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 المستخلص:

ـ جمهور المستفيدين مػن االشطػ ة    ـ موقع تويتر في اعال تناكلت الدراسة دكر كاقع استخدا

كالخدمات التى تقدمها المكتبات الجامعية العربية، على اعتبار اف خدمات االحاطة الجارية للمعلومػات  

ـ باكال باكؿ بمجريات االمور كاالحداث المستمرة كالمتالحقة داخػل  ترتبط بطكل كبير على االع ال

ـ  مؤسسات المعلومات، كيعتبر موقع تويتر من مواقع شبكات التواصل االجتماعى التى تهدؼ إلى اعال

ـ كالوظيفة تحت مسمى خدمػة مػن    المتابعين له باالحداث الجارية، كبالتالى يندرج من حيث المفهو

ـ االجتماعى الجديد، كمػا  خدمات االحاطة ال جارية فى المكتبات كمراكز المعلومات فى اطار االعال

ـ موقػع تػويتر كالوقػوؼ علػى       سعت الدراسة إلى تقييم كاقع المكتبات الجامعية العربية السػتخدا

تحليل المعلومات المستخدمة بها كتقويمها، كالتعرؼ على طبيعة تلك الخدمات من جواشب متعػددة،  

ـ كالتدكين من الناحية االدارية كالعلمية كالمتابعة تجاق المكتبات المدركسة، مػع عػرض   كآلية االعال

ـ تويتر فى مكتبػات الجامعػة بهػدؼ تعزيػز التواصػل االلكتركشػي بػين         معايير مقترحة الستخدا

المؤسسات المعلوماتية كالمستفيدين منها من منظور علمى يساهم بطكل اك باخر فى التعليم عن بعد 

 دؿ المعرفة كالتقارب لالستفادة منها لخدمة األهداؼ التعليمية كالعلمية على حدا سواء.  كتبا

كاستخدمت الدراسة أسلوب تحليل المحتول على اعتبار اشه احد اساليب المػنه  الوصػفى    

لالجابة على تساؤالت الدراسة، للبحث فلاتجاهات المكتبات الجامعية شحو آلية استخدـا تويتر علػى  

ة  الت ورات الجارية العالـ المستفيدين باستخدـا األشكاؿ المتنوعة سواء كاشت اإلخ ػارات  مالحق

اليومية اك النطرات االعالمية اك البث االشتقائي للمعلومات اك التعريف بالبحوث الجاريػة اك استنسػاخ   

 قوائم محتويات الدركيات كغيرها من أشكاؿ خدمات االحاطة الجارية.

 -البث االشتقائي للمعلومات  -اإلحاطة الجارية للمعلومات  - تويتر الكلمات الدالة:

 المعايير -المكتبات الجامعية -الطبكات االجتماعية  -خدمات المعلومات 

Abstract: 

This study deals with the role of usingTwitter to inform the users of the 

Arab university libraries, about the activities and services they provide. 

Therefore, it aims to accomplish the following: 

  - Identify the contribution of Twitter (as a Social Media) in the 

enhancement of Current Awareness Service at the Arab University Libraries . 

- Support positive attitudes towards the use of Twitter . 

- Identify the extent of follow-up of the university libraries pages of 

Twitter as a means of the Current Awareness Services. 

- Quantities and qualitative trends towards the use of university libraries 

on Twitter. 
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- Identify the administrative and functional aspects used in the university 

libraries under studyto use Twitter inCurrent Awareness Services site. 

- Introduce of the usage standards for Twitter in libraries. 

 To answer the questions of the study, Content analysis descriptive 

method was used. 

Descriptors: Twitter -Current Awareness Service -(SDI) 

Selective Dissemination of Information - Information Services - 

Social Networks - University Libraries - Alert Services - Standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االستطهاد المرجعي:
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 تمهيد:

تالحقت الت ورات بطكل غير مسبوؽ مع ظهور الطبكة العنكبويتة 

في العالم، حتى أصبحت تستخدـ في كل الق اعات كالمجاالت سواء 

على المستول الحكومى أك الق اع الخاص من شركات كمؤسسات 

كأفراد، كبالتإلى ظهرت التنافسية التجارية كالخدمية في صناعة 

ركيب كصياشة البرمجيات كاألجهزة كالمعدات بناء على التقنيات كت

التى تظهر يوميان لخدمة الناس إليجاد طرؽ كأساليب علمية أكثر 

كتوضح المؤشرات في العالم بأف استخداـ الطبكة  رفاهية كتقدـ.

العنكوبتية في زيادة لدرجة تصل إلى أف شخص كاحد من كل ثالث 

( استخداـ ّٔإلشترشت كيوضح الطكل رقم )أشخاص في العالم يستخدـ ا

االشترشت في العالم حسب التقسيمات الجغرافية كفقان لما شطر في موقع 

(Internet World Stats ) المتخصص في الدراسات اإلحصائية

كالتقارير الدكلية لعالم االشترشت كالتكنولوجيا حتى النصف األكؿ من 

 .ّّّّٕٗٔٓعاـ 

هر مفهوـ جديد أطلق عليه الجيل كمع بداية االلفية الثالثة ظ

، كالذل تزامن مع ت ور  ّٓ,ّٕالثاشى لطبكة االشترشت أك ما يعرؼ بالويب 

عدد من التقنيات الجديدة مثل االجاكس كالفالش كالسيلفر اليت 

على أشها تلك المواقع التى تعتمد  ّٓ,ّٕكخالفه، كتعرؼ مواقع الويب 

تطغيلها كاشهارها كتغذية بالدرجة األكلى على مستخدميها كزكارها في 

محتواها دكريان كعلى مدار الساعة. كهذا هو االختالؼ الجوهرل بين 

ليست له  ّٓ,ّٕ، فموقع مصنف كويب ّٓ,ّٔكمواقع الويب  ّٓ,ّٕمواقع الويب 

 (.ّٔفائدة بدكف مطاركة مستخدميه في إثراء المحتول باشفسهم)

 ّٓ.ّٕبة كالمكت ّٓ,ّٕكمع ضركرة االشتقاؿ إلى الجيل الثاشى للويب 

كالتواصل الوظيفي كالمهني مع مواقع الطبكات االجتماعية بطكل يقدـ 

خدمات المعلومات للمكتبات بصورة احترافية كفقان لرؤية كرسالة 

كأهداؼ المكتبة كالمؤسسة التي تتبعها، لتصبح خدمات المكتبات قادرة 

على ت وير كتحسين منتجها على أساس ثابت كسريع كيصبح المستفيد 
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لمطارؾ كالمساهم باإلبداع كمستطار لهذق الخدمات سواء كاف هو ا

 (ّٕالمنت  افتراضيان أك ماديان.)

ظهرت الطبكات  ّٓ,ّٕكشتيجة لما أسفرت عنه تقنيات الويب 

االجتماعية لتأتى معها العديد من الخدمات كالتقنيات المرتب ة بها، 

ية، كمنها كيستفيد منها كافة المؤسسات التجارية كالخدمية كالمعلومات

من قبل األفراد  Accessسهولة الوصوؿ للمعلومات كاتاحتها 

من حيث قدرة الفرد  Interactivityالمستخدمين لها، كالتفاعلية 

(، ّٖعلى المطاركة في إشتاج المحتول كتنوعه كاختيار توقيت النطر)

باالضافة إلى سعة اإلشتطار كعدـ إرتباطها بمن قة جغرافية محددة، أم 

 خ ى حواجز المكاف الجغرافي كتوقيت اإلتصاؿ.أشها تت

كتتفاكت تلك الخدمات التي اقترشت بمواقع التواصل االجتماعي 

طبقان  Twitter)مع جمهور المستفيدين منها، حيث يحتل تويتر )

للدراسات الحديثة على مستول العالم المركز السابع عالميان من بين 

كما يحتل المركز الثاشى  المواقع االلكتركشية األكثر استخدامان،

عالميان من بين مواقع التواصل االجتماعي اآلخرل بعد الفيس بوؾ 

( شظران لما يتمتع به موقع تويتر من مكاشة متخصصة عن ّٗمباشرة )

بمنهجية  العديد من مواقع التواصل االجتماعى فى شطر المعلومات

، باإلضافة إلى إعتبارق عنصران رئيسيان  SMS الرسائل النصية القصيرة

في متابعة األحداث كالمناسبات الجارية التي تحدث لألفراد أك 

سسات كإعالـ التابعين على صفحاته بكتابة تدكينه مصغرة تسمى المؤ

عن حالتهم أك أحداثهم كحياتهم كبحد أقصى  (Tweet)تغريدة  

 حرؼ للرسالة الواحدة شاملة المسافات بين األحرؼ. ّّّٓٗٔكإجمإلى 

 

 

 

 

 (ّ٘)( إحصاءات استخداـ االشترشت في العالمّٔشكل )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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على أساس أشها  ّّّّٕٙٓٓلعاـ  مارس ّّٕٔكبدأت فكرة  ميالد تويتر في 

(، كمن ثم أخذ هذا الموقع باالشتطار فيما بعد على ّٙشبكة معلومات)

اعتبارق خدمة حديثة في مجاؿ التدكينات المصغرة تحت اسم )تويتر( 

( ، حتى كصل عدد مستخدمي موقع تويتر في ّٚ.)ّّّّٕٚٓٓكذلك في ابريل 

العالم، مع حوؿ  (ّٛ)( مليوف مستخدـّّّٖٓٔإلى أكثر من ) ّّّّٕٗٔٓشهاية 

تفاكت استخداماتهم ما بين مُّنتجين للمعلومات كيعتبركا مستخدمين 

شط اء أك مستهليكن لتلك المعلومات أك ما يسمى إعادة التغريدات 

(Retweet)  بمعنى آخر فإف معظم المعلومات المتداكلة على تويتر

يتم شطرها بواس ة أقلية من المستخدمين، في حين أف األغلبية الباقية 

هم مجرد مستهلكين لتلك المعلومات فقط. فمواقع الطبكات 

االجتماعية مثل فيس بوؾ كتويتر ليست مجرد أدكات تتيح 

للمستخدمين شطر تعليقاتهم الطخصية كمطاركة اآلخرين بها، كلكنها 

 (  ّٜأصبحت لكثير من المستخدمين منصات لنطر األخبار.)

لفورم عن أحداث أك كيهدؼ تويتر في المقاـ األكؿ إلى اإلعالـ ا

أخبار ربما يستخدمها األفراد أك المؤسسات في التنويه عنها فور 

( كهذا Followersحدكثها كإعالـ جمهور المستفيدين أك المتابعين )

ما يمكن أف يسمى في علم المكتبات كالمعلومات بخدمات اإلحاطة 

. كهذا ما توضحه تلك Current Awarenessالجارية للمعلومات

سة من خالؿ دراسة كاقع استخداـ كسائل التواصل االجتماعى فى الدرا

في المكتبات الجامعية العربية مع  تقديم خدمة االحاطة الجارية

التركيز على موقع تويتر على إعتبارق أقرب المواقع كأشسبها فى 

تقديم تلك الخدمة بطكل أفضل كأسرع عن غيرها من المواقع 

ض موجز عن تويتر كعالقته بخدمات االجتماعية اآلخرل، بدءان بعر

االحاطة الجارية مركران بمطكلة الدراسة كأهميتها كالتساؤالت كاالهداؼ 

كالمنه  المستخدـ كصوالن إلى المعايير المقترحة آلليه استخداـ موقع 

 تويتر فى المكتبات الجامعية. 
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 أوال: اإلطار المنهجي

 مشكلة الدراسة: 1/1

جتماعي المكتبات على إعادة رسم تساعد كسائل التواصل اال 

األهداؼ كال موحات المستقبلية ذات العالقة بالمستفيدين، لخلق آلية 

عمل جديدة للتفاعل معهم في سرعة كصوؿ المعلومات اليهم أك 

اإلحاطة باألحداث كالمصادر الجديدة أك األشط ة التي تت لب الرأم 

في دعم األبحاث  كالمطورة كخدمات المعلومات التى يحتاجوا اليها

 العلمية من تلك المكتبات. 

كقد الحظ الباحث استخداـ مكتبات الجامعات العربية لموقع  

تويتر دكف أف تكوف هناؾ دراسة علمية ترصد هذق الظاهرة، مما 

استدعى إجراء هذق الدراسة لرصد الواقع، مع محأكلة ت ويرها في 

يير التى يتفق عليها أهل المستقبل كفقان للقواعد االرشادية كبعض المعا

االختصاص من خالؿ بعض الدراسات االجنبية فيما يتعلق ب رؽ 

استخداـ تويتر بالمكتبات الجامعية من خالؿ التوصيات كالمقترحات 

 للت وير كالتفاعل.

 كعليه فتمثلت مطكلة الدراسة في ما يلى:

داـ عدـ كجود معايير محددة مسبقان كيُّحتكم إليها المكتبيوف الستخ -

المكتبات الجامعية موقع تويتر لتلبى احتياجات المستفيدين 

 المستهدفين من تلك المكتبات.  

التفاكت فى حجم المعلومات كالبياشات التى تقدمها المكتبات الجامعية  -

 على موقع تويتر.

تعاشى المكتبات الجامعية العربية من  قلة الوعي كإدراؾ المكتبة  -

لتواصل االجتماعي كعالقتها بالمستفيدين المهني ألهمية كسائل ا

 كبصفة خاصة موقع تويتر.
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 أهمية الدراسة: 1/2

يتوقع أف تسهم شتائ  الدراسة كتوصياتها في سد ثغرة مهمة في  

توفير إدارة كفريق عمل لت وير صفحات تويتر كدكرها في زيادة 

مساشدة المكتبات الجامعية على شطر خدمات اإلحاطة الجارية 

  -ومات، كما تبرز أهمية الدراسة فيما يلي:للمعل

. تُّعتبر أكؿ دراسة عربية استكطافية اعتماد على موقع تويتر ّٔ

منفردان دكف غيرق عن مواقع التواصل االجتماعي اآلخرل على إعتبارق 

من أحد األشكاؿ التي تساعد في بث كشطر المعلومات كخدمة من 

ضعف كجود تلك الخدمة  خدمات اإلحاطة الجارية بالمكتبات، في ظل

داخل المكتبات بال رؽ القديمة مثل إتاحة األخبار على لوحات اإلعالشات 

 كغيرها من األساليب التقليدية.

. تُّسهم هذق الدراسة في إلقاء الضوء حوؿ كيفية إستفادة ّٕ

المكتبات الجامعية من موقع تويتر كأهمية دكرق لخدمة المتابعين 

 .)المستفيدين من المكتبات(

. لم تقتصر الدراسة على مجرد توفير اإلطار النظرم حوؿ ّٖ

الموضوع؛ كلكنها رصدت الوضع الراهن الشتراؾ المكتبات الجامعية 

 العربية في موقع تويتر، كآلية استخدامه بها.

كضع معايير مقترحة الستخداـ المكتبات الجامعية موقع  -ّٗ

جعل االستفادة من تويتر يساهم في االعتماد على آلية للعمل بطكل ي

خدمات موقع تويتر أكثر فاعلية كاقباالن تجاق المستفيدين منها، شظرا 

 الفتقار التخصص إلى أداة معيارية عربية على كجه الخصوص. 

كبناء على ما سبق ظهرت حاجة مُّلِّحَّّّة إلى إجراء دراسة منهجية  

ر هذا لواقع استخداـ موقع تويتر في المكتبات الجامعية العربية كتأثي

االستخداـ على المستفيدين من تلك المكتبات، كبالتالي زيادة أهمية 

إيجاد حلوؿ علمية تساعد في تخ ى المطاكل التي تقابل المكتبات في 

 هذا الصدد.
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 تساؤالت الدراسة: 1/3 

ما هػى االتجاهػات   تسعى الدراسة لإلجابة على سؤاؿ أساسي هو: 

فر فػي اسػتخداـ المكتبػات    الحديثة كالمؤشرات التي ينبغػي أف تتػوا  

 الجامعية موقع تويتر تلبية لحاجات المستفيدين )المتابعين(؟

كهناؾ عدد من التساؤالت الفرعية التى تسعى الدرسػة لالجابػة   

 عليها كهى:

ما المفاهيم األساسية لتويتر كعالقته بخدمات اإلحاطة  -أ 

 الجارية بالمكتبات الجامعية؟

شحو استخداـ تويتر  ما هى توجهات المكتبات الجامعية -ب 

 مقارشة بالفيس بوؾ من حيث أعداد المتابعين كالمعجبين؟

ما مقومات أعداد المتابعين كالتابعين في صفحات تويتر  -ج 

 كآلية تفاعل المكتبات الجامعية معهم؟

ما هي معدالت التفاعل في التغريدات الصادرة من صفحات  -د 

 المكتبات الجامعية على تويتر؟ 

خدمات اإلحاطة الجارية للمكتبات  ما اتجاهات كأشواع -ق 

 الجامعية باستخداـ موقع تويتر؟

ما هى المعايير التى يمكن أف تستند إليها المكتبات الجامعية  -ك 

 في استخداـ موقع تويتر؟

 أهداف الدراسة: 1/4

 تهدؼ الدراسة الحالية بطكل عاـ إلى:

التعرؼ على مدل توافر مقومػات اسػتخداـ موقػع تػويتر فػي       -أ 

 العربية على اعتبارق من خدمات اإلحاطة الجارية.المكتبات 
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التعرؼ على الفركؽ بػين موقػع الفػيس بػوؾ كموقػع تػويتر        -ب 

بالمكتبات الجامعية العربية على اعتبارهم أشهر مواقع التواصػل  

 االجتماعى عالميان كفقان للدراسات العلمية.

التعرؼ على طبيعة تفاعل صفحات المكتبات الجامعية على موقع  -ج 

ر من حيث أعداد المتابعين كالتغريدات كشوعيػة المعلومػات   تويت

 التى تقدمها.

إثارة الوعي بمميزات موقع تويتر في خدمة اإلحاطػة الجاريػة    -د 

للمعلومات من خالؿ النظرة المستقبلية االستطرافية  لصػفحاته  

 كالخدمات التي يقدمها للمكتبات الجامعية.

من قبػل المكتبػات    كضع معايير موضوعية يمكن االعتماد عليها -ق 

 الجامعية في اشطاء كاستخداـ موقع تويتر.

إبداء المقترحات كالتوصيات لت وير منظومػة اسػتخداـ موقػع     -ك 

 تويتر في المكتبات الجامعية العربية.

 منهجية الدراسة: 1/5

فرضت طبيعة الدراسة في استخداـ المنه  الوصفي التحليلي فػي  

تب ػة بالظػاهرة محػل    التعرؼ علػى ظػركؼ كحاجػات األطػراؼ المر    

الدراسة، مع جمع البياشات للتعرؼ علػى مجتمػع الدراسػة كخصائصػه     

كالبحث في أسباب بعػض النتػائ  السػلبية بهػدؼ التوصػل لتوصػيات       

كمقترحات تساعد على حلها كت ويرهػا مسػتقبالن السػتنباط المعػايير     

 المنطودة. 

 حدود ومجال الدراسة: 1/6

 لتالي:حُّدد مجاؿ الدراسة على النحو ا

تناكلت الدراسة المكتبات الجامعية العربية التى  الحدكد الموضوعية:

تمتلك صفحة رسمية خاصة على موقع تويتر بصػرؼ النظػر عػن    

 أهدافها من عملية االشتراؾ.  
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:  تغ ى الدراسة مجتمع المكتبػات الجامعيػة علػى    الحدكد المكاشية

 مستول الدكؿ العربية.

اسة الفترة الزمنية منذ بدايػة تفعيػل   : تغ ى الدرالحدكد الزمنية 

موقع تويتر للمكتبات الجامعية كحتى االشتهاء من الدراسة  بتػاري   

ّّٕ٘/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ. 

 أدوات جمع البيانات: 1/7

ألغراض جمع البياشات حػوؿ مجتمػع الدراسػة اسػتخدـ الباحػث      

( صػمموا لهػذا   ّٕ(، كاستبياف )ملحق رقػم  ّٔقائمة مراجعة )ملحق رقم 

ما أدكات لجمع البياشات عن مفردات الدراسػة. باإلضػافة   الغرض بصفته

إلى تصفح مواقػع المكتبػات الجامعيػة محػل الدراسػة للتعػرؼ علػى        

استخدامها موقع تػويتر بصػورة رسػمية مػن عدمػه كالحصػوؿ علػى        

 المعلومات اآلخرل التي تساعد الباحث على هذق الدراسة. 

