيد إلى المعلومات المطلوبة بأسرع الطرق وأيسرها واإلفادة منها , وبالتالي إشباع حاجاته المعلوماتية

.  

( 2009)ابراهيم , المكتبة الجامعية 

الجامع إلى  والمنتسبين والباحثين  واألساتذه الطلبة من معين  مجتمع خدمة على   تعمل  وعلمية  وتربوية ثقافية  مؤسسة   هي

األخرى  المعلومات والمراجع،وأوعية والدوريات الكتب من وأبحاثهم، دراساتهم في التي يحتاجونها بالمعلومات بتزويدهم و ة

 المطلوبة المعلومه الى للوصول تسهيالً  وتكشيفها  وفهرستها  تصنيفها و  تنظيمها بعد وذلك

 :الدراسات السابقة

 (. 2006عميرة ،تسويق خدمات المعلومات بمكتبة جامعة االمير عبد القادر للعلوم االسالمية في الجزائر )

السعر(. اما الجزء الثاني  الترويج ،  المنتج ،  االول تحدث عن مفاهيم التسويق ) المكان ،  اشتملت الدراسة على جزئين ، 

كما بينت الدراسة اهمية  مدى تسويق خدمات المعلومات في الجامعة محل الدراسة  ، اول فيه الباحث فقد تن التطبيقي للدراسة ،

وفوائد تطبيق التسويق في تسيير المكتبات , خاصة فيما يتعلق بتحديد ومعرفة رغبات المستفيدين بكل انواعها, وفقا للتخصص 

خلية والخارجية للمكتبة من اجل تطوير سياسة تسيير االوعية والوسائل مع االخذ بعين االعتبار البيئة الدا والمستوى واللغة ،

 .االجهزة التي تلبي حاجات المستفيدين

خدمات االرشاد والتوجيه والنشاطات التسويقية في المكتبات االكاديمية  دراسة حالة  لمكتبة الملك فهد للبترول والمعادن 

المكتبات في مجال تسويق خدمات المعلومات ، مع التركيز على خدمات االرشاد ( تناولت الدراسة انشطة 2005)بامفلح ،

والتوجيه ، وناقشت فيها عناصر المزيج التسويقي في المكتبات. وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج , كان من ابرزها ان 

كتبة لالتصال بالمستفيدين وتعريفهم بالخدمات التي خدمات االرشاد وتوجيههم , تعد بمثابة النشاطات الترويجية التي تقوم بها الم

تقدمها المكتبة وجذب انتباههم لها وإقناعهم بها وتذكيرهم بها عند الحاجة . وتوصي الباحثة في ختام دراستها باجراء دراسة 

يق لخدمات المعلومات مسحية لقياس مدى كفاية النشاطات التسويقية من وجهة نظر المستفيدين وضرورة اهتمام المكتبات بالتسو

  .التي تقدمها الستقطاب اكبر عدد من المستفيدين اليها والحصول على الدعم المالي من الجهات العليا

( : هو عملية تخطيط وتنفيذ التصور الكلي لتسعير وترويج وتوزيع االفكار والسلع 2011)عثمان ، تطور مفهوم التسويق

كما عرفت الجمعية البريطانية التسويق بانه تحديد حاجات  والخدمات لخلق عملية التبادل التي تشبع حاجات االفراد والمنشأة. 

 سسة .الزبائن وارضاء هذه الحاجات بشكل يأتي بالربح على المؤ

تسعى من خاللها الى توفير  اما في مجال المكتبات فانه مجموعة من االنشطة واالعمال المتكاملة التي تقوم بها ادارة المكتبة ، 

وبما يتماشى مع اذواقهم  السلع او الخدمات , او االفكار للمستفيدين الحاليين وبالكمية والمواصفات والجودة المناسبة والمطلوبة، 

المكتبة او  والمكان المناسبين وباقل تكلفة ممكنة , وباسهل الطرق المتاحة , وذلك بالتعاون مع الدوائر االخرى في في الزمان

تتطابق وهذه  وبعدها التخطيط النتاج الخدمة التي مركز المعلومات , ويتضمن هذا التعريف دراسة المستفيد ورغباته وطلباته، 

اشباع  و المعنوي للخدمة وترويجها وايصالها الى المستفيد المقصود. وبهذا يهدف التسويق الىالرغبات , وتحديد المقابل المادي ا

حاجات المستفيد النهائي ورغباته وطلباته الحالية والمستقبلية , وايجاد مركز تنافسي للمكتبة في السوق مما يساعدهما على البقاء 

 .واالستمرار والتطور والنماء في دائرة التغيير
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  : مفهوم تسويق المعلومات تطور

مجموعات  تكوين على منصبًا المعلومات ومراكز المكتبات إهتمام كان: العشرين  القرن من قبلها وما الستينيات فترة . في1

 من المصادر عددها بكبر يقاس المكتبات نجاح كان مثيالتها, و بين مكانتها تعزيز بغرض المعلومات مصادر من وقوية كبيرة

 بطرق آنذاك المكتبة إلى يصل أن المستفيد على وقد كان ، بتلقائية لها المستفيد تجذب مهمة بمزايا تتسم أنها كما ، المعلوماتية

 لنشاط يمكن لم بأنه القول ويمكن دون مقابل من للمستفيدين الخدمات تقدم وكانت ، المكتبة وصحيفة االعالنات لوحة تقليدية مثل

  بمعناه الحديث واضًحا التسويق مفهوم يكن ولم للمكتبات السوق منافسة يكن ولم الفترة هذه في أهمية البيع

 للتعاون المكتبة اتجاه إلى أدى مما بإختالفاتهم ، للمستفيدين المعلومات على الطلب بزيادة المرحلة إتصفت. مرحلة السبعينات : 2