المتخصصين في كبعد إجراء تحكيم االستبياف من بعض األساتذة 

علم المكتبات كالمعلومات كعمل التعديالت المناسبة عليه، تم إرسػاله  

( مكتبة ّّٚٔإلى جميع المكتبات الجامعية التي تم حصرها كالبالغ عددها )

جامعية باستخداـ البريد االلكتركشػي مػرتين، المػرة األكلػى بتػاري       

أف الباحث لم يتَّلَّقَّّّ ، إال ّّّّٕٗٔٓ/ّّٓٔ/ّّٕٙ، ثم المرة الثاشية بتاري  ّّّّٕٗٔٓ/ّّٓٔ/ّّ٘ٔ

 أم استجابة سول من المكتبة المركزية لجامعة طيبة.

 مجتمع الدراسة: 1/8

 ( أشواع الصفحات للمكتبات الجامعية العربية المتاحة على تويترّٔجدكؿ )    

 % عدد أشواع االشتراؾ

 %ّٛ,ّّٓٚ ّّٚٔ صفحات رسمية

 %ّٔ,ّّٜٕ ّٚ صفحات غير رسمية

 %ّّّٓٓٔ ّّٕٗ مجموع
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اء عملية الفحص بطكل كامل على موقع تويتر تػم  من خالؿ إجر

( مكتبة جامعية عربية لديها صػفحة علػى موقػع تػويتر،     ّّٕٗرصد عدد)

( كتوزعت بين أكثر مػن دكلػة، تػم    ّٔكما هو موضح بالجدكؿ رقم )

% مػن إجمػالي   ّٛ,ّّٓٚ( مكتبػة بنسػبة   ّّٚٔتحديد مجتمع الدراسة لعػدد ) 

 مبػيَّّّن  ع تويتر، كمػا هػو  المكتبات الجامعية العربية المتاحة على موق

( كاتم االختيار بناء على استخدـ تلك المكتبات موقع ّٕبالجدكؿ رقم )

تويتر من خالؿ الموقع االلكتركشي الرسمي للمكتبات باإلحالة المعػرؼ  

(URL     إلى تويتر من خالله، دكف النظػر إلػى التفاعػل كاالسػتخداـ )

 الحقيقي للمكتبات له من عدمه.

ب إلى كجود صفحات غيػر رسػمية للمكتبػات    كربما ترجع األسبا

الجامعية على تويتر إلى بعض االجتهادات الفردية من بعػض العػاملين   

بالمكتبة بإشطاء صفحة للمكتبة بدكف االعتماد رسميا على إدارة المكتبة 

أك من أشخاص آخرين معجبين أك أصػدقاء للمكتبػة فيقومػوا بإشطػاء     

% مػن إجمػالي   ّٔ,ّّٜٕإلػى  صفحات غير رسػمية، كقػد كصػلت شسػبتها     

المكتبات الجامعية الموجودة علػى تػويتر كالتػي تػم حصػرها. كهػذق       

المكتبات هي مكتبة األمير سػل اف للعلػوـ كالمعرفػة بجامعػة اإلمػاـ      

محمد بن سعود اإلسالمية كمكتبػات عمػاد شػؤكف المكتبػات بجامعػات      

الملك خالد كالقصيم كحائل كالباحػة كشػقراء كالمكتبػة المركزيػة     

جامعة بغداد. كعليه اسّْتُّبّْعِّدَّ الباحػث تلػك المكتبػات الجامعيػة غيػر      ب

( يوضػح المكتبػات الجامعيػة المختػارة     ّٕالرسمية. كفيما يلى جدكؿ )

 لمجتمع الدراسة:

 ( مجتمع الدراسةّٕجدكؿ )

تاري   المعرؼ الدكلة المكتبات الجامعية ـ

 اإلشطاء

جامعة أـ القرل: مكتبة الملك   .ّٔ

 عبد اهلل

 ّّّّٜٕٓٓ kaaulib@ يةالسعود

بالمدينة  الجامعة اإلسالمية  .ّٕ

 المنورة: عمادة شؤكف المكتبات

 - Libraries_iu@ السعودية

 ّّّّٕٔٔٓ ksu_Libraries@ السعوديةجامعة الملك سعود: عمادة   .ّٖ

https://twitter.com/kaaulib
https://twitter.com/kaaulib
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
https://twitter.com/Libraries_iu
https://twitter.com/Libraries_iu
https://twitter.com/ksu_Libraries
https://twitter.com/ksu_Libraries
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( لصفحات المكتبػات الجامعيػة السػعودية    ّٕرقم )كأسفر الجدكؿ 

( مكتبػة جامعيػة مػن المملكػة العربيػة      ّّٖٔعلى تويتر، حيث تبين أف )

% مػن إجمػالي مكتبػات    ّ٘,ّّٙٚالسعودية لها صفحات على تويتر بنسػبة  

الدارسة، بينما توافرت مكتبػة جامعيػة كاحػدة لبػاقى الػدكؿ العربيػة       

 ر كاألردف.اآلخرل في كل من مصر كسل نة عماف كق 

 

 شؤكف المكتبات

عمادة :بدالعزيزالملك ع جامعة  .ّٗ

 شؤكف المكتبات

 ّّّّٕٔٔٓ lib_kau@ السعودية

الملك فهد للبتركؿ جامعة   .ّ٘

 :عمادة شؤكف المكتباتكالمعادف

 ّّّّٕٕٔٓ KFUPMLibraries@ السعودية

عمادة شؤكف :جامعة طيبة  .ّٙ

 المكتبات

 ّّّّٕٕٔٓ library_taibah@ السعودية

جامعة جازاف: عمادة شؤكف   .ّٚ

 المكتبات

 ّّّّٕٕٔٓ jazanulib@ السعودية

جامعة الجوؼ: عمادة شؤكف   .ّٛ

 المكتبات

 - libr_JU@ السعودية

د األميرة شورة بنت عب جامعة  .ّٜ

 :عمادة شؤكف المكتباتالرحمن

 - dla_pnu@ السعودية

 .جامعة سلماف بن عبد العزيز  .ّّٓٔ

 بالخرج: عمادة شؤكف المكتبات

 - saulibraries@ السعودية

جامعة شقراء: عمادة شؤكف   .ّّٔٔ

 باتالمكت

 - dlsu4@ السعودية

جامعة المجمعة: عمادة شؤكف   .ّّٕٔ

 المكتبات

 ّّّّٕٕٔٓ LibraryDla@ السعودية

 ّّّّٕٔٔٓ SDL_sa@ السعودية المكتبة الرقمية السعودية  .ّّٖٔ

جامعة القاهرة: المكتبة   .ّّٗٔ

 المركزية

 - new_centrallib@ مصر

جامعة السل اف قابوس: المكتبة   .ّّ٘ٔ

 الرئيسية

سل نة 

 عماف

@MainLibrarySQU - 

 ّّّّٕٕٔٓ QU_Library@ ق ر جامعة ق رجامعة ق ر: مكتبة   .ّّٙٔ

مكتبة جامعة جامعة اليرموؾ:   .ّّٚٔ

 اليرموؾ

 - YarmoukLibrary@ األردف

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
https://twitter.com/KFUPMLibraries
https://twitter.com/KFUPMLibraries
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
https://twitter.com/jazanulib
https://twitter.com/jazanulib
https://twitter.com/libr_JU
https://twitter.com/libr_JU
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
https://twitter.com/dla_pnu
https://twitter.com/dla_pnu
https://twitter.com/saulibraries
https://twitter.com/saulibraries
https://twitter.com/dlsu4
https://twitter.com/dlsu4
https://twitter.com/LibraryDla
https://twitter.com/LibraryDla
https://twitter.com/SDL_sa
https://twitter.com/SDL_sa
https://twitter.com/new_centrallib
https://twitter.com/new_centrallib
https://twitter.com/MainLibrarySQU
https://twitter.com/MainLibrarySQU
https://twitter.com/QU_Library
https://twitter.com/QU_Library
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
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كبعد مراجعة الباحث عن أسباب عػدـ تػوافر صػفحات للمكتبػات     

الجامعية اآلخرل بخالؼ مجتمع الدراسة على موقع تويتر، كالبحث في 

مواقع المكتبات الجامعية العربية االلكتركشية اتضح أف اغلػب المكتبػات   

بػة  تندرج تحت عباءة الصفحات الرئيسية للجامعة األـ التابعة لها المكت

كبالتالي تدرج أخبار المكتبات كجزء مػن األخبػار كاألحػداث العامػة     

الرئيسية للجامعة شفسها، كهذا شيء غير مبرر للمكتبات  كيبػين عػدـ   

الػػوعي كاألهميػػة باسػػتقالؿ المكتبػػات الجامعيػػة بصػػفحات التواصػػل  

االجتماعي التي تمثلها كتديرها كتتحدث عن أخبارها المتخصصة بطكل 

ل بيعة المسػتفيدين مػن المكتبػة كخصائصػهم الفرديػة      مستقل شظرا 

كالعلمية فيما يحتاجوف إليه من معلومات. كعلى الجاشب اآلخػر يفسػر   

الباحث تلك الظاهرة ترجع إلى أف إدارة المكتبات الجامعية العربية لم 

تدرؾ أهمية كدكر االستقاللية في طبيعة شطػر المعلومػات عػن بػاقى     

 ح لها بالتواجد اليومي على تويتر.ق اعات الجامعة بطكل يمس

كما يوضح الجدكؿ السابق أف سنوات اإلشطاء لصفحات تويتر في 

% ، كيمكػن أف  ّّٚٗمكتبات الدراسة لم تظهر في ثمػاف مكتبػات بنسػبة    

يكوف هذا مؤشر يبين عدـ األهمية مرة أخرل من ذكر تاري  التأسيس 

ة الصػػفحات للخدمػػة أك قلػػة الدراسػػات العلميػػة للمكتبػػات فػػي إدار 

االجتماعية كدكرها في توثيق خدماتها المعلوماتية التي تتيحها لجمهور 

 المستفيدين منها.

 ّّّّٜٕٓٓكقد اتضح أف أكؿ مكتبة استخدمت تويتر في أخبارهػا عػاـ   

 ّّّّٕٔٔٓمن شصيب مكتبة الملك عبد اهلل بجامعة أـ القرل، يليها فػي عػاـ   

تػم   ّّّّٕٕٔٓتر كفى عاـ % في حساب تويّٙ,ّّٚٔاشتراؾ ثالثة مكتبات بنسبة 

% مػن  ّٗ,ّّٜٕاشتراؾ خمس مكتبات جامعية على صفحات تػويتر بنسػبة   

 إجمالي مكتبات الدراسة. 

( مدل كعى مكتبات الدراسة بأهمية ربط ّٖكيوضح الجدكؿ رقم )

صفحات تويتر بالموقع الرسمي للمكتبة أك الجامعة التابعة لها المكتبة 

ت الدراسة تقوـ بعملية ربط ( مكتبة من مكتباّّٗٔحيث تبين أف هناؾ )
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(URL معرؼ موقع المكتبة االلكتركشي للمكتبة على موقع تويتر لها )

( مكتبات ال تقوـ بهذا الربط المن قي ّٖ% بينما هناؾ )ّٗ,ّّٕٛبنسبة 

كالواجب للتعريف بصفحة المكتبة الرئيسي لمساعد المتابعين في 

بات جامعات ( موقع المكتبة االلكتركشي كهم مكتURLالوصوؿ معرؼ )

الملك عبدالعزيز كجازاف كجامعة اليرموؾ حيث رب ت األخيرة 

بمعرؼ الفيس بوؾ للمكتبة كليس للمكتبة شفسها.كيرل الباحث 

ضركرة إجراء عملية الربط لكافة أشواع المكتبات ألشها تساعد المتابعين 

 للرجوع بطكل بسيط لموقع المكتبة االلكتركشي.

 مواقع المكتبات لبياف التعريف للصفحة( ربط موقع تويتر بّٖجدكؿ )

ربط صفحة تويتر 

 بالموقع الرسمي 

البياف التعريفي  % عدد

 للصفحة

 % عدد

يوجد بياف تعريفي  %ّٗ,ّّٕٛ ّّٗٔ يوجد ربط

 للصفحة

ّٜ ّّٖ٘% 

ال يوجد بياف  %ّٙ,ّّٚٔ ّٖ ال يوجد ربط

 تعريفي للصفحة

ّٛ ّّٗٚ% 

 %ّّّٓٓٔ ّّٚٔ مجموع %ّّّٓٓٔ ّّٚٔ مجموع

( عػن مػدل تػوافر بيػاف تعريفػي      ّٖ)كما يسفر الجدكؿ رقػم   

مختصر بتوصيف صفحات تويتر الخاص بمكتبات الدراسػة بػاف يحػدد    

هوية الصفحة على أشها تمثل موقع المكتبة الرسمي أك كوشها الصفحة 

المرتب ة مثل ما حددته مكتبة الملك عبد اهلل بجامعػة أـ القػرل فػي    

ملػك عبػد اهلل   "الحساب الرسػمي لمكتبػة ال  صفحتها على تويتر بأشها 

الجامعية مكتبػة أكاديميػة تسػتعرض الخػدمات االلكتركشيػة كتهػتم       

فيتضػح أهميػة   بإحاطة كبنطر الوعي المعلوماتي للمجتمع المعرفػي".  

هذا البياف التعريفي المختصر كوشه يعبر عن هوية الصفحة كطبيعتها 

( مكتبات لهػا بيػاف   ّٜكموضوعها األساسي لوجودها كقد تبين أف هناؾ )

% مػن إجمػالي مكتبػات    ّّٖ٘ريفي مختصر تحت اسم الصفحة بنسبة تع

% ال يوجد بياف مختصر لهػا كاكتفػت   ّّٚٗ( مكتبات بنسبة ّٛالدراسة ك)

بالعنواف فقط دكف تحديد توصيف يساعد المتػابعين لهػا علػى طبيعػة     

كسبب كجود تلك الصفحة في عبارات بسي ة كهػى مكتبػات جامعػات    
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كالجػوؼ كسػلماف بػن عبػدالعزيز     الملك عبدالعزيز كطيبة كجػازاف  

 كشقراء كالمجمعة كالسل اف قابوس.

 ثانيًا: االطار النظرى للدراسة:

 مفهوم تويتر وخدمات اإلحاطة الجارية: 2/1

مما ال شك فيه أف هناؾ طفرة ظاهرة للعياف حوؿ مدل اشتطار 

الطبكات االجتماعية بأشواعها المختلفة بين المؤسسات التعليمية 

نظمات األعماؿ، ككاف موقع تويتر يتميز كوشه موقع كالخدمية كم

ينفرد بسرعة الوصوؿ إلى الجمهور كاختصار في الكلمات، كاإلحالة إلى 

الموضوعات مباشرة دكف مقدمات، كبالتالي الوصوؿ إلى الغرض من 

خالؿ التغريدة بطكل مباشر للحدث المراد العلم به لجمهور 

بنية  في األساس على كاقع المستفيدين، كحيث أف تلك الدراسة م

استخداـ صفحات تويتر كمدل تمثيلها في المكتبات الجامعية كعالقاتها 

 المباشرة بخدمات اإلحاطة الجارية.

( أك ما ي لق عليػه التػدكين المصػغر    Twitterفيعرؼ تويتر )

(Microbloggingعلى أشه "أحد أشهر مواقع ) الطبكات االجتماعية ،

كيقدـ خدمة مجاشية تسمح ألم شخص أك مؤسسة باف تقػوؿ أل شػيء   

( حرؼ أك أقل مػن شوعيػة مػاذا    ّّّٓٗٔإلى أم شخص ككحد أقصى في )

تفعػػل اآلف، كهػػذق التػػدكينات الصػػغيرة يسػػتخدمها الماليػػين مػػن    

(، كال ينظر إلى تويتر على اعتبػارق أشػه مػن    ّّٓٔالمتخصصين في تويتر)

ميراث شظم الحوسبة كاالشترشت كلكن ينظر إليه على اعتبػار أشػه يقػع    

وؿ للحػدث  من خالؿ الوصSMS تحت ثورة الرسائل النصية القصيرة 

فور كقوعه لذلك يزيد إسهامه بطكل أكبر من الفيس بوؾ من شاحية 

 (ّّٔٔالمطاركات تجاق المستخدمين له".)

"الموقػع  كيعرؼ الباحث اجرائيان موقػع تػويتر علػى أشػه ذلػك      

إلى التعبير عن فكرة مبس ة لموضوع  االجتماعي اإلعالمي الذم يهدؼ

حالػة لػرابط علػى شػبكة     ما أك اإلحاطة لمستجدات أحداث معينة أك إ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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االشترشت أك مقاطع الفيديو أك الوثائق مستخدمان بعػض الصػور التػي    

تدعم التغريدات التي ي رحها أصحابها على أف ال تتعدل عدد األحرؼ 

حرؼ للتغريدق على األكثر، كيعػد فػي هػذا     ّّّٓٗٔالتي يستخدمها عن 

 ػاع  األمر شوع من خدمات اإلحاطة الجارية للمعلومات فيما يخػص ق 

 المكتبات كمراكز المعلومات."

كاذا اشتقلنا إلى مص لح خدمات االحاطػة الجاريػة شجػدها ضػمن     

خدمات المعلومػات التػى تقػدمها المكتبػات كمراكػز المعلومػات مػع        

 ضركرة االعتماد على الجاشب التقنى بها. 

كخدمات االحاطة الجارية هى عبارة عن عمليات استعرض كافػة  

توافرة حديثان فى المكتبات كمراكػز المعلومػات،   مصادر المعلومات الم

كاختيار المصادر كثيقة الصلة باحتياجات باحث أك مستفيد أك مجموعة 

من المستفيدين كتسجيل هػذق المصػادر مػن اجػل إعالمهػم بػال رؽ       

المناسبة عػن توفرهػا لػدل المكتبػة، كتعتبػر خدمػة البػث االشتقػائى         

، كتهدؼ إلػى ابقػاء المسػتفيد    للمعلومات أهم خدمات االحاطة الجارية

متمطيان مع آخر الت ورات كاالشجازات فى حقػل تخصصػه كاهتماماتػه    

الموضوعية التى يحددها هو بنفسه كيعدلها بين الحين كاآلخر، كأف ما 

يميز خدمة البث االشتقائى للمعلومات فى خدمة االحاطػة الجاريػة هػو    

 (ّّٕٔيمها.)ضركرة االعتماد على استخداـ الحاسب اإللى لتقد

كعلى الرغم مػن كجػود مصػ لحات تسػتخدـ تبادليػان فػي علػم        

 (CAS)المكتبات كالمعلومػات مثػل "خػدمات اإلحاطػة الجاريػة"        

Current Awareness Services     أك كما ي لق عليػه الػبعض

أك "البػػث االشتقػػائي  "Alerting Services""الخػػدمات التنبيهيػػه 

 Selective Dissemination of"(SDI)للمعلومػػػات"  

Information"    إال أف هناؾ اختالفات من حيث ال ريقة في عمليػة

إخ ار المستفيدين في تجهيز البياشات أك المعلومػات بطػكل الكتركشػي    

سواء كاشوا على شػكل أفػراد أك مجموعػات بعػد تحديػد اهتمامػاتهم       

 (ّّٖٔ.)المتطابهة في االحتياجات المعلوماتية
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ارية على أشها "مجرد شظاـ إلبػالغ  كما عرفت خدمة اإلحاطة الج

المستفيدين من المكتبػات كخػدمات المعلومػات عػن الوثػائق الحاليػة       

لمصدر محدد أك شطرة إعالمية أك خدمة لإلعالـ عػن فهرسػة اإلشتػاج    

الفكرم، كلكن في عصر االشترشت تعرؼ تلك الخدمة علػى أشهػا شظػاـ    

ومػات بالمكتبػات   كاحد أك أكثر  يضاؼ لنظم  البياشػات أك قواعػد معل  

إلحاطة المستفيدين عن كثائق أك مواقع على شبكة االشترشت أك األحداث 

مثػػل المػػؤتمرات أك حلقػػات النقػػاش أك صػػدكر كتػػب أك أعػػداد مػػن 

تعتمد خدمة اإلحاطة الجارية على االحتياجػات إلػى    ( حيثّّٗٔ".)الدكريات

معلومات محددة من جاشػب المسػتفيد كهػذا يت لػب إلمػاـ أخصػائيو       

مكتبات بطكل دكرم بكافة المستجدات على الساحة المرتب ة بتخصص ال

 كشطاط المكتبة على مدار الساعة.

كمن التعريفات االصيله عرفت خدمة اإلحاطة الجارية للمعلومات 

على أشها "كاحدة من أهم الخدمات أك ال رؽ التي تستخدمها المكتبػات  

عدة البػاحثين علػى   في السي رة على االشفجار المعرفي، كبالتالي مسػا 

متابعة الت ورات الحديثة في مجاالت تخصصهم، كتساهم في سد فجوة 

المعلومات كهى ترتبط ارتباطان كثيقان بمدل الحرص على المطاركة في 

مجريات جبهة البحث كاالرتباط بهذق المجريات بأم شكل من األشػكاؿ.  