 المشاركة اعتمدت , التي OCLC ,RLIV المعلومات  من العديد ظهور الحاجات ، وإلى هذه وسيلة لتلبية المصادر ومشاركة

 المعلوماتية والخدمات السلع مقابل المعلومات ومراكز المكتبات رسوًما على فرضت ولكنها ألنشطتها أساًسا المعلومات في

 .لها المقدمة

 بشكل مع التركيز المعلومات تسويق موضوع تناولها والبحوث التي والدراسات الكتب من الكثير ظهر. مرحلة الثمينات : 3

 من الكثير بدأت وبذلك االهتمام حاجاتهم مركز إشباع وأصبح ، المعلومات على الحصول في سلوك المستفيدين على أكبر

 بعرضها واالهتمام الحاجات هذه مع يتناسب المعلوماتية بما الخدمات تصميم مراعاة المتقدمة الدول في وخاصة المكتبات

 مصلحة بين التوازن من تحقيق نوع إلى اإلتجاه هذا أدى المستفيدين, قد من عدد أكبر الجتذاب أفضل لها بطريقة والترويج

 . المستفيد ومصلحة المكتبة

 سلعة إقتناء الذي يريد فالمستفيد ، عليها الطلب من أكبر المنتجات عرض أصبح في هذه المرحلة. مرحلة التسعينات : 4

 ترويج في التي تعتمد عليها المكتبات الفعالة الوسيلة هي المعلومات تسويق فأصبح ، البدائل عشرات أمامه أصبح معلوماتية

  للمعلومات" الدولي التسويق "هو جديد ظهور مصطلح أمام التكنولوجيا فتحت فقد مبيعاتها لهذا

 الذي وهو للتسويق التسويق االجتماعي مرحلة هي جديدة مرحلة ودخل المعلومات تسويق مفهوم تطور. في الوقت الحاضر : 5

 المعادلة طرفها وواجبات على حقوق يحافظ كما ، وتلبيتها إشباعها ومحاولة والخدمات للسلع المستهلكين حاجات دراسة يضم

 . ومستهلكين صناع من

من خالل تطوير ُطرق  التسويق من النشاطات الُمتجدّدة والُمتطّورة: ويُستدل على ذلك:  (2017) خليل ، خصائص التسويق 

تسويق بعض أنواع الّسلع التي كان يعتمد تسويقها على أساليب قديمة في الماضي لم تُعد تُستخدم اليوم. تميّز نُظم التوزيع في 

التسويق بالتنافسيّة: بسبب االعتماد على عدّة ُطرق تسويقيّة حديثة، وُمعاصرة، ومتجدّدة في الترويج لُمنتجات وخدمات معينة، 

وتوضيح تميّزها عن غيرها من الُمنتجات األُخرى البديلة عنها والمنافسة لها. اهتمام التسويق بالنّاس أثناء تنفيذه لوظائفه: إذ يجب 

أن تلبّي الخدمات والّسلع الحاجات الخاصة بالنّاس، من خالل شرائهم وبيعهم لها باالعتماد على تسويقها بُطرٍق مقبولة عندهم، 

يُشّكلون عناصر مهمة في عملية التسويق، إاّل أنّه ال يمكن الحكم على هذه العملية بمعايير أخالقيّة، فالمنتجات التي  ومع أن النّاس

يحتاجها النّاس تُوفّر لهم بمختلف وسائل التسويق. هيمنة المؤّسسات الصغيرة على التسويق: حيث تعتمد أغلب هذه المؤّسسات 

 .ن، وال يتجاوز عددهم خمسة أشخاص وغالبيتهم من أصحاب هذه المؤّسسات نفسهمعلى توظيف عدد قليل من الُموظفي

 (2016) بلبكاوي ، الجامعية ووظائفها المكتبة أهداف

  تقديم المساعدة للرواد من الطلبة وأعضاء هيئة تدريس والباحثين للقيام باألبحاث العلمية وإرشادهم وتقديم خدمات اإلعارة

 لهم. 

  التعليمية و نشر البحوث العلمية .خدمة المناهج 

  توسيع خدمات المكتبة وإثراء مقتنياتها بالدخول في شبكات المعلومات وتبادل الخدمة المكتبية والمعلومات مع جميع مكتبات

 العالم .

 حفظ خزن الرسائل الجامعية والدراسات والبحوث والمحاضرات. 

 تدريب العاملين على إدارة المكتبات. 

 بة الجامعية :وظائف المكت

, تعيين الموظفين  : يقوم بها أمين المكتبة الجامعة باإلضافة إلى رؤساء األقسام وتشمل  إعداد الميزانية وتوزيعها الوظائف اإلدارية

 . ,تنظيم وحفظ السجالت المختلفة وتدريبهم والتخطيط لخدمات جديدة

والحصول عليها وهذه المواد تشمل الكتب والدوريات والمخطوطات  : وتشمل إختيار المواد المكتبية المختلفةالوظائف الفنية  

, تجليد وصيانة المجموعات والحفاظ   واألفالم والخرائط وغيرها ، فهرسة المجموعات المكتبية وتصنيفها وإعدادها لإلستخدام

 .عليها من التلف

 الجامعية هم :مجتمع المستفيدين من المكتبة المجتمع المستفيد من المكتبات الجامعية :

 . الطلبة بمختلف مستوياتهم األكاديمية وتخصصاتهم العلمية 

  . أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
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  .الهيئة األدارية في الجامعة من موظفين وعاملين في مختلف الدوائر االدارية 

  الباحثون في مختلف المجاالت والموضوعات 

 عية  :خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات الجام

 . توفير مصادر المعلومات المناسبة للمستفيدين 

 اجات .أدراك االحتياجات المتغيرة للمستفيدين تبعا لتغير ظروف الحاجة إلى المعلومات وضمان تلبية هذه االحتي 

 سرعة اإلحاطة بمصادر المعلومات المناسبة مع مراعاة الدقة فيما يقدم من معلومات .مساعدة المستفيد على تخطي 

 . الحواجز اللغوية وتقديم معلومات مالئمة الحتياجات المستفيد وإمكاناته 

 . تالفي النقص في المعلومات الناجم عن تشتت اإلنتاج الفكري في منافذ النشر المختلفة 

 ول تدريب المستفيدين وتأهيلهم بخدمات المعلومات  : وذلك بتنظيم دورات للمستفيدين وتأهيلهم بخدمات المعلومات والحص

 على المهارات الالزمة  لالستفادة من خدمات المعلومات

 (2017) الكردي ، وتنقسم  خدمات المعلومات التي تقدمها المؤسسات المعلوماتية بشكل عام إلى :

 . الخدمات الفنية او الخدمات غير المباشرة .أ

العاملون دون أن يراهم المستفيد مباشرة ولكنه يستفيد ويقصد بها الخدمات المتعلقة باإلجراءات والعمليات الفنية التي يقوم بها 

من النتائج النهائية لهذه الخدمات وتشمل خدمات المعلومات الفنية التي سنتناولها بشيء من التفصيل في الفصول القادمة المتعلقة 

 بإجراءات تنمية المقتنيات وعملية الفهرسة والتصنيف والتكشيف واالستخالص .

 .عامة او الخدمات المباشرة . الخدمات الب

وهي ما تسمى بخدمات المستفيدين التي تشمل كافة األعمال التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات للمستفيدين مباشرة او التي 

شادية تتعامل فيها المكتبات ومراكز المعلومات مع المستفيد بشكل مباشر وتشمل هذه الخدمات : اإلعارة , الخدمة المرجعية واإلر

 ., خدمة اإلحاطة الجارية والبث االنتقائي للمعلومات

 

 

 الخدمات المعلوماتية في المكتبات : 

ويقصد بها عدم السماح بخروج بعض المواد المكتبية من المكتبة بحيث تستخدم داخل قاعات متخصصة خدمة االطالع الداخلي : 

ولتقديم هذه الخدمة البد أن يتوفر في المكتبة المكان المالئم والمريح الستخدام المستفيدين ، وهناك العديد من الظروف التي  له.

عدم مالئمة المكان من حيث أسباب مكانية مثل قد تحول دون إمكانية إطالع المستفيد داخلياً على المعلومات ألسباب عديدة منها 

ه مع المعايير ، وعدم استيعابه ألعداد المستفيدين كذلك الضوضاء وعدم مراعاة ألهدوء من قبل العاملين ضيق الحيز ، وعدم اتفاق

 والمستفيدين .

 محدودية وقت فتح المكتبة أبوابها و عدم توافق وقت دوام المكتبة مع وقت فراغ المستفيد . هناك أسباب زمانية  مثل 

الحاجة إلى االطالع على كم كبير من مصادر المعلومات بشكل ن من المعلومات مثل وهناك أسباب متعلقة باحتياجات المستفيدي

يتطلب وقتاً طويالً ، ويفوق القدر الممكن استنساخه من المركز وايضاً الحاجة إلى استخدام مصادر المعلومات لوقت طويل أنا 

 إلعداد بحوث ، أو لتدريس مقررات دراسية . 

الموقع المناسب للمكتبة وكذلك المساحة المتناسبة مع عدد المستفيدين ، وان تكون ي البد اختيار  ولنجاح خدمة االطالع الداخل

 مقتنيات المكتبة متناسبة وحديثة حتى يقبل الطالب عليها وان يكون آمين المكتبة الذي مطلع على مقتنيات المكتبة. 

ود وقت لإلطالع على هذه المصادر داخل المكتبة ويقصد تكمن أهمية هذه الخدمة في ظل عدم وجخدمة اإلعارة الخارجية : 

 بهذه الخدمة السماح للمستفيدين باستخدام مصادر المعلومات خارج المكتبة وفقاً لضوابط معينة تضعها المكتبة . 

 -التالية :تتم إجراءات اإلعارة إما بطريقة تقليدية أو بطريقة أليه فمن المهم أن تتوفر الملفات إجراءات اإلعارة : 

 ملف المستعيرين : يتضمن بيانات عنهم والمواد المعارة لهم .

 ملف المواد المعارة : يتضمن البيانات الوصفية للمواد األشخاص الذين تمت إعارة المواد لهم . 

 ملف تسجيالت اإلعارة : يتضمن سجالت يحدد فيها تاريخ االعارة وتاريخ اإلرجاع . 

هناك قواعد وأنظمة تطبيق في حالة التأخر في إرجاع المستعيرين للمواد المعارة أليهم منها اإلعارة :عقوبات مخالفة أنظمة 

 . فرض غرامة مالية على التأخير او الحرمان من اإلعارة لفترة معينه

واد الباحثين ، وهي : هي اإلجابة عن كافة األسئلة واالستفسارات المرجعية التي يتلقاها قسم المراجع من الرالخدمة المرجعية 

خدمة لها عالقة مباشره مع المستفيدين ، ويقصد بالخدمات المرجعية " هي عبارة عن الرد عن االستفسارات الباحثين واإلجابة 

عن إسالتهم . وتهدف هذه الخدمة إلى استغالل جميع اإلمكانات المعلوماتية المتوفرة لدى المكتبة ومساعدة المستفيدين في الوصول 

 مصادر المعلومات في الوقت والقدر المناسب . إلى 

 (2007المدادحة ، )  أقسام الخدمة المرجعية :
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 الخدمات المرجعية المباشرة وتشمل على :

 و إرشاد الرواد وتوجيههم إلى أماكن المراجع . أ. اإلجابة عن األسئلة المرجعية 

 ختلفة . ب. تعليم وتدريب المستفيدين على استخدام المراجع الم

 ج. تقديم المراجع المناسبة للباحث وإعداد قوائم ببليوجرافية له عند الضرورة . 