ن فمن الباحثين من يحػرص علػى االطػالع علػى األعػداد الجاريػة مػ       

الدكريات كمنهم من يتصل بزمالئه كأقرأشه في مكاف العمػل كخارجػة،   

كمنهم مػن يحػرص علػى حضػور المػؤتمرات أك النطػرات اإلعالميػة        

كاإلخ ارات اليومية .... كتحرص المكتبات كمراكز المعلومػات علػى   

 (ّّ٘ٔ).تقنين هذق الوسائل كالحث على اإلفادة منها"

تعريف اإلجرائي لخػدمات  كألغراض هذق الدراسة كضع الباحث ال

اإلحاطة الجارية بالمكتبات الجامعية اعتمادان على استخداـ موقع تويتر: 

" بأشها تلك الخدمة التي تت لب أف تستخدـ عن طريق صفحات موقع 

تويتر إلحاطة مستفيدين المكتبات بكافػة األحػداث كالمسػتجدات عػن     

وضوع الحدث ( حرؼ تلخص مّّّٓٗٔالمطاركة بعبارات قليلة ال تتعدل )

أك الفكرة أك كصػوؿ مصػادر معلومػات جديػدة أك اإلحاطػة بمواقػع       
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الكتركشية ذات صلة بخدمات المكتبة مع إمكاشية إضافة صورة أك رابط 

 للموضوع أك إضافة موقع جغرافي معبر عن الموضوع ".

 :ثالثًا: الدراسات السابقة

اـ موقع فيما يتعلق بالدراسات العلمية التي تناكلت موضوع استخد

تويتر على اعتبارق شكل مت ور لخدمات اإلحاطػة الجاريػة بالمكتبػات    

كلكوشه مناسب بناء على خصائص علمية مقارشة لباقى مواقع التواصػل  

االجتماعي اآلخرل، كبناء على إمكاشية مساعدة صفحات تويتر للمكتبات 

في تلبية احتياجات بعض المستفيدين منهػا تجػاق اهتمامػاتهم البحثيػة     

 كالثقافية.

كطبقا لما جاء في التعريف اإلجرائي للباحث، است اع الباحث 

محأكلة لحصر الدراسات السابقة من خالؿ مراجعة النتاج الفكرل 

العربى كاألجنبى حوؿ الموضوعات ذات العالقة كالمرتب ة بموضوع 

 , Emerald الدراسة في كل من قواعد المعلومات العالمية كمنها  

ISA, SAGE, LISA, ProQuest, ERIC, , Science 

Direct……. and EBSCO  كدليل )الهادل( لالشتاج الفكرل

العربى في المكتبات كالمعلومات، حيث تبين عدـ تنأكؿ الدراسات 

العربية استخداـ موقع تويتر في مجاؿ المكتبات بطكل مباشر، حيث 

جتماعي تبين اف الدراسات العربية تناكلت استخداـ شبكات التواصل اال

في المكتبات من حيث التأثير أك االستخداـ كاألهمية على الم لق دكف 

تخصص تويتر بطكل مباشر كعالقته بالمكتبات، كبناء عليه تركزت 

الدراسات المثيلة على االشتاج الفكرل االجنبى، كقد قسم الباحث تلك 

ع الدراسات إلى ثالث محأكر كهى: أكلها عالقة المكتبات باستخداـ موق

تويتر، ثاشيها تحليل محتول تغريدات المكتبات في تويتر، كثالثها عن 

 المتابعين كعالقتهما بالمكتبات على موقع تويتر.
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 )أ( عالقة المكتبات باستخداـ موقع تويتر  

,Sam A.  Darcy Del Bosque) كل من دارسى كساـ كسوزلدراسة 

,2012Susie Skarl ,Leif)     عػن كيفيػة   التى تهدؼ إلى القػاء شظػرة عامػة

استخداـ المكتبات موقع تويتر في األكسػاط األكاديميػة، كقػد حللػت     

( عينة عطوائية من المكتبات األكاديمية، كتػم  ّّّٜٕٙاسة الوضع لعدد)الدر

( سؤاؿ تم تقسيمهم إلػى  ّّٜٔجمع البياشات عن طريق استبياف مكوف من )

ثالث فئات كهم: التخ يط كالتصميم، كالمحتػول كأعػداد التغريػدات،    

%( مػن إجمػإلى   ّّٖٗكالمتابعين للحساب. كأسفرت شتػائ  الدراسػة أف )  

كاشت طبيعػة محتػول التغريػدات بهػا تسػير ب ػرؽ        مكتبات الدراسة

متفاكتة كغير متناقسة في الخصائص فيما بينها مما يبين عػدـ كجػود   

معيار موحد إلدارة تلك الحسابات على تويتر، كلكن هناؾ تواصل شاجح 

مع المتابعين على حساب تويتر بالمكتبات األكاديمية، كما قدمت تلك 

ستخداـ تويتر للوصوؿ إلى تواجد أفضل الدراسة للمكتبات عن كيفية ا

بين المستفيدين منها، كأهمية دكر أخصائيو المكتبات في اع ائه المزيد 

من االفكار المفيػدة فػي حالػة بدايػة إشػتراؾ المكتبػات فػي حسػاب         

 (ّّٙٔتويتر.)

تناكلػت  (   (HRICKO, MARY, 2009دراسػة مػارل هيركػو    كفػى   

فػى خػدمات المكتبػات علػى     استخداـ أدكات التدكين المصػغر)تويتر(  

اعتبار أشه يسػاعد علػى شقػل المعلومػات مػن المكتبػات إلػى جمهػور         

المستفيدين بطكل اسرع كسهل عن باقى الخدمات اآلخرل التى تت لػب  

بعض االجراءات االطوؿ فى كصولها للمستفيدين، حيث بينػت الدارسػة   

 مدل أهمية التدكين المصغر فػى مطػاركة المعلومػات كتبادلهػا بػين     

الجهات أك االطراؼ أصحاب العالقة بالمعلومات كالتفاعل مع المحتػول  

الرقمى كخلق إعالـ جديد علػى اعتبػار أف اسػتخداـ هػذق الت بيقػات      

تسػػاعد اخصػػائيو المكتبػػات علػػى إدارة خػػدمات المعلومػػات بالمكتبػػة  

كاألشط ة التعليمية كتعزيز كشقل األحداث بطكل أفضل بكثيػر عػن ذل   

الدراسػة أهميػة دكر كػل مػن اخصػائيو المكتبػات        قبل. كما شاقطت

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Leif%2C+S+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Leif%2C+S+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Skarl%2C+S
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كالمستيفدكف منها من خالؿ التعامل مع هػذق التقنيػات كالجمػع بػين     

الطػػبكات االجتماعيػػة اآلخػػرل لت ػػوير شػػبكات الػػتعلم الطخصػػية    

Personal Learning Networks  (PLNs  فػػى عمليػػات )

خصػائيو  التعليم كالتعلم كالبحث العلمى على أساس إمكاشيػة مسػاعدة ا  

المكتبات فى الحصوؿ على فرص جديدة بالعمل كبطكل اكثر احترافية 

كمهنية باالضافة إلى دعم كزيادة فرص الحصوؿ على موارد )بطرية أك 

مالية( جديدة ال يمكن الوصوؿ إليهػا بسػهولة فػي ال ػرؽ التقليديػة،      

كأخير اختتمت الدراسة باع اء لمحة عامة عن قضايا استخداـ التدكين 

صغر )تويتر( كأداة جديدة من أدكات المكتبػة فػى تقػديم خػدمات     الم

 (ّّٚٔالمعلومات.)

( بعنواف  Milstein, Sarah, 2009) سارة ملستيينكفى دراسة 

، حيث تناكلت الدراسة تويتر على "تويتر للمكتبات كأخصائيو المكتبات"

اعتبارق خدمة من خدمات الرسائل المجاشية سريعة النمو للناس، كعلى 

كتبات كالعاملين بها أف يستخدموها االستخداـ األمثل دكف إشفاؽ الم

الكثير من الوقت أك الجهد. كما تناكلت الدراسة إمكاشية الخدمات التي 

يقدمها تويتر بصورة جيدة للمكتبات من خالؿ السماح للمستفيدين 

إرساؿ كاستقباؿ الرسائل القصيرة كالتى تسمى تغريدات عن طريق  

( باستخداـ SMSت أك من خالؿ خدمة الرسائل القصيرة )شبكة اإلشترش

الهاتف المحموؿ في جمل بسي ة يست يع المغرد أف يوضع كلماته 

بعناية من دكف أخذ الكثير من الوقت في القراءة أك الكتابة، كباإلضافة 

إلى ذلك اعتبار تويتر لديه من االمكاشات كالخدمات المناسبة للتواصل 

كمؤسسات خدمية كمع خبرة العاملين بها،  الفعاؿ مع المكتبات

كبالتإلى تويتر لديه الماليين من المستخدمين، بل هو مكاف جيد 

للتواصل مع المهتمين في المكتبات كالفوائد التى يعكسها استخداـ 

 (ّّٛٔ .)توتير بها
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  Cuddy, Colleen) (2009 , كولن كيودل كفى دراسة

تناكلت استخداـ تويتر فى مكتبات العلوـ الصحية على اعتبار تويتر 

موقع للتواصل كالتدكين االجتماعي، كأشه أداة مجاشية تسمح 

حرفا أك أقل( مع  ّّّٓٗٔرساؿ تغريدات مختصرة )للمستخدمين بإ

استخداـ التحديثات المستمرة لمتابعين مكتبات العلوـ الصحية. كما 

تناكلت الدراسة لمحة عامة عن طبيعة التغريدات على تويتر، ككيفية 

استخداـ تويتر فى ت بيقات االجهزة المحمولة، كما ألقت الضوء على 

ت كالمدارس ال بية، كاختتمت حسابات تويتر في كل من المكتبا

الدراسة بابداء مجموعة من المقترحات حوؿ كيفية استخداـ تويتر في 

مكتبات العلوـ الصحية ككيفية البدء كالعمل عليه بطكل أكثر تفاعال 

 (ّّٜٔمع تلك المكتبات.)

)Plieninger, Jurgen  ,كهناؾ دراسة جورجن بليننجر  

بعنواف التغريدات فى المكتبة: االيجابيات كالسلبيات لخدمات   (2009

 االشترشت الجديدة مع الرسائل القصيرة، حيث تناكلت الدراسة الخبرة

األلماشية على االشترشت فيما يتعلق بالتغريدات على تويتر باعتبارق  

احدل البرام  االجتماعية المعركفة. كما شرحت الدراسة باستفاضة 

عن موقع تويتر كت بيقاتة المتعددة، كإمكاشية ت بيقه فى "شبكة 

الهواتف المحمولة" الستخدامه فى التدكين المصغر، مع اضافة الركابط  

 (ّّٕٓلوظائف اآلخرل اإلضافية التى تستخدـ فى المكتبات.)كبعض ا

 )ب( تحليل محتول تغريدات المكتبات فى تويتر: 

, Besiki Stvilia Gibradzeدراسػػة بيسػػكى  كليلػػى  )

Leila, 2014 تناكلػػت موقػػع تػػويتر فػػي المكتبػػات االكاديميػػة  )

كأهميتة كفوائد التغريدات، حيث بينت الدراسة عػن ضػركرة اشخػراط    

المكتبات االكاديمية في كسائل التواصل االجتماعى كتػوفير الخػدمات   

الدراسػة أف هنػاؾ سػت مكتبػات     عن طريقها للمسػتفيدين، كاكتطػف   

اكاديمية كبرل تستخدـ تويتر بطكل فعاؿ كمؤثر مما يجعلها مكتبات 

( تغريػدة  ّّّٕ٘ٚذات تأثير على المجتمع كالمتابعين لها، كقد تم تحليػل ) 

http://search.proquest.com/lisa/indexinglinkhandler/sng/au/Cuddy,+Colleen/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/lisa/indexinglinkhandler/sng/au/Plieninger,+Jurgen/$N?accountid=142908
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818814000498
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818814000498
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صادرة من تلك المكتبات تم تصػنيفهم موضػوعيان مقاسػان بعػدد إعػادة      

صػػادرة مػػن ( الFavorite( كالتفضػػيالت )Retweetsالتغريػػدات )

المتابعين لها مما يع ى مؤشرات على التفاعػل الحقيقػى مػع جمهػور     

المستفيدين، كما كطفت الدراسة من خالؿ تحليػل عينػات التغرديػات    

توافر تسعة أشواع للمحتول فى تويتر كهى األحداث الجاريػة كمصػادر   

المعلومػات كاالسػئلة كاالجابػات كالػػدعم الدراسػى لل ػالب كتحػػديث      

الخػدمات المقدمػة كاالحصػائيات كأعضػاء هيئػة التػدريس       العمليات ك

كالنادل كخدمة المجتمع، كما أسفرت شتائ  الدراسة عن كجود ارتباط 

ذات الصػػلة بالخػػدمات كالػػدعم  URL)ايجػػابى بػػين تػػوافر ركابػػط )

الدراسى كاعادة التغريدات، ككجود ارتباط سلبى بين عمر حساب تويتر 

 ( ّّٕٔكعدد التفضيالت.)

التػى  (  Stuart Palmer,2014 تيورات بػالمر) دراسػة  سػ  

تتناكؿ مكتبة الجامعة كعالقتها باستخداـ كسائل التواصػل االجتمػاعى:   

دراسة حالة على الفيس بوؾ كتويتر في اسػتراليا، مػن خػالؿ تقػديم     

مجموعة من االفكار كالمقترحات تفيد في منهجية التواصل مع جمهور 

جتماعية مستقبالن. كقد حللت الدراسة المكتبات الجامعية مع الطبكات اال

االرتبػاط كالعالقػػة بػػين التغريػػدات المباشػرة الصػػادرة مػػن المكتبػػة   

كالتنوية من اآلخرين للمكتبة مػن خػالؿ موقػع تػويتر كالمطػاركات      

الخاصة بالمكتبة كالتعليقات من اآلخرين في الفيسبوؾ. تم الكطف عن 

المكتبػة الجامعيػة: أ(    ثالث فئات كاسعة في تويتر توضح التفاعل مػع 

حسابات مرتب ة بقوة بالمكتبة من خالؿ التغريدات التبادلية المتنوعػة  

كالمتعددة، ب( حسابات ضػعيفة بالمكتبػة ذات التغريػدة الواحػدة غيػر      

تبادلية مع المتابعين، ج( الركابط غير المباشػرة بالمكتبػة مػن خػالؿ     

ن. كما تم تسليط تغريدات المكتبة كالمرسلة من قبل مستخدمين آخري

الضوء على شكلين من التفاعل على الفيس بوؾ: األكلػى( المطػاركات   

العامة الصادرة من المكتبة التى تجلب العديد من التعليقات عليها بطكل 

قول في المنافسات كالتحديات مع المكتبات اآلخرل المثيلػة، كالثاشيػة(   
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طاركة بصورة أك مطاركات المكتبة بدكف تعليقات كاردة عليها مثل الم

 ( ّّٕٕرابط للتنوية عن خدمة أك حدث.)

ykolaiszyn, N 2013 ,دراسػػة جولياشػػا شيكػػوليزف )  

Juliana M. )    استكطػاؼ االتصػاالت    كهى رسػالة ماجسػتير حػوؿ

الحواريػػة فػػي رسػػائل موقػػع تػػويتر مػػن جمعيػػة مكتبػػات البحػػوث  

Association of Research Libraries (ARL كالتى تناكلت )

"مبػادلء  التغريدات أك التدكينات المصغرة الصادرة عنهم، استنادان على  

تصاالت الحوارلة االلكتركشية بين االشػخاص فػى   فى تحليل اال تليور"

( تدكينػة  ّّّٓٓٗعلم العالقات العامة، كذلك من خػالؿ تحليػل محتػول )   

مكتبة تابعػة لجمعيػة مكتبػات البحػوث، حيػث تناكلػت        ّّٓٗمصغرة من 

الدراسة أشواع الرسائل كشوعية الجمهور المستخدـ لها كطبيعة الحػوار  

المتػابعين لهػا كتحليػل المبػادلء     بين كل من التغريدات كاعادتها من 

الحوارية التى تم إشطاؤها، كما خلصت الدراسة بأف تػويتر كػاف فػي    

المقاـ األكؿ كسيلة لنقل المعلومات المفيدة للجمهور العاـ، مع امكاشية 

زيادة النمو كالتفاعل الحوارم مستقبالن كالخركج بنتائ  علمية تفيد فى 

 (ّّٖٕ)ت وير كتحسين أداء تلك المكتبات.

 Beverly, Jasonدراسػػة جوشسػػوف اشيػػواف بفرلػػى )   

Antwuan,2013  )  ؿ شمػاذج العالقػات   كهى رسالة دكتػوراق حػو

(: دراسػة  Twitterverseالعامة كاالتصاالت الحوارية في التغريدات)

تحليلية للكليات كالجامعات فى مطاركة الجمهػور مػن خػالؿ تػويتر،     

كجاءت الدراسة لتوضح العالقة الجديدة التى خلقتها كسػائل التواصػل   

موقػع  االجتماعى فى المجتمع من خالؿ بناء العالقات االجتماعيػة فػى   

تويتر كاستخدامه فى التعليم العإلى خػارج منظومػة الفصػل الدراسػى     

ليصبح إدارة فاعلة تسمح للكليات كالجامعات بالتواصػل مػع الجمهػور    

( كلية كجامعة تستخدـ تويتر ّّّ٘٘ٔالعاـ، كأعتمد مجتمع الدراسة على )

باعتبارق يقوـ على بناء عالقات بػين النػاس كاداة اتصػاؿ جديػدة. مػن      

( تغريدة كعينة كلمدة أسبوعين. ككطفت الدراسة ّّّّٓ٘٘ٔتحليل )خالؿ 

ّٝ من التغريدات تتماشى مع مبدأ الحوار التػى تسػمح بػالعودة    ّ٘,ّّٖٛباف 

http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Nykolaiszyn,+Juliana+M./$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Nykolaiszyn,+Juliana+M./$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Nykolaiszyn,+Juliana+M./$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Beverly,+Jason+Antwuan/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Beverly,+Jason+Antwuan/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Beverly,+Jason+Antwuan/$N?accountid=142908
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ّٝ من  التغريدات تتماشى مع ّٚ,ّّٜٗمرة اخرل بين االشخاص، في حين أف 

النماذج الصحفية كالدعاية كالعالقات العامة. كما أف بػاقى التغريػدات   

التفاعػػل بػػين  جمهػػور المتػػابعين لتلػػك الكليػػات   كاشػػت متوسػػ ة

كالجامعات كيغلب عليهم التركي  الذاتى فى التغريػدات، كمػا أسػفرت    

شتائ  الدراسة عن عػدـ اتبػاع الكليػات كالجامعػات اسػتراتيجيات بنػاء       

( كتعتبر تلك الدراسة كاحدة مػن  ّّٕٗالعالقات األكثر شيوعا المقبولة.)

ل الدراسة السػابقة فػى اسػتخداـ تػويتر     الدراسات األكلى من شوعها مث

 للتواصل كبناء عالقات مع المستفيدين أك الجمهور العاـ.

 Hae Minدراسػػة كػػل مػػن  كػػيم ككرسػػتوفر كالػػين )

Kim,2013   Eileen G. Abels and , Christopher C. 

Yang       حيث ركزت على شطػر المعلومػات علػى تػويتر بالمكتبػات )

إعادة التغريدات الصادرة من المكتبػة بعػد   االكاديمية من خالؿ تحليل 

شطرها مجموعػة متنوعػة مػن المعلومػات، كتناكلػت الدراسػة طبيعػة        

المتابعين اصحاب المصلحة فػي اعػادة التغريػدات كلمػن يػتم شطػرها       

( اعػادة تغريػدة   ّّّّٜٔٚ٘كالهدؼ من هذا النطر، كأظهرت النتائ  عن عدد )

ات أكاديميػة كحسػابات   ( متابع من عطر مكتبّّّٙٓ٘للمكتبة صادرة من )

( مجموعة، كقد بينت تلك النتائ  أف اصحاب ّّٕٔتويتر كتقسيمهم إلى )

إعادة شطر تلك التغريدات هم مػن العػاملين فػى كحػدات بالجامعػات      

 (ّّٕ٘كباالضافة إلى ال الب.)