 د. تصوير بعض الصفحات من المراجع . 

 

 اما الخدمات غير المباشرة وتشمل :

 أ. اختيار المراجع المناسبة وتوفيرها و ترتيب المراجع على األرفف وإعادة المراجع إلى أماكنها الصحيحة . 

ب. تبادل المراجع والخدمات المرجعية مع المكتبات ومراكز المعلومات األخرى وتقييم المراجع المتوفرة والخدمات المرجعية 

 المقدمة . 

ج. خدمات أخرى مثل ضبط اإلعارة الداخلية للمراجع واإلشراف على قائمة المراجع وأعداد فهرس خاص للمراجع المتوفرة 

 ر الالزمة .وأعداد اإلحصاءات والتقاري

 خدمة اإلحاطة الجارية:

هي عملية استعراض الوثائق والمصادر المختلفة المتوافرة حديثاً في المكتبات ومراكز المعلومات ، واختيار تلك التى تكون وثيقة 

تمر وبالطرق الصلة باحتياجات باحث أو مستفيد معين أو مجموعة من المستفيدين ، وتسجيلها وإعالمهم بتوافرها وبشكل دائم ومس

المناسبة ، وتعني إعالم المستفيدين أو إطالعهم على التطورات الحديثة في حقول اهتماماتهم بما يتوافر من مواد مكتبية أو مصادر 

 المعلومات بانتظام .  وتشتمل على 

 أ. مراجعة الوثائق أو تصفحها أو سجالت الوثائق في بعض األحيان .

 وذلك بمقارنتها باحتياجات األفراد الذين تمسهم هذه الخدمة. ب. اختيار المواد أو المحتويات

 ج. إعالم هؤالء األشخاص بالمواد أو المعلومات عن المواد والوثائق التي لها صلة باختصاصاتهم . 

يا كان خدمة تقدم داخل المؤسسة الواحدة والتي تعنى بتوجيه ما يرد حديثا من المعلومات آ  خدمة البث اإلنتقائي للمعلومات

مصدرها إلى تلك النقاط داخل المؤسسة والتي يكون فيها احتمالية االستفادة منها في األعمال والمشاريع واالهتمامات الجارية 

 بنسبة عالية .

تعد هذه الخدمة من الخدمات الضرورية التي تقدمها اغلب المكتبات ومراكز مصادر التعلم إلى خدمة التصوير واالستنساخ : 

ين وذلك بوسطه تزويدهم بما يحتاجونه من نسخ مصورة للبحوث أو المقاالت أو الدراسات المنشورة وأجزاء معينة من المستفيد

 كتب مطبوعة أو مخطوطة . 

و تكون خدمة التصوير واالستنساخ مكملة لعملية اإلعارة , وهناك قواعد متعارف عليها في المكتبات بالنسبة لخدمة التصوير 

  واالستنساخ مثل 

عدم السماح باستنساخ المجلدات الكاملة آلي مطبوع إال إذا كانت هناك موافقة من الجهة المسؤوله عن التأليف أو النشر مع 

مراعاة قانون حقوق الطبع و ال يجوز استنساخ مقال معين للباحث الواحد أكثر من مره , و أحيانًا يلزم المستفيد بدفع رسوم 

 خاصة. 

الموضوعات  او  العناوين  أو  المؤلفين  بأسماء   القوائم هذه   كانت  سواء (2010فية )عيسى،ببليوجرا قوائم إعداد

 المكتبة لرواد متوفرة   بحيث تكون القرص على نسخة أو الورق   على  وطباعتها

(: تتضمن هذه الخدمة التعريف بالترجمات المنشورة وإتاحتها أو بيان طرق الوصول 2013) عبد الهادي ،  خدمات الترجمة

 -إليها .ويتم ذلك وفقاً لعدة مستويات هي :

 التعرف على الترجمات المتاحة وطرق الحصول عليها . -

 تتم الترجمة بناءاً علي طلب المستفيدين ترجمة للدوريات العلمية في مجال معين.أو تترجم بعض المواد وفقاً لقيمتها أو -

 

 يمكن أن تذكر الصعوبات والمشاكل أمام حركة الترجمة كاآلتي :

القدرات اللغوية للمستفيدين : ويقصد بالقدرات اللغوية للمستفيدين هي معرفة المستفيد للغات وقدرته على قراءتها وفهمها  -

ومن مجتمع الى مجتمع آخر ونجد ان اكثر المستفيدين معرفة للغات هي واإلطالع على أوعيتها وتختلف من فرد الى اخر 

 االنجليزية واأللمانية والفرنسية والروسية.

 الوزن العلمي لدولة النشر: حيث يالحظ ان اكثر الدول وزنا علميا في مجال النشر هي  الواليات المتحدة االمريكية . -

 بية وقلة عدد المترجمين بسبب ضعف العائد المادي .مدى االحاطة بالبحوث التي تنشر باللغات االجن -

 المتطلبات األساسية لخدمات المعلومات  بجانب الميزانية المالية الكافية واإلدارة ناجحة وفعالة

 مجموعة غنية من مصادر المعلومات تتناسب مع حاجات المستفيدين المعلوماتية . -

 ات المعلومات وتدريب المستفيدين .موارد بشرية مؤهلة و مدربة على تقديم هذه الخدم -

96 
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التشبيك مع قواعد البيانات وبنوك المعلومات من خالل تطبيقات نظم االتصال المباشر وشبكات المعلومات وبخاصة اإلنترنت  -

. 

 أجهزة , إلخ ,مناخ تنظيمي مناسب يساعد على تقديم الخدمات في ظل وجود تسهيالت مادية مناسبة ) قاعات مطالعة , أثاث  -

. ) 

 (2011)علي ،تسويق الخدمات في المؤسسات المعلوماتية 

وعلوم  نظريات من كثيًرا إستفادت التي األمريكية المكتبات هي المكتبات والمعلومات خدمات تسويق أسلوب إستخدم من أول

 اإلجتماعية المؤسسات مثل الربح ، إلي ال تهدف التي العامة المؤسسات نحو الموجه أو المستخدمة تلك وخصوًصا التسويق

 ال الذي وهو األمر للمستفيد ، مجانًا تقدم كانت المختلفة المكتبات خدمات أن من الرغم . وعلي منها واحدة المكتبات تعد والتي

 المبرمجة وخاصة التسويقية واألنشطة البرامج خالل األمريكية المكتبات , إستطاعت النامية الدول في المكتبات به تقوم يزال 

 تعويض من مكنها مما المادي ودعمهم تأييدهم تم من المستفيدين معنوي تأييد علي الحصول ميزانيتها في العجز فترة اللخ

 المكتبات في العاملين أمًرا يرفضه كان المعلومات ومراكز المكتبات تقدمها التي الخدمات مقابل أجًرا بأن تقاضي علًما النقص

 المستفيدين . وجمهور

ومع بداية الربع األخير من القرن العشرين بدأت مؤسسات تجارية ذات عالقة بتسويق وبيع المعلومات  مع بعضهم رأي وقد

والخدمات المتعلقة بها بالظهور وخصوصا في الواليات المتحدة وأوربا.وكان هدفها بالدرجة األولى هو تحقيق الربح المادي من 

 وتجارة. خالل التعامل مع المعلومات تصنيعا وإنتاجا 

وعندما بدأت فكرة تسويق خدمات المكتبات والمعلومات بمقابل مادي أو الحصول على رسوم مقابل بعض الخدمات التي تقدمها 

مؤسسات المعلومات )غير الربحية(في أذهان بعض المكتبيين واختصاصي المعلومات الذين رأوا في عملية التسويق دعما 

 في زمن انكماش ميزانيتها,فتعرضت هذه الفكرة لعدة صعوبات في البداية أهمها:لميزانية المكتبة ودعما لخدماتها 

 المستوى المتدني نسبياً للمعرفة في مجال متطلبات ورغبات واحتياجات المستفيدين.  -

 البيئة غير التسويقية التي تستخدم فيها خدمات المكتبات والمعلومات.  -

  منتجات وخدمات المعلومات في التنمية والتقدم والبحوث العلمية.صعوبة تقدير القيمة التي تساهم بها  -

 

 

 (2017) اليحياني ،العوامل  المؤثرة في خدمات المعلومات 

طبيعة المستفيدين واهتماماتهم وحاجاتهم ، حيث يختلف مجتمع المستفيدين من مكتبة ألخرى من حيث نوعهم ومستوياتهم  -أ

العمرية والعلمية والثقافية وحاجاتهم واهتماماتهم المعلوماتية . وعليه ، فإن خدمات المعلومات المقدمة يجب أن تتواءم مع 

 .ه طبيعة هذا المجتمع واهتماماته وحاجات

نوع المكتبة وأهدافها , حيث تختلف خدمات المعلومات المقدمة في مكتبات األطفال والمكتبات المدرسية مثالً عنها في  -ب

 المكتبات العامة والجامعية والمتخصصة .

 حجم المكتبة , من حيث المبنى وحجم المجموعات وطبيعتها ونوعيتها ، وعدد المستفيدين وتنوع اهتماماتهم . -ت

 جيا المتوافرة والمطلوبة .التكنولو -ث

 الميزانية المتوافرة والتي يتوقف عليها تقديم أفضل الخدمات , باإلضافة إلى إمكانيات التوسع فيها وتطويرها . -ج

 الموارد البشرية المؤهلة والمدرية وذات الخبرة في المجال . البيئة اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والجغرافية  -ح

 مل المكتبة في إطارها .التي تع -خ

 :    مواصفات خطة تسويق المكتبة

 أن تغطي أهداف المكتبة، وبخاصة موضوع االستفادة القصوى من مقتنيات المكتبة، وفي نفس الوقت المحافظة عليها . -1

 أن تتضمن كل موضوعات المكتبة ال أن تركز على موضوع دون آخر. -2

عبر مختلف وسائل الدعاية واإلعالن الورقي واإللكتروني، وأن ال يقتصر تسويق أن تكون موجهه لكل مستفيد محتمل  -3

الخدمات على أفراد المؤسسة التي تنتمي إليها فقط كطلبة الجامعة داخل الحرم الجامعي، أو أفراد المنطقة الموجودة بها، وإنما 

 عدد المستفيدين وهو الهدف الرئيس .على من هم خارج هذا النطاق، ألن التعاون مع مكتبات ومراكز أخرى يزيد 

 أن تكون آلية تنفيذ الخطة واضحة وبسيطة تخلو من التعقيدات وال يتطلب تنفيذها أعباء مالية جديدة. -4

أن تستفيد بشكل كبير من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سواء في تقديم الخدمات للمستفيدين أوفي اإلعالن عن هذه  -5

 الخدمات.