( تناكؿ  2010Stuart,David,)   دراسة ديفيد ستيوراتكفي 

( تغريدة صادرة عن عينة من المكتبات بمختلف أشواعها ّّّٖٖٗتحليل عدد )

ت سواء كاشت مكتبات أكاديمية أك عامة أك مكتبات الواليات أك المكتبػا 

 ماذا تفعل المكتبات في تػويتر؟ الوطنية لإلجابة على سؤاؿ كاحد كهو: 

( مػن  ّّّٓٓٔ% من مكتبات الدراسة كاشوا يتبعػوا اقػل مػن )   ّّٜ٘كتبين أف 

أقرأشهم من المكتبات على تويتر. كقد أكضحت الدراسة أهمية أف يكوف 

لدل المكتبات صفحة على موقع تويتر بطكل دائم مع المستفيدين منهػا  

لتوقعاتهم كأصبح هذا عبء حقيقػى كمسػؤلية علػى اختصاصػيو      كفقان

المكتبات تجاق التػزامهم امػاـ المسػتفيدين باالسػتمرارية فػي متابعػة       

http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Stuart,+David/$N?accountid=142908
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األحداث كاألخبار كتدفق المعلومات أكال بأكؿ، حيث أكضػحت الدراسػة   

بأف االشكالية ليست فى امتالؾ المكتبات صفحة على تويتر كلكن األهم 

لصفحة شط ة كلػديها تفاعػل قػول كمسػتمر مػع      هو أف تكوف تلك ا

 (ّّٕٙ المستفيدين منها بصورة دائمة.)

 )ج( المتابعين كعالقتهما بالمكتبات على موقع تويتر

 ,Loughran, Helenدراسة  هيلين  لوغراف ك كارلى ملر  )

Miller, Carly,2012 )   حيث تعرض الدراسة التجربػة الطخصػية

( Leeds Metropolitan Universityالخاصة بمكتبػة جامعػة )  

كدكر تويتر في ربط المتابعين للمكتبة الجامعية، ككيف كػاف المهػم   

للمتابعين متابعة األخبار الجديدة كاألحداث الواردة لهم من حين آلخر، 

كما هدفت الدراسة إلى تعلم المكتبات االبتكار فػي تػويتر كفػى إدارة    

علػى الػرغم مػن    المحتول الرقمى مع تنوع األحػداث كالموضػوعات، ف  

كجود حسابات خاصة للجامعة كالكليات كاألقساـ العلمية بالجامعة على 

تويتر إال أف هذا ال يمنع في االستقالؿ بحساب منفرد لمكتبة الجامعػة،  

كخرجت الدراسة بمجموعة من المبادلء االساسػية لالسػتخداـ الفعػاؿ    

بعين فػي  لتويتر لمكتبات الجامعة كمنها الػردكد السػريعة علػى المتػا    

االستفسارات الواردة منهم كالتنسيق بطكل كامل مػن حيػث التخ ػيط    

كآلية التسويق للمعلومات بصورة جذابػة كالعمػل أثنػاء فتػرة الػدكاـ      

كمتابعة التغذية الراجعة كدراسػة التحسػينات علػى تػويتر باسػتمرار      

لتحقيق االستفادة القصول كتحديد فريق عمل لوضػع تغريػدات حتػى    

ت االسبوعية ككذلك إعداد فريق عمل للدعم الفنى كعمل أثناء الع ال

دليل للمبادلء األساسية آللية العمل على تويتر بمكتبة الجامعة تحتول 

على قائمة الموضوعات التى تتناكلهػا المكتبػة فػي حالػة عػدـ كجػود       

أحداث متخصصة إلعػالـ المتػابعين بهػا ككضػع تغريػدة يوميػان علػى        

 (ّّٕٚاالقل.)
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( حػوؿ  Sewell, Robin R,2012) سػيوؿ   دراسة  ركبػن  

تبػة  خصائص المتابعين لتغريدات المكتبػات علػى صػفحات تػويتر لمك    

(Sterling Evans)  المتخصصة في العلوـ ال بية في مدينة تكساس

األمريكيػػة،  كهػػدفت الدراسػػة إلػػى الوصػػوؿ ل بيعػػة المتػػابعين     

كتخصصاتهم، حيث بينت أف أغلبيػة المتػابعين لتلػك التغريػدات هػم      

مؤهلين من خريجي الجامعات، كتم جمع المعلومات عن كل مسػتخدـ  

ويتر كالوصوؿ لكل مستخدـ علػى حػدة   من خالؿ صفحة المكتبة في ت

مع التغريدات الخاصة بهم على صفحاتهم سواء كاشت حساباتهم شطػ ة  

كمستخدمة بطكل مسػتمر أك غيػر ذلػك، ككػاف إجمػالي المتػابعين       

% ( كاشوا من ّّٖٚ,ّّٗ٘( متابع، كأهم شتائ  الدراسة هي أف ) ّّّٕٖٗللمكتبة )

ّٝ( ّّٔٙ,ّّٖٕن ال ػالب ) متابعين جامعة تكساس، حيث بلغ النسبة األكبر مػ 

%( من ال الب الجامعيين ، ككاشت هناؾ شسبة منخفضػة  ّّ٘ٓ,ّّٔٛمنهم )

من المتابعين لصفحة المكتبة على تويتر مػن أعضػاء هيئػة التػدريس     

%(، كهنػػاؾ مسػػتخدمين تػػابعين ّّٗٙ,ّٚكالعػػاملين بالجامعػػة بنسػػبة )

%( ككػػاف خريجػػي الجامعػػات  ّّٛٙ,ّّٜٔلمؤسسػػات مختلفػػة بنسػػبة ) 

ا كاشت هناؾ شسبة للمتػابعين مػن المكتبػات اآلخػرل     %(، بينمّّٚ٘,ّّٔٔ)

%(، كتعتبر تلك الدراسة من أكلى ّّٗٙ,ّٚكأخصائيو المكتبات حيث بلغت)

 (ّّٕٛالدراسات المهتمة بفئات كتخصصات المتابعين للمكتبات.)

 التعليق على الدراسات السابقة:

اثبتت الدراسات السابقة أف المكتبات أصبحت اآلف تستخدـ  

جتماعية بصورة عامة كتويتر بطكل خاص في احاطة الطبكات اال

المستفيدين بالمستجدات كاألحداث الجارية كمتابعة األخبار 

كالتحليالت، حيث تنوعت الدراسات السابقة إلى ثالث فئات السابق 

عرضها. كعليه فاف الدراسات السابقة عالجت قضايا متنوعة من حيث 

اسة الحالية فقد بُّنيت على المحتول كالمنهجية كالتحليل، أما الدر

الدراسة العربية األكلى التى تدرس كتحلل طبيعة كاقع استخداـ تويتر 

في المكتبات الجامعية العربية كالوقوؼ على الوعي المعلوماتى لتلك 

http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Sewell,+Robin+R/$N?accountid=142908
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المكتبات في إدارة تويتر كفقان لخ ة استراتيجية كاضحة كمكتوبة 

هذق الدراسة جاءت الخصائيو المكتبات، كبالتالى يمكت القوؿ بأف 

لتحاكؿ أف تسد فراغان فى المكتبة العربية كلوضع معايير مقترحة 

تساعد على كضع المبادلء االرشادية للمكتبات الجامعية فى إدارة موقع 

 تويتر باسلوب علمى منهجى.

 رابعًا: نتائج الدراسة ومناقشتها:

من خالؿ مراجعة كفحص صفحات المكتبات الجامعية على موقع  

يتر كالتي تمثل مجتمع الدراسة تمكن الباحث من رصد العديد من تو

المعلومات التالية عن كل مكتبة كعن طبيعة ككاقع استخدامها لموقع 

 تويتر على النحو التالي:

 عالقة موقع تويتر بالفيس بوك  4/1

( العالقة بين المتابعين لتويتر كالفيس بوؾ للمكتبات ّٗجدكؿ ) 

 الجامعية

عدد  الجامعيةالمكتبات  ـ

المتابعين 

 في تويتر

عدد 

المعجبين 

على الفيس 

 بوؾ

 أعداد

معدؿ 

 الفركؽ

 االعلى

 متابعة

جامعة أـ القرل :مكتبة  ّٔ

 الملك عبد اهلل

 الفيس بوؾ ّّّّٖٛٔٔ ّّّّٖٕٜٚ ّّّّ٘ٓٛٗ

بالمدينة  ة اإلسالميةالجامع ّٕ

المنورة: عمادة شؤكف 

 المكتبات

 تويتر ّّّٜ٘ٔ - ّّّٜ٘ٔ

جامعة الملك سعود: عمادة  ّٖ

 شؤكف المكتبات

 تويتر ّّّّٛٗٓٔ ّّّ٘ٚٔ ّّّّٖٕٕٔ

 :الملك عبدالعزيز جامعة ّٗ

 كف المكتباتعمادة شؤ

 الفيس بوؾ ّّّّٖ٘ٛٗ ّّّّٜٖٙٗ ّّّٜٔٔ

الملك فهد للبتركؿ جامعة  ّ٘

:عمادة شؤكف كالمعادف

 المكتبات

 تويتر ّّّٗ٘ٔ ّّّٜٙٔ ّّّٖٓ٘

عمادة شؤكف :جامعة طيبة ّٙ

 المكتبات

 تويتر ّّّّٖٚٗٔ - ّّّّٖٚٗٔ

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
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جامعة جازاف: عمادة شؤكف  ّٚ

 المكتبات

 الفيس بوؾ ّّٜٚ ّّٖٛ ّٗ

جامعة الجوؼ: عمادة شؤكف  ّٛ

 المكتبات

 تويتر ّّٕٙ ّّٜٙ ّّّٕٕٔ

األميرة شورة بنت عبد  جامعة ّٜ

:عمادة شؤكف الرحمن

 المكتبات

 تويتر ّّّٔ٘ٛ - ّّّٔ٘ٛ

جامعة سلماف بن عبد  ّّٓٔ

بالخرج: عمادة  .العزيز

 شؤكف المكتبات

 الفيس بوؾ ّّٚٚ ّّّٗ٘ٔ ّّٚٚ

جامعة شقراء: عمادة شؤكف  ّّٔٔ

 المكتبات

 تويتر ّّّٕ٘ٓ - ّّّٕ٘ٓ

المجمعة: عمادة جامعة  ّّٕٔ

 شؤكف المكتبات

 تويتر ّّّّٜٓٓٔ ّّٜٖ ّّّّٜٕٔٔ

 تويتر ّّّّٓٔ٘ٚ ّّّّٜٓ٘ٙ ّّّّّٓٓٔٗٔ المكتبة الرقمية السعودية ّّٖٔ

جامعة القاهرة: المكتبة  ّّٗٔ

 المركزية

 الفيس بوؾ ّّّّّ٘ٚٓٗ٘ ّّّّّٖٓٛٗ٘ ّّّٕٕٛ

جامعة السل اف قابوس:  ّّ٘ٔ

 المكتبة الرئيسية

 الفيس بوؾ ّّّّٖٙٔٔ ّّّّٔٔٙٔ ّّّ٘ٚٗ

جامعة ق ر: مكتبة جامعة  ّّٙٔ

 رق 

 تويتر ّّّٙٚٔ ّّّّٕٕٔٗ ّّّّٕ٘ٙٓ

مكتبة جامعة اليرموؾ:  ّّٚٔ

 جامعة اليرموؾ

 الفيس بوؾ ّّّّٖٙٚٔ ّّّّٕٓٗٓ ّّّٖٗٓ

بدأت معظم الطبكات االجتماعية على أشها مواقع ترفيهية بين 

األصدقاء أك بين أصحاب المهنة أك التخصص الواحد كما إلى ذلك،  

ن سرعاف ما تغير هذا التوجه كالفكر ليضم إلى جاشب ذلك توظيف كلك

تلك الطبكات فى عمليات البحث العلمى كالتعليم كالتدريس كاإلدارة 

.... ال ، ككاف أخصائيو المكتبات لهم شصيب فى هذا التحوؿ المهنى 

فى استخداـ كظائف الطبكات االجتماعية كخاصة الفيس بوؾ كتويتر 

ا ادكات قوية للعمل فى خدمات المكتبات كالمعلومات على اعتبار أشهم

بالنسبة للمكتبات، عن طريق سرعة كشقل كمطاركة المعلومات بين 

المكتبة كالمستفيد بطكل تبادلى على حسب طبيعة كل موقع 

 ( ّّٜٕكخصائصه.)

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
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كمن االسباب التى دعت الباحث الت رؽ إلى موقع الفيس بوؾ فى 

الفركؽ بينهما من حيث أعداد  المكتبات الجامعية لتوضيح مدل

المتابعين فى تويتر كالمعجبين فى الفيس بوؾ كالخركج ببعض 

المؤشرات التى يمكن درستها فى بحوث مستقبلية بطأف تحليل المحتول 

( إلى تفوؽ ّٗأك تحليل المعحبين كما إلى ذلك حيث أسفر جدكؿ رقم )

د المتابعين اك موقع توتير بالمقارشة بالفيس بوؾ سواء بالنسبة العدا

% من ّّٖ٘اشتراؾ المكتبات الجامعية به كذلك فى تسع مكتبات بنسبة 

 إجمالى مكتبات الدراسة.

( عن شتائ  المتابعين كالمعجبين لمكتبات ّٗكيوضح الجدكؿ رقم )

مجتمع الدراسة لموقع تويتر كالفيس بوؾ فيما يتعلق بالصفحات 

ث تبين أف هناؾ أربع الرسمية الصادرة من إدارة المكتبات شفسها، حي

% لم يتم تفعيل صفحات لها على الفيس بوؾ كاشما ّ٘,ّّٖٕمكتبات بنسبة 

اعتمدت فقط على تويتر كهى مكتبات الجامعة اإلسالمية كجامعة طيبة 

كجامعة االميرة شورة كجامعة شقراء، كما اتضح أف عطرة مكتبات 

د المعجبين حصل تويتر على شسبة أعلى بها في أعداد المتابعين من أعدا

%، بينما حصل الفيس بوؾ على ّٛ,ّّٛ٘فى صفحات الفيس بوؾ بنسبة 

% ككاشت المكتبة المركزية على قمة ّٕ,ّّٔٗسبعة مكتبات بنسبة 

(، ّّّّّ٘ٚٓٗ٘الترتيب في عدد المعجبين بها على الفيس بوؾ بعدد كبير )

( معجبين، يليها في ّّّّّ٘ٙ٘ٙٗيليها المكتبة الرقمية السعودية كبفارؽ )

 ( معجبين.ّّّّٖ٘ٛٗثالثة مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بعدد )المرتبة ال

كتبين للباحث من خالؿ الدراسة باف هناؾ أكجه اختالؼ بين 

الفيس بوؾ كتويتر كاضحة من حيث المحتول كالتنظيم، فتويتر 

يحتول على خدمات إعالمية اخبارية سريعة الحاطة المتابعين له 

حرؼ على  ّّّٓٗٔالتى ال تزيد عن بمجريات األحداث من خالؿ التغريدات 

األكثر، كبالتالي فهو مختصر كمفيد للمتابعين له كال يطترط الصداقة 

للمتابعين على االطالؽ فالدخوؿ مباشر إلى صفحات تويتر ألشه شبكة 

عامة للجميع دكف شركط محددق بعكس الفيس بوؾ فهو يحتاج إلى 

 س تويتر.  شركط للصداقة أك قيود معينة لرؤية المطاركات بعك
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كبناء على ما سبق لم يتضح للباحث ظهور أك توافر مقومات 

تستخدمها المكتبات الجامعية محل الدراسة فى موقع توتير أك حتى 

الفيس بوؾ كفقان لخ ة عمل مكتوبة بهذا الطأف، حيث لم يصدر عن 

تلك المكتبات سياسات اك لوائح كرقية اك الكتركشية منطورة على 

اف هناؾ شظم متبعة كبالتالى تبين أف هناؾ عدـ كعى فى مواقعها لتبين 

استغالؿ موقع تويتر فى استخدامه فى خدمات االحاطة الجارية كعدـ 

محاكلة تلك المكتبات لعمل دراسات علمية لتحليل محتول التغريدات 

الصادر منها أك المتابعين اك دراسة شوعية كفئات المتابعين للخركج 

 يم خدمات أفضل للمستفيدين.بنتائ  تساعد على تقد

 أعداد المتابعين والتابعين 4/2

( أف عدد المتابعين التي تتبعهم ّ٘يتضح من الجدكؿ رقم )

المكتبات محل الدراسة تتفاكت على حسب التفاعل كدكر تلك المكتبات 

في جذب المستفيدين من متابعيهم من خالؿ لفت أشظارهم كالتحديثات 

ة عنها، ككاشت المكتبة الرقمية السعودية المستمرة للتغريدات الصادر

هي األكلى من حيث عدد المتابعين يليها مكتبة الملك عبد اهلل بجامعة 

( متابع كفى المرتبة الثالثة ّّّّٜٕٜ٘أـ القرل في الترتيب الثاشى كبفرؽ )

( عن سابقتها، كفى المقابل يأتى في ّّّّٕ٘ٙٓمكتبة جامعة ق ر كبفارؽ )

( متابعين فقط بسبب عدـ ّٗمعة جازاف بعدد )المرتبة األخيرة مكتبة جا

تفاعل المكتبة على االطالؽ منذ االشتراؾ لها على موقع تويتر، كيتضح 

من ذلك أف األمر يتوقف على شطاط المكتبة كدكرها في جذب متابعيها 

فضالن عن اتباع طرؽ كأساليب التسويق في مختلف الفاعليات التي تقوـ 

دكؿ على أف عدد التابعين للمكتبة بناء على بها المكتبة، كما أسفر الج

رغبتها في تتبع جهات أك أفراد محددين لها فجاءت مكتبة جامعة 

( ّّّٕٕٔ( كبفارؽ اكبر من عدد المتابعين لها لعدد )ّّّٖٕٗالجوؼ تتابع )

متابع مما يبين عطوائية العمل في إدارة موقع تويتر بالمكتبة، كيليها 

( تابع اختارتهم المكتبة ّّّٕٔٔلمكتبة )مكتبة جامعة ق ر بعدد تابعين ل

( تابع ّّّٕٓٔلها، كفى المرتبة الثالثة مكتبة جامعة االميرة شورة بعدد )
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للمكتبة، كما أف هناؾ اربع مكتبات لم تتابع اية جهة أك فرد لديها 

 %من إجمالي مكتبات الدراسة. ّ٘.ّّٖٕبنسبة 

كيرل الباحث بناء على البحث كاالطالع في مواقع تويتر 

كتبات الجامعية محل الدراسة اختالؼ في الرؤل كالتوجهات لسياسة للم

 المكتبات التي تُّتابع جهات أك أفراد على النحو التالي:

 (  أعداد المتابعين كالتابعين لمكتبات الدراسة على تويترّ٘جدكؿ )

 الترتيب عدد المتابعين عدد التابعين المكتبات الجامعية ـ

 التنازلى

ل :مكتبة جامعة أـ القر .ّٔ

 الملك عبد اهلل

ّّٕٙ ّّّّٗٛٓ٘ ّٕ 

بالمدينة  الجامعة اإلسالمية .ّٕ

المنورة: عمادة شؤكف 

 المكتبات

- ّّّٜٔ٘ ّّٔٗ 

جامعة الملك سعود: عمادة  .ّٖ

 شؤكف المكتبات

ّّٔٙ ّّّّٕٕٖٔ ّ٘ 

الملك  جامعة .ّٗ

عمادة شؤكف :عبدالعزيز

 المكتبات

ّّٕٜ ّّّٜٔٔ ّٚ 

بتركؿ الملك فهد للجامعة  .ّ٘

:عمادة شؤكف كالمعادف

 المكتبات

ّّٗ٘ ّّّٖ٘ٓ ّّٔٓ 

عمادة شؤكف :جامعة طيبة .ّٙ

 المكتبات

- ّّّّٖٔٗٚ ّٗ 

جامعة جازاف: عمادة شؤكف  .ّٚ

 المكتبات

ّٕ ّٗ ّّٔٚ 

كف جامعة الجوؼ: عمادة شؤ .ّٛ

 المكتبات

ّّّٕٖٗ ّّّٕٕٔ ّّٔ٘ 

األميرة شورة بنت عبد  جامعة .ّٜ

:عمادة شؤكف الرحمن

 المكتبات

ّّّٕٔٓ ّّّٛ٘ٔ ّٛ 

 .جامعة سلماف بن عبد العزيز .ّّٓٔ

بالخرج: عمادة شؤكف 

 المكتبات

ّّٕٗ ّّٚٚ ّّٔٙ 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
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جامعة شقراء: عمادة شؤكف  .ّّٔٔ

 المكتبات

ّّٖ٘ ّّّٕٓ٘ ّّٖٔ 

جامعة المجمعة: عمادة شؤكف  .ّّٕٔ

 المكتبات

ّّٕٙ ّّّّٕٜٔٔ ّٙ 

 ّٔ ّّّّّٓٓٔٗٔ ّّٚٗ المكتبة الرقمية السعودية .ّّٖٔ

جامعة القاهرة: المكتبة  .ّّٗٔ

 المركزية

- ّّّٕٕٛ ّّٕٔ 

جامعة السل اف قابوس:  .ّّ٘ٔ

 المكتبة الرئيسية

- ّّّٗٚ٘ ّٜ 

امعة جامعة ق ر: مكتبة ج .ّّٙٔ

 ق ر

ّّّٕٔٔ ّّّّٕٓٙ٘ ّٖ 

مكتبة جامعة اليرموؾ:  .ّّٚٔ

 جامعة اليرموؾ

ّّٖٔ ّّّٖٓٗ ّّٔٔ 

تُّتابع المكتبات جهات أك مؤسسات ذات الصلة المباشرة بالمؤسسة  -ّٔ

األـ التي تتبعها المكتبة كمنها الجامعة أك الجهة المطرفة على 

ارات مثل كزارة التعليم العإلى في المكتبات المكتبة أك الوز

الجامعية أك كزارة البحث العلمى أك كزارة الثقافة أك الناشرين 

 ، IGI Global  ،ProQuestالمحليين أك الدكلييين مثل 

McGraw-Hill Medical  مثل المكتبة الرقمية السعودية

كمكتبة الملك سعود كمكتبة جامعة االميرة شورة كمكتبة جامعة 

الملك فهد للبتركؿ كالمعادف كمكتبة الملك عبد اهلل بجامعة أـ 

 القرل.

مثل عمداء تُّتابع المكتبات أفراد أك شخصيات ذات عالقة بالمكتبة  -ّٕ

شؤكف المكتبات أك الوكالء أك المديرين للمكتبة أك الوزارء ذات 

العالقة بالمؤسسة األـ للجامعة، ففى هذا األمر تكوف المكتبة على 

دراية مستمرة بالجهات أك األفراد ذات الصلة كتربط تلك االمور 

بعالقاتها بالمكتبة اذا كاف هناـ موضوعات تسمح بذلك مثل 

 االمير سلماف بن عبد العزيز. مكتبة جامعة

تتابع مكتبات الدارسة المكتبات المتميزة عالميان مثل مكتبة   -ّٖ

الكوشجرس اك المكتبات الوطنية على المستول الوطنى أك الدكلى 

https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/igiglobal
https://twitter.com/ProQuest
https://twitter.com/MHMedical
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بهدؼ التحسين من  (Benchmarking)للمقارشات المعيارية 

خالؿ التعلّّم من المكتبات المماثلة، كمن المفترض أف تقوـ 

ت الدراسة حاؿ كوشها تستفيد منها كلديها الرغبة في مكتبا

التحسين المستمر مقارشة بمثيالتها في التخصص مثل ما جاء فى 

 مكتبة الملك سعود كالمكتبة الرقمية السعودية.

تتابع مكتبات الدراسة المكتبات الجامعية األخرل المماثلة بصرؼ   -ّٗ

س صفحات النظر عن كوشها متميزة أك غير ذلك كلكن على اسا

 ذات صلة أك ذات عالقة مثل مكتبة جامعة االميرة شورة.

تتابع المكتبات الجهات أك األفراد المطهورين في المكتبات سواء  -ّ٘

على مستول الجامعة األـ أك على مستول الدكلة مثل مكتبات 

جامعة ق ر كجامعة اليرموؾ كجامعة الجوؼ، كما في الطكل 

 (.ّٕرقم )

جهات بصورة ال تعتمد على توجهات أك  تتابع المكتبة أشخاص أك -ّٙ

سياسة كاضحة ذات مفهوـ إدارل أك موضوعي ربما يستفيد منها 

المكتبة أك المتابعين لها بصورة حقيقية مثل مكتبة جامعة 

 الجوؼ.

ككبناء على ذلك يقترح الباحث كجود آلية كاضحة مكتوبة لسياسة 

لمقترحة اختيار التابعين للمكتبة الجامعية ضمن المعايير ا

بالدراسة، كهذا االمر يجعل كثير من المكتبات الجامعية أف تعيد 

النظر في النظم كالسياسات التي تتخذها في االشتراؾ في تويتر 

كبالتالي يكوف هناؾ موضوعية كسياسة ثابتة لكافة الالشخاص 

 المكلفين بإدارة صفحات تويتر بالمكتبات الجامعية. 
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 جامعة ق ر ( التابعين لمكتبةّٕالطكل )

 :متوسط تغريدات مكتبات الدراسة 4/3
( متوسط التغريدات كاعادتها سنويان لمكتبات الدراسة على ّٙجدكؿ )

 تويتر 
عدد  المكتبات الجامعية ـ

 التغريدات

Tweet 

Retweet 

عدد 

الصور 

 كالفيديو

آخر تاري  

 تفاعلي 

 متوسط االشطاء

 التغريدات

 في العاـ

جامعة أـ القرل :مكتبة  ّٔ

 الملك عبد اهلل
ّّّٕٖٜ ّّٕٔ ّّٕٖ/ّّٔٓ/ّّّّٕٓٔٗ ّّّّٕٜٓٓ ّّٗٓ 

بالمدينة  الجامعة اإلسالمية ّٕ

المنورة: عمادة شؤكف 

 المكتبات

ّّٕٕ ّّٔٔ ّٕ/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ - - 

جامعة الملك سعود: عمادة  ّٖ

 شؤكف المكتبات
ّّّٕٖٜ ّّٗٓ ّّٕ٘/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ ّّّّٕٓٔٔ ّّٙٓ 

الملك  جامعة ّٗ

عمادة شؤكف :عبدالعزيز

 المكتبات

ّّّٔٙٚ - ّّٔٔ/ّ٘/ّّّّٕٓٔٗ ّّّّٕٓٔٔ ّّٕٗ 

الملك فهد للبتركؿ جامعة  ّ٘

:عمادة شؤكف كالمعادف

 المكتبات

ّّٖٔ - ّّٕٙ/ّّٔٓ/ّّّّٕٓٔٗ ّّّّٕٕٓٔ ّّٔٓ 

عمادة شؤكف :جامعة طيبة ّٙ

 المكتبات
ّّّٕٔٔ ّ٘ ّ٘/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ ّّّّٕٕٓٔ ّّٗٓ 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
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جامعة جازاف: عمادة شؤكف  ّٚ

 المكتبات
ّٜ - ّٙ/ّٜ/ّّّّٕٓٔٗ ّّّّٕٕٓٔ ّٖ 

جامعة الجوؼ: عمادة شؤكف  ّٛ

 المكتبات
ّّٛٗ ّٖ ّ٘/ّٙ/ّّّّٕٓٔٗ - - 

األميرة شورة بنت عبد  جامعة ّٜ

:عمادة شؤكف الرحمن

 لمكتباتا

ّّّٕٔٛ ّٜ ّّٕ٘/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ - - 

جامعة سلماف بن عبد  ّّٓٔ

بالخرج: عمادة  .العزيز

 شؤكف المكتبات

ّّٖٛ ّّٕٗ ّّٜٔ/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ - - 

جامعة شقراء: عمادة شؤكف  ّّٔٔ

 المكتبات
ّّٙٓ ّّٖ٘ ّّٕ٘/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ - - 

جامعة المجمعة: عمادة  ّّٕٔ

 شؤكف المكتبات
ّّّٕٚٓ ّّٕٔ ّ٘/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ ّّّّٕٕٓٔ ّّٜٓ 

 ّّّّٖٔٔٔ ّّّّٕٔٔٓ ّّّّٕٗٔٓ/ّّٔٔ/ّّٕ٘ ّّّٗٗ٘ ّّّّٔ٘ٗٗ ديةالمكتبة الرقمية السعو ّّٖٔ

جامعة القاهرة: المكتبة  ّّٗٔ

 المركزية
ّ٘ ّ٘ ّٕ/ّٗ/ّّّّٕٓٔٔ - - 

جامعة السل اف قابوس:  ّّ٘ٔ

 المكتبة الرئيسية
ّّّٗٗٙ ّّّٔٚٛ ّّٕ٘/ّّٔٔ/ّّّّٕٓٔٗ - - 

جامعة ق ر: مكتبة جامعة  ّّٙٔ

 ق ر
ّّٕٛ ّٕ ّٛ/ّٙ/ّّّّٕٖٓٔ ّّّّٕٕٓٔ ّّٕٚ 

مكتبة جامعة اليرموؾ:  ّّٚٔ

 جامعة اليرموؾ
ّّٕٜ ّٔ ّّٕٙ/ّّٕٔ/ّّّّٕٖٓٔ - - 

( حركة التفاعل للمكتبات محل الدراسة ّٙيبين الجدكؿ رقم )

( (retweetلحجم التغريدات الصادرة عنها أك إعادة التغريدات 

كالمتوسط الحسابى لعدد التغريدات من خالؿ حساب إجمالي عدد 

دد سنوات اشتراؾ المكتبة في موقع التغريدات للمكتبة مقسمة على ع

تويتر فيكوف المتوسط الحسابى هو عدد التغريدات السنوية بالنسبة 

للمكتبات التي يتضح منها تاري  االشتراؾ في تويتر، حيث أكضحت 

النتيجة أف المكتبة الرقمية السعودية هي الحاصلة على المرتبة األكلى 

لفيديو كبفارؽ كبير عن في عدد التغريدات كادارج الصور كمقاطع ا

باقى المكتبات محل الدراسة، كيرل الباحث البد من أف يكوف للمكتبة 

على اقل تقدير تغريدة كاحدة في عمل كحد ادشى حتى تكوف المكتبة 

حريصة على جذب المتابعين لها بطكل دائم، فاذا قلت عدد التغريدات عن 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
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ن إلى مكتبات اخرل تغريدة كاحدة يوميا على األقل سوؼ يذهب المتابعي

أكثر ثراء كاحتياج علمي لهم كهذا يع ى اش باع سلبى للمكتبة، 

فاألحداث كاألخبار ذات العالقة مثل حدث أك خبر أك اعالف أك معلومة 

مرتب ة بالتخصص متوافرة كبكثرة كتندرج تحت اطار اإلحاطة 

الجارية بالمعلومات كخدمات المعلومات على المستول المحلى أك 

 نى أك االقليمى أك الدكلى.الوط

( عن تنطيط بعض الصفحات خالؿ ّٙكما اسفر الجدكؿ رقم )

، ّّّّٕٗٔٓفترة عمل تلك الدراسة بداية من شهر سبتمبر إلى شوفبر 

كيرجع الباحث هذا إلى توافر بعض الفعاليات كاالشط ة كاألخبار 

ة التقليدية في بداية العاـ الدراسى األكؿ للجامعة، حيث تبين أف اربع

% من إجمالي المكتبات المدكرسة لديها ّٗ,ّّٕٛعطر مكتبة بنسبة 

مع اختالؼ عددها، كعدد ثالثة مكتبات بنسبة  ّّّّٕٗٔٓتغريدات في عاـ 

لتوقفها  ّّّّٕٗٔٓ% من إجمالي المكتبات ليس لديها تغريدات في عاـ ّٙ,ّّٚٔ

بطكل كامل عن التفاعل على الرغم من كوف تلك الحسابات أك 

للمكتبة كهم المكتبة المركزية لجامعة الصفحات رسمية تابعة 

كمكتبة جامعة ق ر في  ّّّّٕٔٔٓالقاهرة كاشت آخر تغريدق لها في ابريل 

 .   ّّّّٖٕٔٓكمكتبة جامعة اليرموؾ في ديسمبر ّّّّٖٕٔٓيوشيو 

 انواع خدمات االحاطة الجارية المقدمة 4/4

يرل الباحث أف موقع تويتر يست يع أف يخص المكتبات الجامعية 

بخدمات اإلحاطة الجاريػة للمعلومػات مػن خػالؿ األشػكاؿ      فيما يتعلق 

( حيػث  ّٚ(، ككفقان لما جػاء بالجػدكؿ رقػم )   ّٖالمذكورة بالطكل رقم )

تبين كجود ارتباط كثيق الصلة بين خدمات اإلحاطة الجاريػة بأشػكالها   

المختلفة كتويتر سهولة إعػالـ المسػتفيدين مػن المكتبػات الجامعيػة      

 ين الرئيسػية مػع إمكاشيػة إضػافة ركابػط     بإتاحة الموضوعات كالعناك

(Links)    مناسبة لإلحالة إلى الموضوع بطكل كامل لمن يرغػب فػى

 االطالع على الموضوع كفقان لألشكاؿ التالية:
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التي تطمل األحداث كاألخبار ذات االلكتركشية:  النطرة اإلعالمية .ّٔ

ة العالقة بالمكتبات أك خدمات المعلومات التي ذات األهمية المهني

أك الفنية أك التجارية أك المؤتمرات كاللقاءات المرتقبة كغيرها 

 من األحداث.

كتعنى القرارات أك التعاميم أك الموضػوعات   :اإلخ ارات اليومية .ّٕ

اليومية على مستول المكتبة أك الجامعة كذات عالقػة بالبػاحثين   

 أك المتابعين لحساب المكتبة على تويتر.

تعنى مصػادر المعلومػات الػواردة    ك مصادر المعلومات الجديدة: .ّٖ

حديثان كل أسبوع أك كل شػهر علػى أف يػتم تصػوير الغػالؼ      

 بصيغة الصور حتى يمكن أف تدرج كمرفق مع التغريدة.

كتعنى تصوير كشطر قػوائم   قوائم محتويات مصادر المعلومات: .ّٗ

محتويات مصادر المعلومات الواردة حديثان مػن دكريػات كرقيػة    

 ـ كثائقية على أس واشات مليزرة ...ال .ك/أك الكتركشية كأفال

سواء االشتراؾ في قواعد المعلومات  عركض مصادر المعلومات: .ّ٘

بالمكتبة على مستول الجامعة أك عمػل مستخلصػات البحػاث أك    

أك أفػالـ   CDكتب أك رسائل أك مراجعػات علميػة السػ واشات    

 تعليمية أك دراسية.

لػربط المكتبػة   التعريف بمناسبات الجامعػة أك المؤسسػة األـ:    .ّٙ

الجامعية باخبار الجامعة ذات العالقة بػامور البحػث العلمػى أك    

بالمطركعات الرقمية الجارية ليتم  إخ ػار المتػابعين لحسػاب    

المكتبة على تويتر بتلك المطػركعات الرقميػة الجديػدة سػواء     

يػة سػواء إشطػاء مكتبػة     على ش اؽ البحوث أك المطركعات الرقم

رقمية أك أرشفة الكتركشية أك بحوث مدعومة أك مبادرات رقمية 

 ..... كمتابعة أخبارها بصورة مستمرة. 

كذلك في اطار اف المكتبة تساعد في خدمة  أخبار متنوعة عامة: .ّٚ

المجتمع كالبيئة المحي ة يمكػن اف تكػوف ذات عالقػة باألخبػار     

مثػل االعػالف عػن مػؤتمرات      المتخصصة بالمكتبات كالمعلومات

 دكلية أك عربية أك كرش عمل.
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كتساعد طبيعة موقع تويتر بطكل كبير على شطر كافة األخبػار  

المرتب ة بالمكتبة عن طريق الرسائل القصيرة التى تخبر النػاس عػن   

( مثػػل القػػراءات كالمحاضػػرات كمبيعػػات الكتػػب   eventsأحػػداث )

في ساعات عمػل المكتبػة خػالؿ    كالمصادر المتاحة حديثان أك أل تغيير 

الع الت الرسمية، كما يمكن ربط مدخالت تويتر بالقصص األخباريػة  

(، أكامكاشيػة التوجيػة كاالرشػاد    ّّٖٓذات االهتماـ حوؿ تطػجيع القػراءة)  

باالطالع على المدكشات الخارجيػة التػى تحتػول علػى الكتػب القيمػة       

كػاديمى بقػراءة   كالقراءات ذات العالقة بالبحث العلمػى أك االرشػاد اال  

( كيمكن ربط هذق ّّٖٔكتب موصى بها لمرحلة دراسية أك عمرية محددة)

المدخالت على موقع المكتبة على شبكة االشترشػت كالتػدكين للحصػوؿ    

على مزيد من المعلومات المتعمقة، مع إمكاشية إضافة الصور أك مقاطع 

 الفيديو المرتب ة بالموضوع ذك العالقة بالتغريدات.

 

 
( أشكاؿ خدمات اإلحاطة الجارية الرئيسية في موقع تويتر لمكتبات ّٖشكل )

 الجامعة

كبعد اطالع الباحث على طبيعة المعلومات المتاحة في صفحات 

(  كالمتمثلة في خدمات اإلحاطة ّٚمكتبات الدراسة يوضح الجدكؿ رقم )

الجارية، حيث تبين التفاكت بين تلك المكتبات فكاشت خدمة النطرة 

ة االلكتركشية متوفرة في كافة المكتبات، يليها خدمة األخبار اإلعالمي

%، كجاء فى ّٕ,ّّٛٛ( مكتبة بنسبة ّّ٘ٔالعامة المتنوعة حيث توافرت في )
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المرتبة الثالثة التعريف بمناسبات مرتب ة باخبار الجامعة المؤسسة 

األـ أك الوزارة مع  مصادر المعلومات الجديدة بالتسأكل كما في 

ية السعودية كمكتبة جامعة شقراء كما جاء فى الطكل المكتبة الرقم

% ، كفى المرتبة ّٔ,ّّٚٗ(، كذلك فى ثماف مكتبات بنسبة ّ٘( ، )ّٗرقم )

 %.ّٙ,ّّٚٔالرابعة كاالخيرة جاءت باقى اشواع الخدمات بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مكتبة جامعة شقراء في عرض للمصادر الحديثة لديهاّٗالطكل )

 متاحة لمكتبات الدراسة على تويتر( طبيعة المعلومات الّٚجدكؿ )
 المكتبات الجامعية ـ
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ل جامعة أـ القر ّٔ

 :مكتبة الملك عبد اهلل
√ × √ √ × √ √ ّ٘ 

 الجامعة اإلسالمية ّٕ

بالمدينة المنورة: 

 عمادة شؤكف المكتبات

√ × × × × × × ّٔ 

جامعة الملك سعود:  ّٖ

 عمادة شؤكف المكتبات
√ × √ × √ √ √ ّ٘ 

الملك  جامعة ّٗ

عمادة :عبدالعزيز

 شؤكف المكتبات

√ × × × × √ √ ّٖ 

الملك فهد جامعة  ّ٘

للبتركؿ 

:عمادة شؤكف كالمعادف

√ × √ × × √ √ ّٗ 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/IU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KAAU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx
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 المكتبات

عمادة :جامعة طيبة ّٙ

 شؤكف المكتبات
√ × × × × √ √ ّٖ 

جامعة جازاف: عمادة  ّٚ

 شؤكف المكتبات
√ × × × × × × ّٔ 

جامعة الجوؼ: عمادة  ّٛ

 شؤكف المكتبات
√ × × × × × √ ّٕ 

األميرة شورة  جامعة ّٜ

بنت عبد 

:عمادة شؤكف الرحمن

 المكتبات

√ × √ √ × √ √ ّ٘ 

د جامعة سلماف بن عب ّّٓٔ

بالخرج:  .العزيز

 عمادة شؤكف المكتبات

√ × × × × × √ ّٕ 

جامعة شقراء: عمادة  ّّٔٔ

 شؤكف المكتبات
√ × √ × × √ √ ّٗ 

جامعة المجمعة: عمادة  ّّٕٔ

 شؤكف المكتبات
√ √ √ √ √ × √ ّٙ 

المكتبة الرقمية  ّّٖٔ

 السعودية
√ √ √ × × √ √ ّٙ 

جامعة القاهرة:  ّّٗٔ

 المكتبة المركزية
× × × × × × √ ّٔ 

جامعة السل اف  ّّ٘ٔ

قابوس: المكتبة 

 الرئيسية

√ √ × × √ × √ ّٗ 

جامعة ق ر: مكتبة  ّّٙٔ

 جامعة ق ر
√ × √ × × × √ ّٖ 

جامعة اليرموؾ:  ّّٚٔ

 مكتبة جامعة اليرموؾ
√ × × × × × √ ّٕ 

  ّّ٘ٔ ّٛ ّٖ ّٛ ّٖ ّٖ ّّٚٔ إجمالي الخدمات

على المكتبات في توافر أشواع خدمات اإلحاطة الجارية ككاشت أ 

على تويتر من شصيب مكتبة جامعة المجمعة كالمكتبة الرقمية 

( خدمات، كفى المرتبة الثاشية جاءت مكتبات جامعات ّٙالسعودية بعدد )

( خدمات توافرت على ّ٘أـ القرل كالملك سعود كاالميرة شورة بعدد )

رتبة الثالثة كاشت من شصيب مكتبة صفحات تويتر لديها، كفى الم

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/TaibahU.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/RUG.aspx
https://twitter.com/YarmoukLibrary
https://twitter.com/YarmoukLibrary
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جامعة الملك فهد للبتركؿ كالمعأكف كمكتبة جامعة السل اف قابوس 

 ( خدمات متاحة.ّٗبعدد )

كأضافت مكتبة جامعة طيبة أف المكتبة تتواصل مع المستفيدين 

منها عبر تويتر من خالؿ التواصل معهم برسائل خاصة للبعض منهم 

المناسبات الهامة كالمرتب ة بالمكتبة أك  من المهتمين كاإلعالف لهم عن

الت ورات الرقمية للمكتبة فيما يسمى بالبث االشتقائي للمعلومات 

أك  SMS كيمكن أيضا ارساؿ  رسائل قصيرة لهم بالهواتف المحمولة 

 البريد االلكتركشي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافات ( المكتبة الرقمية السعودية في إتاحة المعلومات من أخبار كّ٘الطكل )

 جديدة

 سادسًا: النظرة االستشرافية المستقبلية وملخص النتائج:

من خالؿ الدراسة يرل الباحث أف موقع تويتر يضم بين طياته 

الكثير لخدمة تخصص المكتبات كالمعلومات، كهو أقرب المواقع 

االجتماعية التي تساعد المكتبات على دراسة احتياجات مستفيديها 

احتياجاتهم الفعلية، فهو يساعدهم على شطر  كالتقرب منهم كتلبية

أخبار المكتبات كاالعالف عن مصادر المعلومات الواردة حديثا لها أك 

شطر قوائم الدكريات كالمطاركة في األشط ة المجتمعية باتاحة 

الركابط كالصور كمقاطع الفيديو المناسبة لهذا الغرض، كليس المهم 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..(في Twitterكاقع توتير )                                      صاـ محمد عبيد        عد. 