التشخيص الدقيق ألوعية المعلومات الضرورية للمستفيد، عن طريق إعداد الدراسات لتحليل اتجاهات المستفيدين سواء على  -6

 أساس شكل المعلومات أو موضوعاتها.
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تعريض المستفيد لجهود متنوعة من االتصاالت التسويقية لجعل المستفيد يشعر أنه أصبح ملما بجميع خدمات المكتبة وأن  -7

كتبة قادرة فعال على تلبية حاجاته، وتكرار زياراته تعني في أحد صورها رضا المستفيد من جهة ، ونجاح خطة التسويق من الم

 جهة ثانية .

ف المستفيد مع برامج المكتبة التسويقية يجب أن يكون بهدف خلق شعور لديه بأنه أصبح شريكا استراتيجيا إن كسب تعاط -8

 هدافها .يعمل مع المكتبة لتحقيق أ

كذلك األمر بالنسبة للموظف الذي يجب أن يشعر هو اآلخر أنه أصبح شريك استراتيجي وبدونه ال يمكن لخطة التسويق أن  -9

 تنجح . 

 وسائل تسويق خدمات المعلومات في المكتبة:

 نوع منها متعددة عناصر حسب المعلومات ومصادرها خدمات تسويق في المكتبين يستخدمها التي الوسائل تتنوع و تختلف

 :ويمكن تسويق خدمات المعلومات بالوسائل التالية لها, المتوافرة اإلمكانات المستفيدون ، مجتمع ، طبيعة واهدافها المكتبة

 . استخدامها وطرق وخدماتها وفروعها وإمكاناتها وموقعها بالمكتبة للتعريف المطويات أعداد -

 . وأنشطتها مختلف أقسامها على والتعرف المكتبة لزيادة المجتمع وأفراد المستفيدين دعوة -

  . وخدماتها ومصادرها المختلفة والمجالت النشرات إصدار -

 . ومصادرها وخدماتها للمكتبة للتسوق المكتبة تتبعها التي األم المؤسسة موقع يتضمن للمكتبة موقع أو صفحة إعداد -

 موقع على واضح بشكل المكتبة تقدمها التي والخدمات وتوفرها المكتبة بها تشترك التي المختلفة البيانات قواعد عن اإلعالم -

 . شبكة االنترنت على المكتبة

 . وأهميته اإلعالن منها مختلفة بوسائل اإلنتفائي والبث الجارية اإلحاطة تفعيل -

 وبناء ، الوعي لنشر المكتبة تتبعها التي المؤسسة األم في وغيرها الفروع أو اإلدارات أو باألقسام العاملين مع التفاعل -

 . الجامعة وإحتياجات أهداف تلبية في تقدمه أن يمكن وما ودورها بأهمية المكتبة والتعريف العالقات

  أخطاء المكتبات ومراكز المعلومات في التسويق :
 المستفيد إشراك دون اإلختيار سياسة ووضع هذه المجاميع وتنمية بالمجاميع المكتبة إغراق على التسويق عملية هناك منظور في

 يحتاجه ما ليس ما يكون غالبًا ولكنه أفضل االستراتيجي التخطيط ووضع ورسم الفرص وتحديد تجزئة السوق سياسة إعتماد أو

 رؤية فإن ، خدماتها على سلًبا تنعكس والتي المكتبات تتبعها االتجاهات التي أسوأ من المنظور هذا ، المستهلك أو المستفيد

 عليها ينطبق التي أكثر المؤسسات من بأنها علًما فيها التسويق مبدأ تطبيق عدم بسبب قائم المؤسسات هذه للعديد من المجتمع

 وليس الجمهور ومتطلبات حاجات تلجأ بحيث معلوماتية سلع وترويج خدمات وتسويق لتقديم أساًسا قائمة ألنها التسويق مفهوم

 . هي ما تراه

المعلومات  وتجميع وتخزين اختيار هدفها ، ومستودع مخزن أنها على التقليدية القائمة بالفكرة المكتبات من المؤسسات بعض تؤمن

 للجمهور واستقطاب وجذب وحث لتشجيع تقوم بها إجراءات أي دون الطلب عند للمستفيدين إعادتها ثم الرفوف على وترتيبها

 و التعرف متطورة خدمات وتقديم هؤالء لجذب واإلعالم اإلعالن أساليب وإتباع لديها وتعريفهم بما المحتملين المستهلكين من

 المكتبة. في وتطبيقها الخدمات و للسلع التسويق كافة وسائل استخدام آخر بمعني ، إليهم والتقرب والحقيقية الفعلية حاجاتهم على

 ومع ، التطبيق صعب أصبح المبدأ هذا وللجميع مجانًا المعلومات لتقديم وإتاحة بأنها اُنشئت تؤمن المكتبات من العديد تزال ال

 يحتاجها والتي االنترنت وعبر قواعد البيانات واستخدام الشبكات عبر محسوبة خدمات وظهور المعلومات تطور تكنولوجيا

 مما بدفع أموال المستفيدين ليفتك وبالتالي كثيرة أموال إلى بحاجة أنها بحجة ترفض إستخدامها المكتبات لكن ، كثيًرا المستهلك

 . التقليدية المعلومات على تقتصر جعلها

 (2017معوقات تسويق خدمات المكتبات ) الشيخ ،

 .التقليدية فقط سوء فهم التسويق وتطبيقاته في بيئة المكتبة أو االكتفاء بأساليب الترويج -1

خوفهم من خروج المكتبـة من دائرة المؤسسات النفعية  بحجةرفض بعض المكتبيين فكرة تسويق خدمات المعلومات أساسا،  -2