 

  - 111 - 

لمتابعين للمكتبة كلكن األهم هو الحصوؿ على أكبر عدد ممكن من ا

من ذلك هو المحافظة عليهم من خالؿ تقديم محتول جيد لهم، 

فالمتابعين الجيدين المتفاعلين هم الهدؼ االهم، كمن خاللهم تجد 

المكتبات من يساعدها في االشتطار في حاؿ تقديم الجديد كالجيد كما 

ية، كل هذا ال يلبى احتياجاتهم العلمية كتقديم خدمات اإلحاطة الجار

يأتى اال من خالؿ ايماف قول من العاملين بالمكتبات بأهمية هذا الدكر 

الذم تلعبه في جذب متابعين أك ما يسمى المستفيدين اص الحان في علم 

 المكتبات كالمعلومات.

كيمكن للمتابعين للمكتبة أف يلعبو دكرا محوريان تجاق المكتبة في 

سب لهم بطكل مستمر، كبالتالي حاؿ كجود كتوافر المحتول المنا

( على التغريدات بطكل Replyيست يع المتابعين أف يقوموا بالرد )

 Retweetsمباشر في حالة االستفسار أك اعادة التغريدة مرة اخرل )

or RTs أك عمل تفضيالت للتغريدة للرجوع اليها الحقا، كما يمكن )

على شطر المحتول  للمتابعين استعراضها، فهذا يساعد بصورة أك باخرل

كزيادة فترة حياق التغريدة كبالتإلى زيادة كصولها لمستخدمين آخرين 

 أكثر. 

فااللتزاـ ككجود معايير تساعد المكتبات على بناء الثقة بينها 

كبين المستفيدين منها، كيمكن أف تقوـ المكتبات بتوفير بعض 

االطار المعلومات كاألخبار الترفيهية كالمسلية بهدؼ الخركج من 

العلمى في بعض االحياف الف األمر مطاركة اجتماعية فربما يكوف 

 التواصل يحتاج إلى تلك الفكاهات بين الحين كاآلخر.

 Hashكاستخداـ المكتبات أثناء التغريدات كسم )الهاتطتاج #( )

Tag يساعد على التفاعل أكثر مع المتابعين لنفس الكلمات )

ع، مع ضركرة شكر للمتابعين على المفتاحية ذات العالقة بالموضو

المتابعة كالتفاعل مع المكتبة يجعلهم يطعركا باالشتماء لكوشهم اصدقاء 

( كليبقى المتابعين على اطالع مستمر على ما يتكلم عنه ّّٕٖللمكتبة.)

الناس فى تويتر كمن خالؿ أفق كاسع ال يكاد يصدقه عقل يت لب فقط 
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دد ذك اهتماـ من المتابعين االشتراؾ مع شخص بعينه أك تتبع كسم مح

أك اتجاق فكرل كعلمى محدد أك كلمات مفتاحية يمكنها أف تفتح شافذة 

 (ّّٖٖمجاشية كحرة كبسي ة على العالم باسرق.)

كهناؾ خمسة مبررات الستخداـ المكتبات الجامعية تويتر 

 (ّّٖٗكهى:)

يساعد تويتر ال الب على التعرؼ على الن اؽ العاـ الشط ة  -ّٔ

 كالوصوؿ اليهم في أماكن سكنهم. كأخبار المكتبة

أف تكوف آلية التواصل االجتماعى مالئمة كمتوافقة مع   -ّٕ

االستراتيجية الخاصة بالجامعة كجعلها آلية للتواصل مع ال الب 

 كخاصة تويتر.

تساعد تويتر في االعالف للمتابعين عن خدماته المكتبة الجامعية  -ّٖ

 ب.ب رؽ غير رسمية من خالؿ شصائح كارشادات لل ال

توفر آلية عمل لجمع ردكد الفعل من ال الب أك اصحاب  -ّٗ

المصلحة من المكتبة الجامعية كقياس مدل رضاهم عن 

 الخدمات المقدمة لهم.

استخداـ االدارات اآلخرل لتويتر المكتبة الجامعية يدعمها بطكل  -ّ٘

 قول بمتابعين جدد للتواصل مع ال الب.

است اعت الدراسة التوصل كأخيران يمكن القوؿ باف هناؾ شتائ  هامة 

اليها باالضافة الى االجابة على التساؤالت الم ركحة بالدراسة كما 

 يلى:

كجودة عالقة قوية بين استخداـ موقع تويتر كخدمات  -    

االحاطة الجارية بالمكتبات متمثلة فى عرض إعالمى لكافة 

االشط ة كالخدمات كاألخبار التى يست يع تقديمها من خالؿ 

 اـ موقع تويتر بالمكتبات الجامعية.استخد

عدـ تػوافر مقومػات اسػتخداـ موقػع تػويتر فػي المكتبػات         -     

الجامعية العربية محل الدراسة على اعتبارق مػن خػدمات اإلحاطػة    

 الجارية تقوـ على اساسها آلليه عمل كاضحة.
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تنوع االشتاج الفكرل االجنبى فى دراسات موقع تويتر بالمكتبات  -

الدراسات العربية التى عالجت فقط دكر الطبكات  على عكس

االجتماعية بصورة عامة كالفيس بوؾ خاصة كلم تتناكؿ  تويتر 

 فى المكتبات العربية.

ضركرة مراعاة الفركؽ كاالختالفات الجوهرية بين كل من  -

الفيس بوؾ كتويتر على اعتبار أشها اشهر مواقع الطبكات 

قد بينت الدراسة كجود تفاكت االجتماعية بين جمهور الناس، ك

ملحوظ فى مكتبات الدراسة بين استخداـ الفيس بوؾ كتويتر، 

مع مالحظة الباحث الخلط فى االستخداـ بناء على شوعية 

المطاركات كالتعليقات الواردة فيهما.فكاف موقع تويتر أكفر 

حظان فى اشتراؾ مكتبات الدراسة عن موقع الفيس بوؾ بنسبة 

 المكتبات.% من اجمالى ّّٖ٘

تفاكت أعداد المتابعين كالتابعين لمكتبات الدراسة حيث اتضح  -

عدـ كجود دراسات تحلل فئات المتابعين للمكتبات ، كما بينت 

الدراسة عدـ كجود آلية كاضحة فى كيفية اختيار التابعين 

للمكتبات كأهمية هذا الدكر فى بناء عالقات بين المتابعين 

 شخاص التى تتبعهم المكتبة.للمكتبة أك الجهات أك اال

( ّّٜٓبلغ متوسط تغريدات مكتبات الدراسة سنويا ال يزيد عن ) -

تغريدة ماعدا المكتبة الرقمية السعودية بلغ متوسط التغريدات 

 ( تغريدة.ّّّّٖٔٔٔالسنوية لها )

تنوع اشواع خدمات االحاطة الجارية بين مكتبات الدراسة حيث  -

حة األخبار المتنوعة كالعامة استخدمت كل مكتبات الدراسة اتا

يليها األخبار المتخصصة كالمتمثلة فى النطرة اإلعالمية 

االلكتركشية ثم التعريفات بالمناسبات المرتب ة باشط ة كخدمات 

الجامعة، كهذا يدؿ على عدـ كضوح المعايير كالمبادلء العامة 

 فى استخداـ تويتر فى خدمات االحاطة الجارية.
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ير كاضحة تستخدمها المكتبات الجامعية فى عدـ كجود معاي -

موقع توتير لالسترشاد بها عند االشتراؾ كذلك لخدمة 

المستفيدين فى إتاحة المعلومات عبر استخدامه كبالتالى سعت 

 الدراسة إلى اقتراح معايير فى الس ور القادمة.

سادسًا: معايير مقترحه الستخدام موقع تويتر في المكتبات 

  (ّّٖ٘) الجامعية

تعتبر شبكات التواصل االجتماعي من األدكات القوية كالهامة 

تجاق العديد من المؤسسات الربحية أك الخدمية أك التعليمية، 

كاالستفادة من تلك الطبكات يساهم كبطدة في تكوين عالقات بين 

كالمتعاملين معها، كالمكتبات الجامعية إحدل تلك  المؤسسات

لتي تسعى جاهدة في تكوين عالقات بين المؤسسات التعليمية كالخدمية ا

 المستفيدين منها من طالب كأعضاء هيئة التدريس كباحثين.

كتم إعداد هذق المعايير المقترحة لتكوف أداة فاعلة تساعد 

العاملين في المكتبات الجامعية على استخداـ موقع تويتر من خالؿ 

ويتر بين مبادئ توجيهية كاضحة، لتوافر آلية عمل موحدة مع موقع ت

مكتبات الكليات  -المكتبات الجامعية العربية )المكتبات المركزية 

مكتبات األقساـ العلمية( كلتجنب االرتباؾ كالعطوائية في  -كالمعاهد 

التطغيل بين مكتبة كأخرل كاالستناد إلى أسلوب علمي موحد في إدارة 

 حسابات تويتر التي تتحدث باسم المكتبة الجامعية. 

 عايير المقترحةعناصر الم

 . اإلطار العاـ للمعايير.ّٔ

 . أهداؼ المعايير.ّٕ

 . معايير إعداد دليل إلدارة حساب تويتر.ّٖ

 . معايير المعلومات األساسية قبل فتح الحساب.ّٗ

 . معايير إجراءات فتح الحساب.ّ٘
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 . معايير البياشات األساسية لموقع المكتبة على تويتر.ّٙ

 تويتر.. معايير إدارة المحتول على ّٚ

 . معايير أشواع المعلومات المتاحة.ّٛ

 . معايير خصائص خدمات تويتر بالمكتبة.ّٜ

 .معايير الحسابات الطخصية للعاملين بالمكتبة على تويتر.ّّٓٔ

 . المعايير العامة لحساب تويتر.ّّٔٔ

 . اإلطار العام للمعايير:1

 ضركرة اطالع إدارة المكتبات الجامعية على طبيعة كخصائص موقع ّٔ/ّٔ

تويتر كطرؽ االستخداـ كالتعرؼ على المواقع المساشدة التي تقوـ على 

 التفاعل مع تويتر في تقديم الخدمات المرتب ة بالموقع.

اطالع إدارة المكتبات الجامعية على الخ ط اإلستراتيجية للجامعة  ّٔ/ّٕ

 كالكليات كالمعاهد العلمية داخل الجامعة.

خ ة إستراتيجية مستقلة ككضع قياـ المكتبات الجامعية بإعداد  ّٔ/ّٖ

أهداؼ إستراتيجية مرتب ة بالتزاـ اإلدارة العليا بإشطاء إدارة للموقع 

 االلكتركشي كإدارة الطبكات االجتماعية بالمكتبات.

 . أهداف المعايير:2

كجود لغة مطتركة موحدق لجميع أشواع المكتبات الجامعية  ّٕ/ّٔ

 العربية في استخداـ موقع تويتر.

ر صوت إعالمي جديد لخدمات اإلحاطة الجارية للمكتبات تواف ّٕ/ّٕ

 الجامعية ذك طبيعة اجتماعية.

 خلق شوع من الطفافية في العمل بالمكتبات الجامعية بموقع تويتر. ّٕ/ّٖ

فتح قنوات اتصاؿ ذات اتجاهين بين المكتبات الجامعية كالمستفيدين  ّٕ/ّٗ

 )المتابعين(.
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ن الخدمات التي تقدمها المكتبات توفير شوع من التغذية الراجعة ع ّٕ/ّ٘

 الجامعية.

 تعزيز التواصل الخارجي على مستول المطاركة المجتمعية. ّٕ/ّٙ

 اثارة الوعى بمزايا موقع تويتر فى خدمات االحاطة الجارية. ّٕ/ّٚ

 . معايير إعداد دليل إلدارة حساب تويتر:3

إعداد دليل أك الئحة عمل خاصة باستخداـ حساب موقع تويتر  ّٖ/ّٔ

المكتبة بناء على خ ة المكتبات اإلستراتيجية، على أف تتفق مع رؤية ب

 كرسالة كأهداؼ المكتبات الجامعية.

قياـ إدارة المكتبات الجامعية بإعداد خ ة تطغيلية سنوية مفصلة  ّٖ/ّٕ

 إلدارة حساب تويتر.

( مواقع URLإعداد دليل بالجامعة متخصص لحصر حسابات ) ّٖ/ّٖ

ة ق اعات ككليات كإدارات الجامعة مع شبذة التواصل االجتماعي لكاف

 مختصرة لكل حساب.

 . معايير المعلومات األساسية قبل فتح الحساب:4

إصدار قرار من إدارة الجامعة بأحقية المكتبات الجامعية بفتح  ّٗ/ّٔ

حسابات لها بمواقع التواصل االجتماعي، مع تحديد أسماء تلك الطبكات 

 ليات كالمعاهد اك االقساـ العلمية.باسم المكتبة المركزية اك الك

إصدار موافقة كتابية من مدير المكتبة بفتح حساب للمكتبة على  ّٗ/ّٕ

 موقع تويتر باسم المكتبة.

تنسيق العمل بين المكتبة المركزية ك المكتبات الفرعية للكليات  ّٗ/ّٖ

كاألقساـ على التعاكف مع اإلدارات ذات العالقة الدارة المحتول كرسم 

المقترحة )مثل إدارة الدعم الفني كإدارة المحتول الرقمي الخ ط 

بالجامعة كغيرها من اإلدارات(، كذلك قبل إعداد فتح الحساب حتى 

تتمكن باإلذف كالمسؤكلية اإلدارية كالمهنية بفتح الحساب الخاص 

 بالمكتبة كإدارته.
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ال يتم فتح ملف حساب للمكتبة على تويتر إذا لم يكن لدم إدارة  ّٗ/ّٗ 

المكتبة تصور كاضح عن آلية العمل كتحديد األشخاص المكلفين بإدارة 

 الحساب كالوقت المناسب لفتح الحساب على النحو التالي:

 ّٔ/ّٗ/ّٗ  تطكيل فريق عمل إلعداد خ ة تنفيذية مكتوبة

 الستخداـ موقع تويتر بالمكتبة.

 ّٕ/ّٗ/ّٗ  تنوع تخصصات فريق العمل )على أف يكوف هناؾ

مثل: متخصص في المكتبات اختالؼ في التخصص 

متخصص في  -متخصص في إدارة المحتول  –كالمعلومات 

 –متخصص في التسويق االلكتركشي  –العالقات العامة 

 متخصص في الطبكات االجتماعية ....... كغيرها(

 ّٖ/ّٗ/ّٗ  إعداد هيكل تنظيمي بإدارة حساب تويتر للمكتبة

لفريق موضحان الوظائف الرئيسية بالفريق كمنها مدير ا

كالمراجع أك المصحح اللغوم كممثلي األقساـ بالمكتبة 

قسم خدمات  -قسم المعالجة الفنية  –)قسم التزكيد 

كمدير  -قسم المراجع  –قسم العالقات العالمة   -المعلومات

 إدارة المحتول ... ال . (

 ّٗ/ّٗ/ّٗ  .تحديد المهاـ كالمسؤكليات لكل عضو في الفريق 

 ّ٘/ّٗ/ّٗ  للموضوعات الم ركحة للنطر على إعداد خ ة شهرية

 حساب تويتر.

 ّٙ/ّٗ/ّٗ  تحديد الموقف المالي لفريق العمل القائم على إدارة

الحساب، كما إذا كاف هناؾ مكافآت مالية شهرية أك من 

 ضمن مهاـ العمل الرئيسية لهم أك أشه عمل ت وعي. 

 ّٚ/ّٗ/ّٗ  تحديد الوقت الالزـ إلدارة فتح كتطغيل الحساب من

ل كمتابعة األشط ة كرد على استفسارات إضافة محتو

كعرض الخدمات المقدمة كالفعاليات كالمراقبة بطكل متكرر 

على المحتول سواء بالتفرغ التاـ للقائمين إلدارة الحساب، 

 أـ أشه مقابل استق اع بعض الوقت من عملهم ... ال . 
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 ّٛ/ّٗ/ّٗ  تحديد آلية إدارة الحساب خالؿ األجازات كالع الت

 أك الوطنية كالمناسبات العامة كاألعياد. األسبوعية

 ّٜ/ّٗ/ّٗ  كضع شظاـ للتحفيز المعنوم كالمادم من كقت آلخر

ألعضاء الفريق المكلف في حالة ردكد الفعل المتميزة من 

جاشب المتابعين أك رضا المستفيدين من خالؿ التغذية 

 الراجعة على حساب تويتر.

 . معايير إجراءات فتح الحساب:5

 –ف يتم إخ ار إدارة الجامعة )مثل عمادة تقنية المعلومات يجب أ  ّ٘/ّٔ

إدارة بوابة االلكتركشية  -إدارة الحاسب اآللي –إدارة الدعم الفني 

 ( حساب تويتر.URLللجامعة ( بعنواف )

أف يتضمن الدليل عناكين الحسابات الرسمية البادئة الخاصة  ّ٘/ّٕ 

أخوذة من العنواف بالجامعة )@( كبعدها ما يخص اسم المكتبة الم

 @ .ImamuLIbااللكتركشي لصفحة المكتبة، مثاؿ 

تنطيط الحساب كعمل رابط على موقع أك صفحة المكتبة   ّ٘/ّٖ 

االلكتركشي كعمل إعالف عاـ على موقع المكتبة بتدشين أك افتتاح 

الحساب كتحديد األهداؼ الخاصة بفتح الحساب إلعالـ المستفيدين على 

 مكتبة.تفعيل حساب تويتر لل

إعالف أسماء المسئولين عن الحساب بالمكتبة المكلف بإدارة حساب  ّ٘/ّٗ

 تويتر في لوحة اإلعالشات  أك الموقع االلكتركشي بالمكتبة.

 المراقبة كالمتابعة المستمرة للمحتول من إدارة المكتبة. ّ٘/ّٙ

 . معايير البيانات األساسية لموقع المكتبة على تويتر:6

( بحساب المكتبة على تويتر Biographyي )كضع بياف تعريف ّٙ/ّٔ

 يحدد به معلومات مبس ة عن هوية الحساب كالخدمات التي يقدمها.

تفعيل تاري  فتح حساب تويتر على الصفحة كالموقع الجغرافي  ّٙ/ّٕ

 للمكتبة.
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( للمكتبة Avatarتصميم شعار للمكتبة ليكوف الصورة المعبرة ) ّٙ/ّٖ

 لحساب تويتر.

 لمحتوى على تويتر:. معايير إدارة ا7

 إضافة مطاركة كاحدة يوميان على األقل.  االستمرارية: ّٚ/ّٔ

: ينبغي أف يكوف المحتول جديد كمحدث كله عالقة حداثة المحتول ّٚ/ّٕ

 بأشط ة كخدمات المكتبات كالمعلومات.

( حرفا في ّّّٕٖٔ: ال تتعدل حجم التغريدة عن )حجم المطاركة ّٚ/ّٖ

فيدين بإعادة التغريدة على حسابهم ال وؿ، لكي يسمح بعد ذلك للمست

إلمكاشية إضافة كلمات  -( حرؼ ّّّٓٗٔليكتمل الحد األقصى عند ) -

 بسي ة مما يزيد من اشتطار الرسالة األصلية.