 .غير الربحية

 . فهم والتعرف على التوجه نحو التسويق وإجراءاته حتى عندما يكون موجودا الفشل في -3

 المنتوج. عدم الموافقة على المعتقدات األساسية للتسويق التي ترتكز على الزبون بدال من -4

 . لبات ورغبات واحتياجات المستفيدينعدم االتفاق حول متط -5

 . البحوث والتنمية والتقدم صعوبة تقدير القيمة التي تساهم بها منتجات وخدمات المعلومات في فاعلية -6

منتجات وخدمات المعلومات وبخاصة في مجاالت الدراسات اإلنسانية وبيئة  الحالة االقتصادية العامة البسيطة للذين يشترون -7

 غير الموجهة نحو السوق . المكتباتتعليم 

 مكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

اهتمت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا منذ إنشائها  بمصادر المعلومات والمعرفة العلمية المدونة ،فتعمل عمادة شؤون 

التي تتبنى تقديم برامج تعليمية مواكبة ومساندة للبحث المكتبات على تطوير المكتبات وأنظمتها تمشياً مع رسالة وأهداف الجامعة 
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العلمي،كما تعمل على تشجيع اإلتاحة الحرة لكل ما تمتلكه الجامعة من رصيد معرفي، وتسعى للحصول على أفضل ترتيب في 

 التصنيفات العالمية للجامعات محلياً وإقليمياً وعالمياً. 

وهو نظام معروف عالميا في تنظيم مجموعات المكتبات  Blaiseستخدام  نظام بليز بدأ المشروع االيرلندي لتطوير المكتبات با

حيث تتم فيه عملية الفهرسة محليا وترسل استمارات الفهرسة إلى المكتبة القومية البريطانية ، وشهدت الجامعة في السنوات 

كتبة ، كما ارتفع عدد الكليات والتخصصات العلمية. األخيرة توسعا كبيرا في أعداد الطالب وتنوعاً في المستفيدين من خدمات الم

وتطلب ذلك تحديث لعمادة شؤون المكتبات وإنشاء اقسام جديدة مثل الفهرسة والتصنيف، وقسم قواعد المعلومات، وقسم خدمات 

 المستفيدين، وقسم إدارة المجموعات، وقسم الطباعة الرقمية والتجليد، وقسم ضبط الجودة والتدريب .

 عمادة المكتبات: أقسام

قسم إدارة المجموعات : يؤمن القسم كافة احتياجات مكتبات الجامعة من مصادر المعلومات المختلفة من داخل وخارج  .1

السودان عن طريق الشراء من المعارض،ويعمل على تفعيل عمليتي إهداء وتبادل مصادر المعلومات،  وذلك بخلق عالقات مع 

 ية من الداخل والخارج.المؤسسات الثقافية واألكاديم

قسم الفهرسة والتصنيف : يتولى القسم القيام باإلجراءات الفنية من فهرسة وتصنيف جميع مصادر المعلومات بالجامعة  .2

 ويسعى  للوصول إلى أحدث المستجدات في مجال الفهرسة لتطبيقها . 

التي تقدمها المكتبات ويكون دائما على اتصال قسم خدمات المستفيدين:وهو القسم الذي يتولى تحسين ورفع كفاءة الخدمات  .3

 بمكتبات الكليات والوحدات المختلفة لمتابعة أداء الخدمات بها.

قسم قواعد المعلومات :  هو قسم يختص بإدارة وتشغيل األنظمة اآللية لعمادة المكتبات ومتابعتها،واالشتراك فى قواعد  .4

 البيانات المحلية واإلقليمية والدولية.

ط الجودة والتدريب : يقوم بوضع الخطط واألهداف المناسبة والتنسيق مع بقية األقسام فيما يتعلق بضبط الجودة قسم ضب .5

 والبرامج التدريبية، وتأهيل وتدريب العاملين بالمكتبات.

يساهم في قسم الطباعة الرقمية والتجليد : مسؤول عن تجليد جميع كتب مكتبات الكليات والوحدات المختلفة بالجامعة.، و .6

 عمليات طباعة ونسخ وتصوير احتياجات الجامعة، ونسخ وتجليد الرسائل الجامعية للباحثين

-Dاتجهت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الى حوسبة مكتباتها فتحولت الى نظام كوها الدارة المكتبات التقليدية ونظام 

space  الدارة المكتبة . وقد تم تدريب جميع العاملين بالمكتبات على هذه االنظمة  ، ونتيجة لالهتمام بالمكتبات ونظمها اآللية

نالت عمادة شؤون المكتبات العديد من الجوائز وتقدمت في التصنيفات العالمية حيث تميزت في مجال الفهارس اآللية ، 

 والمستودعات الرقمية 

مكتبة بكلياتها المختلفة مع الحرص على تدريب   27وتقدم  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا خدماتها للمستفيدين من خالل  

 العاملين على تقديم هذه الخدمات 

 :الخاتمة

 وهو المكتبة ميمستخد عدد من يزيد ولكنه المادية المشكالت حل إلى فقط يؤدي ال في تقديم خدمات المكتبات التسويق استخدام

 مبررات يدعم سوف فقط المستفيدين عدد زيادة مستوى على ولو التسويق خطة نجاح إن و.المكتبة  وجود من األساس الهدف

 ضروري مطلب المعلومات خدمات تسويق أن على مايؤكد وهو القرار، صانعي من مديري الجامعات و واستمرارها المكتبة دعم

 المالية، استقالليتها المكتبات تعطي خاصة تشريعات يتطلب التسويق برامج تبني في المكتبات نجاح وان.المكتبة لخدمة وملح

  .الخدمات نوعية وتحسين المعلومات مصادر إثراء في التسويق عائدات في التصرف وحرية

 :النتائج

 لدى العاملين بالمكتبات. التسويق مفهوم تحديد الضعف الى هذا ويرجع المكتبات في التسويق مبادئ استغالل في ضعف هنالك (1

ال يوجد اي لوائح او اجراءات مؤسسة وموثقة لتسويق الخدمات المقدمة من عمادة شؤون المكتبات او المكتبات الفرعية  (2

 بالكليات 

ل تقليدي، تركز عمادة شؤون المكتبات بدرجة عالية  على إقتناء مصادر المعلومات التقليدية سنوياً  وإتاحتها للمستفيدين بشك (3

 فالمستفيدين يأتون وقت حاجتهم للمكتبة ، وليست المكتبة من تسعى لدعوتهم من خالل عملية التسويق والدعاية واالعالن .

ال يوجد اي تسويق لقواعد البيانات المتاحة في موقع الجامعة مما أدى الى ضعف اإلقبال عليها بالرغم من الحاجة لها خاصة   (4

 بب جائحة الكورونا مع متطلبات المرحلة بس

يتضح لنا أن اغلبية العاملين  غير راضين عن أداء مكتباتهم بالرغم من الخدمات التي يقدمونها للمستفيدين وذلك بسبب أن  (5

المكتبة ال تحرص بشكل كاف على تطويرهم من خالل إقامة الدورات  وورش العمل والتي تساعدهم وتدربهم على التسويق 

 ضل.  لهذه الخدمات بشكل أف

هناك وعي غير كافي للعاملين بالمكتبات إتجاه تسويق خدمات المعلومات رغم اإلقرار بأهميته , و لكن ليس لديهم خلفية  (6

 .كاملة لطريقة تطبيق التسويق عمليا ومعرفة األساليب الصحيحة والفعالة لعملية التسويق 
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 :التوصيات

 .والمعلومات لخدمات المكتبات التسويق في واستراتيجياته  التسويق نظريات من االستفادة (1

ها والتواصل لأن يكون هناك قسم بعمادة المكتبات خاص بالتسويق مهامه الرئيسية الترويج عن خدمات المكتبات والتسويق  (2

 مع المستفيدين من الطالب والباحثين

القصوى التي اكتسبها التسويق على إدراج مادة التسويق ضمن مقررات ومناهج أقسام المكتبات والمعلومات نظراً لألهمية  (3

 المستويين اإلقليمي والعالمي .

عقد ورش تدريبية للعاملين بالمكتبة لتطوير الفكر التسويقي وتعريفهم بأساليب تسويق الخدمات عن طريق تخطيطها  (4

 وترويجها بالطرق الحديثة بما  يتالئم مع المستفيدين ورغباتهم .

جتمع العاملين بالمكتبات عن طريق المحاضرات والندوات والسمنارات وإقامة المعارض بث ثقافة التعليم المستمر وسط م (5

 والندوات والمؤتمرات .

 .إستخدام مقاييس رضا المستفيدين عن خدمات المكتبات بهدف تطوير خدمات المكتبات المقدمة لهم  (6

لمتخصصة التي تسهم في التسويق لخدمات إنتاج األدلة الخاصة بالمكتبات والكشافات والمستخلصات والببليوجرافيات ا (7

 المعلومات المقدمة من مكتبات الجامعة .

وذلك من خالل   (Digital libraryالتركيز على إقتناء مصادر المعلومات اإللكترونية والعمل على تطوير مجموعة المكتبة الرقمية ) (8

  الشراء أو االشتراك أو اإلهداء .) توافقاً مع متطلبات المرحلة الحالية من  تعليم الكتروني( والتسويق لها الكترونياً لجذب المستفيد

 :المراجع

نيا الطباعة ( . المكتبات الجامعية وتحديات مجتمع المعلومات ._ االسكندرية : دار الوفاء لد2009ابراهيم , السعيد مبروك ) 

 والنشر 

( . خدمات اإلرشاد والتوجيه والنشطات التسويقية في المكتبات األكاديمية : دراسة حالة لمكتبة جامعة 2005بامفلح , فاتن  سعيد )

 .10, ع  2الملك فهد للبترول والمعادن . دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات , , مج 

 ._ القاهرة : الدار المصرية اللبنانية 2خدمات المعلومات في ظل البيئة اإللكترونية ._ ط( . 2012بامفلح , فاتن  سعيد ) 

متاح على   -. 7مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية .ع - .( . المكتبات الجامعية والتقنية2016بلبكاوي ، جمال )

andumah.com/Record/769757http://search.m 
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ABSTRACT: 
One of the challenges that university libraries face is a new trend, which is marketing for their services, as we find that the 

role of the university library does not stop at collecting and organizing information containers only, but also has other guiding 

roles towards the beneficiaries. The importance of the study in clarifying the role of marketing for information services and 

the benefits that accrue to the library and the beneficiaries after using the marketing plans and its various activities and 

methods. The method used in this study is the descriptive approach, the method of content analysis and the case study. One 

of the most important findings of the study is the marketing procces is very important procces that leads to improving services 

and achieving beneficiary satisfaction and thus reaching the success of the library. The study showed that the libraries of 

Sudan University of Science and Technology, despite the many services they provide,but it  lacks marketing plans, and one 

of the most important recommendations is the need to include marketing in the curricula and method of libraries and 

information departments due to the paramount importance that Marketing gained at the regional and global levels, and held 

workshops Training for library staff to develop marketing thought and introduce them to the methods of marketing services 

by planning and promoting them in modern ways in a way that suits the beneficiaries and their desires. 
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