إضافة قيمة أك معلومات حصرية للمتابعين  المعلومات الحصرية: ّٚ/ّٗ

فقط لموقع المكتبة على تويتر، مثاؿ طرح مسابقات كجوائز أك 

فضل مطاركة أك تعليق اك االعالف عن مصادر جديدة كارة عركض أل

 حديثان للمكتبة....ال 

يمكن استخداـ موقع تويتر كقنوات اتصاؿ في أكقات عاجلة:  ّٚ/ّ٘

اإلعالشات كاألخبار العاجلة، مثاؿ إغالؽ الجامعة أك المكتبة بسبب 

الظركؼ الجوية السيئة الجراءات الصياشة أكحدكث ع ل بالكهرباء اك 

 المكيفات..... ال 

تطجيع التفاعل مع متابعين المكتبة كالرد الرد على االستفسارات:  ّٚ/ّٙ

على التعليقات كاألسئلة، لبناء الثقة كاإلحساس باالشتماء للمكتبة، 

كالتعامل مع أم ردكد فعل سلبية في أسرع كقت ممكن مع متابعة 

ق البريد المطاكل بطكل إيجابي كبصدؽ، كيمكن التعامل معها عن طري

 اإللكتركشي للمكتبة أك عن طريق الهاتف أك الحساب الخاص بالمتابعين.

يجب احتراـ قواشين حقوؽ التأليف كالملكية  مرجعية التغريدة: ّٚ/ّٚ

الفكرية، من خالؿ االعتماد على المراجع كالمصادر المستقى منها 

 المعلومات قبل شطرها.
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زـ المكتبة بتحديث يجب أف تلت: Availabilityكقت اإلتاحة  ّٚ/ّٛ

كاتاحة التغريدات خالؿ ساعات العمل الرسمية، باستثناء األكقات 

 ال ارئة التي تت لب التغريدة كقت الحاجة.

يجب قراءة كل الردكد  :Direct Messagesالرسائل المباشرة  ّٚ/ّٜ

كالرسائل المباشرة التي ترسل للمكتبة مع الرد في أسرع كقت ممكن 

آلخرين، كتتوافر تلقائيان بإضافة التنويه دكف اف ي لع عليها ا

(Mentions .لصاحب التغريدة االساسى  ) 

استخداـ االستبياشات الست الع  اآلراء كالتغذية  است العات الرأم: ّٚ/ّّٓٔ

 الراجعة أك ردكد الفعل على خدمات كأشط ة المكتبات.

يجب أف تتوافق جميع المعلومات المنطورة على  أمن المعلومات: ّٚ/ّّٔٔ

شبكة اإلشترشت مع سرية سياسات امن كحماية المعلومات بالجامعة 

كاحتراـ خصوصية المتابعين للمكتبة في عدـ ذكر أسمائهم أك بياشات 

 عنهم دكف أذف مسبق.

 . معايير أنواع المعلومات المتاحة:8

يمكن االعتماد على أشواع المعلومات كالبياشات على سبيل المثاؿ كليس 

 الحصر كمنها:

 Electronic Informationالنطرة اإلعالمية االلكتركشية ّٛ/ّٔ

Bulletin  :  تطمل الموضوعات كاألحداث المرتب ة بالموارد البطرية

 العاملة بالمكتبات أك خدمات المعلومات.

: للتواصل  Daily-intelligence Bulletinاإلخ ارات اليومية ّٛ/ّٕ

منها للوقوؼ على آخر  بين إدارة المكتبة كالعاملين بها كبين الباحثين

الت ورات في مجاالت اهتماماتهم الوظيفية التي تطتمل على المواد 

 األخبارية فضال عن بعض التقارير كالتحليالت كالموجزات اإلعالمية.

كتعنى تصوير كشطر األغلفة لمصادر  مصادر المعلومات الجديدة: ّٛ/ّٖ

ة كخاصة الكتب المعلومات الحديثة الوركد أك قوائم المقتنيات الجديد

 أك الرسائل الجامعية أك بحوث المؤتمرات الواردة للمكتبة أكال بأكؿ.
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كتعنى تصوير قوائم محتويات  قوائم محتويات مصادر المعلومات: ّٛ/ّٗ

أعداد الدكريات الواردة حديثان حسب فترات صدكرها كإتاحتها على 

ـ الخاصة الموقع االلكتركشي للمكتبة أك المدكشات أك مجموعات االهتما

 بالمكتبة.

كتعنى إخ ار المستفيدين  التعريف بالمطركعات الرقمية الجارية: ّٛ/ّ٘

أك أصحاب المصلحة بالمطركعات الرقمية الجديدة بالمكتبة سواء على 

ش اؽ البحوث أك المطركعات الرقمية سواء إشطاء مكتبة رقمية أك 

تابعة أرشفة الكتركشية أك بحوث مدعومة مبادرات رقمية ..... كم

 أخبارها بصورة مستمرة. 

كتعنى إضافة الصور أك مقاطع الفيديو  إضافة الوسائط المتعددة: ّٛ/ّٙ

كامكاشية أف تكوف الصور بصفة خاصة مع التعليق عليها متاحة على 

 موقع تويتر دكف غيرق من الصفحات اآلخرل المرتب ة بالمكتبة.

ك كزارة التعليم على مستول الجامعة أركابط النطرات األخبارية  ّٛ/ّٚ

العالي، مع امكاشية التغريدات بالركابط الخاصة بالمدكشات كالتقارير 

 كالموارد كالمصادر اآلخرل المعتمدة أك التابعة للمكتبات الجامعية.

ذات الصلة بإشتاج المعلومات اك عركض مصادر  ركابط  المعلومات ّٛ/ّٛ

ل صادرة من المعلومات كالمنطورة في مكاف آخر )أعماؿ كأشط ة أخر

مكتبات كباحثين كمؤسسات إخبارية كغيرها(. هذا يمكن إف تطتمل على 

تطمل أشرطة الفيديو، مطاركات بالمدكشات، إعادة التغريدات من 

 اآلخرين.

، المقأكالت الطهيرة كالمؤثرة كذات عالقة الحقائق المثيرة لالهتماـ ّٛ/ّٜ

فيدين من بالمكتبات كأشرطة الفيديو أك مالحظات تتعلق بالمست

 المكتبات الجامعية.

المتعلقة بالمستفيدين بالمكتبات كالتي تهدؼ  األسئلة الموضوعية ّٛ/ّّٓٔ

 إلى المناقطة العلمية أك الردكد عليها بطكل سريع.
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: ذات االهتماـ بالدكلة من االخبار العامة المتنوعة المحلية ّٛ/ّّٔٔ

، فتويتر  مناسبات اك اعياد كطنية تخص الدكلة اك غيرها من االخبار

 فى المقاـ االكؿ شبكة اجتماعية.

 . معايير خصائص خدمات تويتر بالمكتبة:9

مراعاة المكتبة بأف إعادة  :Retweets (RTs إعادة التغريدات :) ّٜ/ّٔ

التغريدات ألخبار أك ركابط أك مالحظات شخصية تعتقد أشها ذات الصلة 

جاؿ المكتبات بالعمل أك بمصادر المعلومات أك خدمات المعلومات في م

 كالمعلومات.

إف قرار المكتبة بإتباع أشخاص أك :  Followingالتابعين:  ّٜ/ّٕ

مؤسسات أك جهات معينة على تويتر ال يعني بالضركرة تأييد أفكارهم 

أك كتابتهم من أم شوع. كالمكتبة  تتبع الحسابات على تويتر اعتقادان 

مصدر الستقاء  منها أشها ذات صلة أك ارتباط بعمل المكتبة أك ذك

األخبار كالمعلومات كمنها حسابات مكتبات كشاشرين كمؤسسات 

معلوماتية أخرل أك شخصيات عامة ذات صلة أك عالقة بالمكتبات أك 

الجامعة، كيمكن اف يكوف التابعين مصدر ارشاد للمتابعين ببعض 

 االشخاص اك المؤسسات التى يمكن الوثوؽ بالمعلومات التى يقدموشها.

المتابعين لحساب المكتبة ال يعني تأييد : Followersمتابعوف ال ّٜ/ّٖ

المكتبة لهم كلكن يمكن في حاالت خركج المتابعين عن أخالقيات اآلداب 

العامة سواء بنطر تغريدات سيئة أك صور أك مقاطع فيديو غير مناسبة 

 يمكن إف تتخذ المكتبة إزالة أك منعه من الظهور على حساب المكتبة.

إف عمل قوائم يعتبر كسيلة جيدة لتنظيم حسابات : Listsم قوائ ّٜ/ّٗ

من تتابعهم المكتبة كما توفر هذا الخاصية إمكاشية إضافة األشخاص 

إلى القائمة دكف الحاجة لمتابعتهم. كيمكن للمكتبة بناء قوائم بحد 

 ( قائمة.ّّٕٓأقصى )
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 : تعمل هذق الخاصية لكى تتيح للمتابعين الرد علىReplayالرد  ّٜ/ّ٘

(، كتقوـ تلقائيان بإضافة replyتغريدة معينة عبر الضغط على )

 (  بعالمة )@( لصاحب التغريدة االساسى.Mentionsالتنويه )

: يمكن للمكتبة إضافة تغريدات ضمن  Favoritesالمفضلة  ّٜ/ّٙ

المفضلة للرجوع إليها الحقان كما يمكن بمتابعين المكتبة استعراضها، 

التغريدات مما تتابعهم، ككذلك الحاؿ كال يطترط أف تكوف هذق 

يمكنك إضافة تغريدات خاصة بالمكتبة إلى قائمة المفضلة لكي يرجع 

 إليها المستفيدين كقت الحاجة.

: هو كلمات يسبقها الرمز )#( كالذم يسمح Hashtagsالوسم  ّٜ/ّٚ 

للمستخدمين بالبحث كاشتقاء المطاركات المعتمدة على تلك الكلمات 

لدارجة بعد هذا الرمز كجمعها كرب ها في مكاف كاحد كالمص لحات ا

لالطالع عليها مجتمعة، كالوسم من الخصائص الهامة حيث يتم االتفاؽ 

المباشر أك غير المباشر بين المستخدمين تويتر بكتابته ضمن 

 تغريداتهم ليمكن حصرها ضمن قائمة بحث كحيدة.

ويتر لعرض : خدمة توفرها ت Trendsالموضوعات المتداكلة  ّٜ/ّٛ

أكثر الموضوعات المتداكلة بين المستخدمين تويتر بناء على دكلة 

محددة أك مدينة أك على مستول العالم كذلك عبر ما يسمى الوسم 

(Hashtags. ) 

هي  : FollowFridayترشيحات المتابعة األسبوعية  ّٜ/ّٜ

آلية تُّمكن المستخدمين لتويتر من  ترشيح مغردين  (FF#)اختصار

لمتابعيهم كجرت العادة أف تكوف هذق العملية يوـ الجمعة، أسبوعيا 

كهذق ال ريقة أثبتت كفاءتها كلقيت استحساف المغردين الذين 

يحصلوف على توصيات كوف هذق التغريدات تجلب لهم متابعين جدد 

 مهتمين بمجاؿ قريب من اهتماماتهم.

Verified Account كهو العالمة     : حساب موثق  ّٜ/ّّٓٔ

ء كتظهر بالقرب من اسم المستخدـ للداللة باف صاحب هذا الزرقا

الحساب تم التحقق من هويته عبر تويتر، كيمكن أف تستخدـ المكتبة 
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هذا الحساب في حالة رغبتها في التأكيد على هويه المكتبة كأشه هو 

 الحساب الرسمي للمكتبة. 

: كهو ما تقوـ بوصف صفحة ( Bioالملف التعريفي الوصفي ) ّٜ/ّّٔٔ

المكتبة على تويتر عبر كلمات قليلة لتحدد المكتبة ماذا تكتب في 

 تلك الصفحة باختصار.

.معايير الحسابات الشخصية للعاملين بالمكتبة على 11

 تويتر:

البد أف يدرؾ العاملوف بالمكتبة حتى لو هناؾ حسابات خاصة بهم  ّّٓٔ/ّٔ

لى الرغم من ال عالقة بالمكتبة بها سواء بأسمائهم أك أسماء مستعارة كع

االشتماء المهني للمكتبة إال أف البد من اإلشارة باف التغريدات تمثل 

شخصهم كالمكتبة غير مسؤكلية عن هذق الحسابات الطخصية كال تمثل 

 رأل المكتبة.

في حالة المساس بجواشب تتعلق بسمعة أك الخركج عن اآلداب  ّّٓٔ/ّٕ

ة القاشوشية عن أم العامة للجامعة يصبح العاملوف مسئولين من الناحي

شيء تطارؾ به على االشترشت له عالقة بالمكتبة أك الجامعة المنتسب 

 إليها.

في جميع األكقات، داخل أك خارج ساعات العمل، فالعاملوف سفراء  ّّٓٔ/ّٖ

للمكتبة  كعلى علم بما يتمتعوف به من كافة اإلجراءات كالمعلومات 

من صور، كمطاركات التي تقوموا بوضعها على الطبكات االجتماعية 

كتعليقات كالتى من الممكن أف تؤثر على الجامعة بطكل أك بآخر 

 ب ريقة مباشرة أك غير مباشرة. 

يجب أف ال تحتوم الحسابات الطخصية للعاملين بالمكتبة عن أم  ّّٓٔ/ّٗ

شيء يمكن أف تطير إلى التصرؼ بطكل رسمي شيابة عن المكتبة أك 

 الجامعة. 

الطعارات أك العالمات التجارية الخاصة بالجامعة ال يجوز استخداـ  ّّٓٔ/ّ٘

 أك المكتبة دكف موافقة مسبقة.
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 . المعايير العامة لحساب تويتر:11

ضماف االحتراـ الدائم في شطر التغريدات كل من: إدارة الجامعة،  ّّٔٔ/ّٔ

كإدارة المكتبات، كأعضاء هيئة التدريس، كالعاملوف بالجامعة، كال الب، 

 كالمجتمع المحلى الخارجي. كأكلياء األمور،

إمكاشية تفاعل العاملوف بالجامعة مما لديهم لديه اهتماـ أك خبرة  ّّٔٔ/ّٕ

أك شطاط في التعامل مع  الطبكات االجتماعية كلديهم اعتراض على 

بعض المطاركات المتاحة على حساب المكتبة، يمكن أف يقوموا 

المعترض عليها  بالتواصل مع مدير المكتبة مباشرة لتوضيح اإلشكاليات

 كإبداء مالحظاتهم على الموضوعات ذات االعتراض أك التنويه بها.

أحقية إدارة المكتبات الجامعية في إعداد الئحة مستقلة لها إدارة  ّّٔٔ/ّٖ

الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي باإلضافة كالتعديل استنادا 

شا يسحى لتلك المعايير كالقواعد اإلرشادية بتلك المعايير، اك 

باللوائح التنفيذية الطارحة لتلك المعايير كالتى تناسب طبيعة 

المكتبات الجامعية باشواعها كثقافة المجتمع المحلى أك الوطنى أك 

 االقليمى لها.

 ثامنًا: التوصيات والمقترحات:

في ضوء ما سبق من شتائ  الدراسة يقترح الباحث مجموعة من 

 التالي:التوصيات كالمقترحات على النحو 

ضركرة أف تقوـ المكتبات الجامعية على دراسة الخصائص  .ّٔ

كاالختالفات بين مواقع التواصل االجتماعي إلدارة المحتول 

 بطكل علمي ككفقان لدراسات متخصصة فى هذا الطأف.

توافر المقومات المادية كالتقنية كالبطرية فى استخداـ موقع  .ّٕ

ة الجارية كمتابعة توتير بالمكتبات الجامعية فى خدمات االحاط

كافة اجراءات االدارية التى تسمح بالخركج بطكل أفضل 

 للمستفيدف من تلك المكتبات.
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قياـ المكتبات الجامعية فى إشطاء إدارة كاضحة المعالم كالحدكد  .ّٖ

للمحتول العلمى على موقع تويتر كتدريب أخصائيو المكتبات 

في إخ ار  المكلفين بالعمل على إدارتة لما له من أهمية قصول

 المتابعين كجعلهم اكثرا ارتباطان بالمكتبة.

ضركرة إجراء دراسات علمية متخصصة فيما يتعلق بتحليل  .ّٗ

المحتول للمتابعين للمكتبات الجامعية كالتغريدات الصادرة 

عنهم كدراسة طبيعتها للخركج بنتائ  علمية فى ادارة االتصاؿ 

ما يتعلق بموقع الرقمى كتحليل كمعرفة احتياجاتهم الفعلية في

 تويتر فى المكتبات الجامعية.

قياـ االتحاد العربى للمكتبات كالجمعيات العلمية المتخصصة  .ّ٘

بعقد مؤتمرات كلقاءات كإقامة كرش عمل علمية متخصصة عن 

موقع تويتر كالخدمات التي يقدمها ككيفية استفادة المكتبات 

للجارية  منه تجاق المتابعين كدكرق في خدمات اإلحاطة الجارية

 للمعلومات داخل المكتبات. 

اقامة كرش عمل كدكرات تدريبية داخل المكتبات الجامعية سواء  .ّٙ

للعاملين أك للمستفيدين كذلك بهدؼ التعريف بدكر الطبكات 

االجتماعية في التعليم كاألستخداـ االفضل لها باستخداـ 

المبادلء الرئيسية للعمل بها كالتعرؼ على أدكات التواصل 

 جتماعى على اختالؼ اشواعها.اال

توعية ال الب كأعضاء هيئة التدريس كالباحثين باستخداـ موقع  .ّٚ

تويتر في متابعة أحدث األخبار كالمستجدات التي تهم 

احتياجاتهم من مكتبات الجامعة، عن طريق المنطورات 

كالم بوعات كالرسائل البريدية كالرسائل القصيرة كالواتس آب 

(Whats App لحثهم ) على المطاركة االيجابية لمتابعة

 المكتبات.
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امكاشية استغالؿ موقع تويتر االستغالؿ االمثل في البرام   .ّٛ

التعليمية كالمقررات الدراسية كالتعليم عن بُّعد  بنطر األخبار 

لل الب أعضاء هيئة التدريس على اعتبارق أحدل طرؽ ككسائل 

حثين بالجامعات التعلم االلكتركشى ألعضاء هيئة التدريس كالبا

كالمؤسسات التعليمية كتوظيفها بطكل صحيح لخدمة العملية 

التعليمية كذلك بالتنسيق مع المكتبات الجامعية فى ادارة موقع 

 توتير .

على المكتبات الجامعية تولى استراتيجية كسياسة كاضحة تجاق  .ّٜ

الجهات أك األفراد المراد تتبعهم كال تعتمد على إدارة الفرد 

 دكف موضوعية أك أسباب معلنة إلدارة المكتبة.الواحد 

امكاشية تفعيل خدمات البث االشتقائى للمعلومات للمتابعين  .ّّٓٔ

للمكتبات الجامعية مقابل رسوـ مالية رمزية شظير االشتراؾ فى 

خدمات )#( الهاتطتاج ذات الكلمات المفتاحية التى تهم متابعين 

وضح اهتماماتهم محددين كفقان لملف السمات الخاص بهم الذل ي

 البحثية كاخ ارهم برسائل تذكيرية على بريدهم فى تويتر.

ربط التغريدات الصادرة من موقع تويتر بالمكتبات الجامعية  .ّّٔٔ

بنظم كبرام  إدارة السجالت كاالرشفة االلكتركشية لحفظ 

كتأري  تلك التغريدات كالعمل على تحليلها بصورة مستمرة 

 مثل مكتبة الكوشجرس.
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 ( قائمة المراجعةّٔلحق )م

 البياشات األساسية:

 اسم المكتبة:.................................

 اسم الجامعة: ....................................

 الدكلة:.............................. 

 تاري  التأسيس الموقع االلكتركشي: .........................

توتير في اإلحاطة الجارية للمعلومات تستخدـ المكتبة موقع  .ّٔ

 الخاصة؟

 ال    شعم 

 تاري  بداية استخداـ موقع توتير؟  .ّٕ

 سنوات  ّٖأكثر من    سنوات ّٖ-ّٔ   أقل من عاـ  

 قع توتير الذم تمتلكه المكتبة.  أشواع  االخبار كاالحداث التى تتاح على مو .ّٖ

 االخ ارات اليومية    النطرة االعالمية 

 اضافة ركابط الفيديو   اضافة الصور 

 كريات الجديدةشطر قوائم اعداد الد   شطر التقارير االلكتركشية  

التعريف بالمطركعات كالبحوث الرقمية    قوائم االضافات الجديدة 

 شطر عركض للكتب كالمقاالت       الجارية

 ................:…………………............ذكرها ( أخرل ) يرجى  

 فحة الخاصة بتوتير؟اسلوب  تركي  الص .ّٗ

 االثناف معنا   مجاشي   بمقابل مادم 

   طرؽ إدارة العمل في موقع توتير بالمكتبة؟ .ّ٘

 شخص متفرغ تمامان الدارة الصفحات االجتماعية 

 شخص متفرغ بعض الوقت. 

 فريق عمل متكامل الدارة الصفحة. 

 ……....................................................................أخرل: 

 اشواع النظاـ المالى فى صرؼ مكافات الدارة محتول الصفحة على توتير؟ .ّٙ

 فاة مق وعة شهرياُّمكا    ال يوجد مكافاة 

 شهادات تقدير    شظاـ ساعات اضافية 
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 (ّّّّٕٗٔٓشوفبر  ّّٕ٘عدد التغديرات حتى تاريخه ) .ّٚ

  تغريدة  ّّّّٓٓٓ٘ - ّّّٔٓٔمن         تغريدة ّّّٓٓٔاقل من   

 تغريدة ّّّّّٓٓٓٓٔاكثر من    تغريدة ّّّّّٓٓٓٓٔ-ّّّّٔٓٓ٘    

كهم األشخاص الذين يتابعوف  Followers ما هو عددالمتابعين .ّٛ

 صفحة المكتبة على توتير، كيظهر لديهم ما تكتبه المكتبة فور كتابته؟

 متابع ّّّّّٓٓٓٓٔ-ّّّّٔٓٓ٘     متابع  ّّّّٓٓٓ٘ - ّّّٔٓٔمن        متابع ّّّٓٓٔاقل من  

 متابع ّّّّّٓٓٓٓٔاكثر من   

كهم األشخاص الذين تتابعهم المكتبة، كالذين  Following. ما هو عدد ّٜ

 تظهر التغريدات التي يكتبوشها لديك صفحة الممتبة على توتير ؟

 تابع  ّّّّّٓٓٓٓٔ-ّّّّٔٓٓ٘   تابع  ّّّّٓٓٓ٘ - ّّّٔٓٔمن   تابع     ّّّٓٓٔاقل من  

 تابع ّّّّّٓٓٓٓٔاكثر من   

. ما هو عدد الصور كمقاطع الفيديو  التى تاختها المكتبة على موقع توتير ّّٓٔ

 منذ بداية االشتراؾ؟

 صورة كمق ع   ّّّّٓٓٓ٘ - ّّّٔٓٔمن       صورة كمق ع   ّّّٓٓٔاقل من  

 صورة كمق ع     ّّّّّٓٓٓٓٔاكثر من      صورة كمق ع   ّّّّّٓٓٓٓٔ-ّّّّٔٓٓ٘   
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 ( استبياف الدراسة ّٕملحق رقم )

  

  سعادة األستاذ الدكتور الفاضل مدير المكتبة / 

 

شقدـ لسعادتكم جزيل شكرشا مقدمان على إجابتكم لألسئلة التي يتناكلها  

تبياف التي تهدؼ إلى التعرؼ على مدل توافر مقومات االشتراؾ في موقع االس

تويتر في المكتبة الجامعية. باإلضافة إلى التعرؼ على آلية العمل بالمكتبة مع 

موقع تويتر كاهم الموضوعات التي تقوـ المكتبة ببثها عبر تويتر، كالتعرؼ على 

عة العمل كما إلى ذلك، مع رصد الموارد البطرية التي تدير العمل كمهامهم كطبي

المطكالت التي تقابل المكتبات الجامعية أثناء التعامل مع موقع تويتر بالمقارشة 

بباقي مواقع الطبكات االجتماعية األخرل مثل الفيس بوؾ، كالتي تنجم عن استخداـ 

 .المكتبة الجامعية لموقع تويتر كأساليب التغلب عليها كإيجاد الحلوؿ المناسبة لها

 

 كيرجى التكرـ بمالحظة ما يلي :

ال توجد إجابات صحيحة كأخرل خاطئة كلكن اإلجابة الم لوبة هي التي تعبر  •

 بصدؽ عن رأيك .

البياشات التي سوؼ تذكرها سعادتكم تحاط بالسرية التامة كلن تستخدـ إال  •

 ألغراض البحث العلمي.

 

م الصادقة للرد على كلسعادتكم جزيل الطكر على حسن تعاكشكم كاستجابتك

 االستبياف.

 عصاـ محمد عبيد

 مدرس المكتبات كالمعلومات بجامعة أسيوط

 كجامعة اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية
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 البياشات األساسية:

 اسم المكتبة:...................................

 اسم مدير المكتبة )اختيارم( :.......................

 جامعة: ................................اسم ال

 الدكلة: .............................................

تاري  تفعيل العمل على موقع تويتر بالمكتبة: 

.................................................... 

 تفعيل العمل على موقع تويتر بالمكتبة ( أ)

العمل على مواقع التواصل االجتماعي بصورة  . منذ متى كالمكتبة بدأت تفعيلّٔ

 عامة؟

 سنوات ّ٘أكثر من    سنوات ّ٘-ّٕ   أقل من عاـ 

 لم تبدأ بعد كسيتم في المستقبل 

 . هل تستخدـ المكتبة مواقع الصفحات االجتماعية األخرل بخالؼ تويتر؟ّٕ

 ال            شعم 

. إذا كاشت اإلجابة بنعم، ما هي مواقع الصفحات االجتماعية التي قامت المكتبة ّٖ

 بالعمل بها؟

Youtubeاليويتوب  Twitter    تويتر   Facebook   الفيس بوؾ 

 instagramراـ اشستج        

 LinkedInلنكيداف       Flikr كرفليال Google Plus    جوجل بلس 

 أخرل) يرجى ذكرها ( :.......................................................... 

 لجارية للمعلومات الخاصة؟. تستخدـ المكتبة موقع تويتر في اإلحاطة اّٗ

 ال   شعم 

. هل هناؾ اتفاقيات تمت بين المكتبة كأمٍّّّ من شركات إدارة محتول الصفحات ّ٘

 االجتماعية للمكتبة؟

 ال   شعم  

لموقع تويتر . ما شسبة  اإلحاطة بالمعلومات كالبياشات المتاحة كالمعركضة ّٙ

مقارشة بإجمالي ما لدل المكتبة إجمالي المحتول االخبارل الم لوب إحاطة 

 المستفيدين به؟

 % ّّ٘ٚأكثر من   %        ّّ٘ٚ – ّّٔ٘ %       ّّٓ٘ – ّّٕٙ  %ّّٕ٘أقل من  

 موقع تويتر الذم تمتلكه المكتبة.. أشواع  األخبار كاإلحداث التي تتاح على ّٚ

 اإلخ ارات اليومية    النطرة اإلعالمية االلكتركشية 

  مصادر المعلومات الجديدة    قوائم محتويات مصادر المعلومات    

 التعريف بمناسبات الجامعة    عركض لمصادر المعلومات  
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 أخرل) يرجى ذكرها .......................................  أخبار متنوعة عامة  

 .أسلوب  تركي  الصفحة الخاصة بتويتر؟ّٛ

 االثناف معنا   مجاشي   بمقابل مادم 

 ة كاإلداريةالجواشب التقني (ب)

. هل تم تجهيز فريق عمل متخصص إلدارة محتول كت وير الصفحات االجتماعية ّٜ

 كمنها العمل  في موقع تويتر ؟

 ال     شعم 

 . إذا كاشت اإلجابة بنعم، فما هي طرؽ إدارة العمل في موقع تويتر بالمكتبة ؟ّّٓٔ

جزء أساسي من العمل داخل متفرغين بعض الوقت  لعملمتفرغين لهذا ا

 ..............(:……............................. أخرل) يرجى ذكرها    المكتبة

. كم عدد أعضاء الفريق المتخصص إلدارة محتول كت وير الصفحات ّّٔٔ

 في موقع تويتر؟ االجتماعية كمنها تفعيل العمل

 أربعة فأكثر  ثالثة  اثناف    فرد كاحد 

 . أشواع النظاـ المالي في صرؼ مكافآت إلدارة محتول الصفحة على تويتر؟ّّٕٔ

شظاـ ساعات إضافية مكافأة مق وعة شهرياُّ     ال يوجد مكافأة 

 شهادات تقدير  

. هل استخدمت المكتبة شظامنا آخر لإلحاطة الجارية للمعلومات أك البث االشتقائي ّّٖٔ

 للمعلومات؟

  ال  ما هو:................................ شعم 

فرها استخداـ  موقع تويتر في اإلحاطة الجارية . ما أهم المميزات التي يوّّٗٔ

إتاحة المعلومات     )يمكن اختيار أكثر من إجابة(للمعلومات؟  

 في أم كقت كفي أم مكاف.

 في مطاركة المستفيدين من المكتبة. ّٓ,ّٕيعتمد على تقنية  الويب   

 كتبة بطكل أفضل عن ذم قبل.ربط المستفيدين من الم  

 أداة كاحدة كاستخدامات متعددة.  

 توسيع ش اؽ شطر كبث المعلومات كاألخبار كاإلحداث بالمكتبة.  

 أخرل) يرجى ذكرها (:...................................................  

 )جػ( المطكالت كالحلوؿ

)يمكن اختيار . ما المطكالت التي تواجهك في التعامل مع موقع تويتر بالمكتبة؟ ّّ٘ٔ

 أكثر من إجابة(

عدـ قدرة المكتبة على تحديد مكافأة مالية لفريق ادارة المحتول على موقع  

 تويتر. 

 صعوبة إدارة  فريق للعمل في إدارة محتول موقع تويتر. 
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 ضعف الخ ة المقترحة للعمل على موقع تويتر. 

 عدـ كضوح الرؤية لدل إدارة المكتبة. 

 عدـ كجود المحتول الكاؼ للتفاعل الجيد من المستفيدين.  

 عدـ توافر الخبرات الالزمة إلشتاج كإدارة المحتول لموقع تويتر. 

المعوقات المالية )تكلفة  فريق العمل، تكلفة الدعاية كالتركي  للموقع لزيادة  

 المطتركين من مستفيدين المكتبة(.

 ضعف بنية اإلشترشت بالمكتبة. 

 ال يوجد موارد بطرية بالمكتبة كافية إلدارة الصفحة الخاصة بتويتر .

دـ تدريب احد العاملين بالمكتبة على آلية إدارة المحتول على موقع تويتر ع

 للمكتبة.

ليس كل المحتول المعركض على موقع المكتبة صالح التاحته على موقع   

 تويتر.

عدـ موافقة الجامعة على االشتراؾ في موقع تويتر كاالكتفاء فقط باشتراؾ  

 الجامعة.

مطكالت تقنية مثل صعوبة استخداـ التويتر في اإلحاطة الجارية شظرا لعدد  

 الحركؼ المتاحة للكتابة.

 استخداـ صورة كاحدة فقط في التغريدة الواحدة

 عدـ تفضيل المستفيدين استخداـ التويتر 

 ...................................................أخرل) يرجى ذكرها (:. 

. من خالؿ التفاعل العملي لموقع تويتر، ما أهم المطكالت الموجَّّّهة التي تقابلك ّّٙٔ

   )يمكن اختيار أكثر من إجابة(      أثناء العمل على الموقع؟ 

 ضعف إقباؿ المستفيدين على موقع تويتر. 

 حرؼ. ّّّٓٗٔعدـ القدرة على زيادة الحركؼ ألكثر من 

 صعوبة الرد الفورم على الرسائل الخاصة ل لبات المستفيدين على موقع تويتر 

عدـ اعتياد المستفيدين على استخداـ موقع تويتر في الحصوؿ على المعلومات  

 الجارية الخاصة بالمكتبة.

 أخرل) يرجى ذكرها (:..................................................  

. من أين تستمد المكتبة معلوماتها حوؿ تقنيات استخداـ كخدمات موقع تويتر ّّٚٔ

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(الجديدة أكال بأكؿ؟ 

المكتبات   الزمالء بالمكتبة.  إدارة المكتبة إدارة الجامعة  

 الجامعية األخرل.

الدراسات العلمية     المدكشات كمواقع التواصل االجتماعي. 

 المنطورة.
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 .أخرل) يرجى ذكرها (:................................................... 

. ما أساليب التركي  التي اتَّّّبَّعَّتّْها المكتبة إلعالـ المستفيدين باستخداـ موقع ّّٛٔ

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(تويتر كالتعامل معه بطكل مستمر كفعاؿ؟ 

 كسائل اإلعالـ التقليدية ) منطورات الجامعة، م بوعات المكتبة،...( 

 ـ االلكتركشية )المدكشات، الطبكات االجتماعية، المنتديات،...(كسائل اإلعال 

 معارض المكتبة الدكلية    معارض المكتبة المحلية 

 كضع عالمة تويتر بمصاحبة موقع المكتبة. 

 .......................أخرل ) يرجى ذكرها (:............................ 

.هل تم إعداد أم دراسات است العية من جاشب المكتبة لمعرفة اتجاهات ّّٜٔ

 المستفيدين شحو استخداـ موقع تويتر في اإلحاطة الجارية للمعلومات؟   

 ال   شعم  

فما أهم  بنعم.إذا كاشت اإلجابة ّّٕٓ

 .................................................النتائ :.................

. ما الدعم الم لوب من المكتبة أك الجامعة لزيادة إفادة المستفيدين من المكتبة ّّٕٔ

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(لموقع تويتر؟ 

     االشتراؾ المالي في التركي  للصفحة. 

وقع تويتر للمكتبة على التسويق االلكتركشي كإدارة المحتول دكرات تدريبية لم 

 الرقمي.

 دراسات علمية مستفيضة حوؿ مواقع الصفحات االجتماعية. 

 إحصائيات حوؿ المستخدمين لموقع تويتر. 

 ها تويتر.إقامة معارض للمكتبة بطكل رقمي على الصفحات االجتماعية كمن 

عمل مسابقات ألفضل أخصائي مكتبة في متابعة كإدارة المحتول على موقع  

 تويتر.

 أخرل) يرجى ذكرها (:.................................................  

.هل تستخدـ المكتبة متابعة ككتابة الرسائل المباشرة المتاحة على صفحة ّّٕٕ

 كتبة في تويتر؟الم

 ال     شعم 

. ما مقترحاتك لت وير استخداـ موقع تويتر في اإلحاطة الجارية للمعلومات ّّٖٕ

 الخاصة بالمكتبة خالؿ السنوات الثالث القادمة؟

........................................................................................ 

 

 

 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..(في Twitterكاقع توتير )                                      صاـ محمد عبيد        عد. 

 

  - 111 - 

                                                           

 المراجع والهوامش:
 125 ع.  انسعىدَت انشىري يجهت -. االجخًاعُت انشبكاث اسخخذاو أًَاط. انعرَشً حسٍ بٍ جبرَم 1

 .110 ص(  هـ1432 شىال - ريضاٌ) 

[URL:  http://www.shura.gov.sa/magazine/complete-pdf/125.pdf ] [Accessed 1.11.14] 

 جًعُت -.انًعهىياث وخذياث 2.0انىَب. انعًراٌ ابراهُى بٍ حًذ. غرَب انسُذ عزث ياجذة 2

 .203 ص.  1430 ،.انرَاض -.انسعىدَت وانًعهىياث انًكخباث
3
  Lyons, C. C. (2011). A social networking space: A study on the 

productivity of twitter in museum practice (Order No. 1504995). 

Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (913006387).  
 يىقع أٌ حرحُب يعرفت أَضًا  َخُح كًا ،انعانى عهً األونً انًىاقع قائًت فً انُكسا يىقع نخرحُب طبقًا4 

 .2014 سبخًبر َهاَت احصائُاث حسب .انعانى عهً

 [URL: http://www.alexa.com/ ] [Accessed 22.10.14] 

 
5
 INTERNET USAGE STATISTICS ,World Internet Users and 2014 

Population Stats [URL:http://www.internetworldstats.com/stats.htm ] 

[Accessed 1.12.14] 
6
 Paul Gillin, Secrets of Social Media Marketing: How to Use Online 

Conversations and Customer Communities to Turbo-Charge Your 

Business (Fresno: Quill Driver Books, 2009), 128. 

[URL:https://blog.twitter.com/2012/twitter-turns-six]  [Accessed 

1.11.14] 
7
  Janet Symmons, B.Ed.(2013) . An Exploration of Professors’ Use of Twitter in 

Higher Education. Master of Education. Faculty of Education, Brock University St. 

Catharines, Ontario .  

 

8eBizMBA, Top 15 Most Popular Social Networking Sites | November 2014 .  

[URL:http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites ]  
[Accessed 30.9.14 ] 

1
 انثاٍَ انعانًٍ انًؤحًر -.وانفرص انخحذَاث: انًجخًع وقضاَا انجذَذ اإلعالو. كاحب صانح سعىد 

 .13 ص. هـ1433 يحرو 20-11.  االساليً نإلعالو
10 

 
Understanding Twitter (2009): What It Is, How Your CPA Firm Can 

Use It Anonymous. Accounting Office Management & Administration 

Report 09.07  (Jul 2009): 4-5.   
11 Kanjilal, Pratik.(2013) .What is Twitter's real worth? Financial 

Express [New Delhi] 07 Nov 2013. [Accessed 11.11.14] 
 -انًخطهباث - االبعاد:االنكخروَُت انًعهىياث خذياث جىدة. انحسٍ يحًذ احًذ انعىض - 12

 انكخب دار:حىَس -.وانًعهىياث نهًكخباث انعربً نالححاد وانعشروٌ انخايس انًؤحًر.انًباديء
 .170 ص.  2014انىطُُت،

 :عهً اعخًادا -

http://www.shura.gov.sa/magazine/complete-pdf/125.pdf
http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://blog.twitter.com/2012/twitter-turns-six
http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Anonymous/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Accounting+Office+Management+$26+Administration+Report/$N/31574/Results/232939367/$B/516C7ED1F27C4279PQ/6?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Accounting+Office+Management+$26+Administration+Report/$N/31574/Results/232939367/$B/516C7ED1F27C4279PQ/6?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/indexingvolumeissuelinkhandler/31574/Accounting+Office+Management+$26+Administration+Report/02009Y07Y01$23Jul+2009$3b++Vol.+09+$2807$29/09/07?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Kanjilal,+Pratik/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Kanjilal,+Pratik/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Financial+Express/$N/105397/DocView/1448827216/fulltext/6C33DB2765814EC7PQ/13?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Financial+Express/$N/105397/DocView/1448827216/fulltext/6C33DB2765814EC7PQ/13?accountid=142908


 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..(في Twitterكاقع توتير )                                      صاـ محمد عبيد        عد. 

 

  - 111 - 

                                                                                                                                              
: ةنقاهرا  -.انخارجُت ةكرانذا َظرَت أو ثياوانًعهى ثنهًكخبا ونعاا رإلطاا. انهجرسً يحًذ سعذ    

  . 11-18 ص ،1810 ة،نقاهرا جايعت يطبعت
13 Xu, Fei.(2012). Journal based current awareness services for systems 

librarianship Xu, Fei. VINE 42.2  (2012): 152-171.p 

14  Fourie, Ian .(2003). How can current awareness services (CAS) be 

used in the world of library acquisitions? Online Information 

Review 27.3  (2003): 183.  
 ص. 1814 غرَب، يكخبت:  انقاهرة -.وأشكانها يقىياحها: انًعهىياث خذياث. قاسى حشًج  15

325. 

16 Darcy Del Bosque , Sam A. Leif, Susie Skarl, (2012) "Libraries 

atwitter: trends in academic library tweeting",Reference Services 

Review, Vol. 40 Iss: 2, pp.199 – 213 

17  Hricko, M. (2010). Using Microblogging Tools for Library 

Services. Journal Of Library Administration, 50(5/6), 684-692.   

18 Milstein, Sarah. (2009).Twitter for Libraries and 

Librarians. Computers in Libraries 29.5  (May 2009): 17-18.  

19 Cuddy, C. (2009). Twittering in health sciences libraries. Journal of 

Electronic Resources in Medical Libraries, 6(2), 169-173. 

20 Plieninger, J. (2009). Twittering in the library: The pros and cons of 

new internet services with short messages. BuB Forum Bibliothek Und 

Information, (10), 739-740. 

21 Stvilia, Besiki , Gibradz e, Leila.(2014) . What do academic libraries 

tweet about, and what makes a library tweet useful? Library & 

Information Science Research .Volume 36, Issues 3–4, October 2014, 

Pages 136–141. 

22  Palmer, Stuart (2014). Characterizing University Library Use of 

Social Media: A Case Study of Twitter and Facebook from Australia. 

The Journal of Academic Librarianship. Volume 40, Issue 6, November 

2014, Pages 611–619.  

23  Nykolaiszyn, J. M. (2013). Exploring dialogic communication in 

twitter messages from association of research libraries member 

institutions (Order No. 1553438). Available from ProQuest Dissertations 

& Theses Global. (1517978504).  

24 Beverly, J. A. (2013). Public relations models and dialogic 

communication in the twitterverse: An analysis of how colleges and 

universities are engaging their public through twitter (Order No. 

3576728). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. 

(1461742910).  

25  Hae Min Kim,  Eileen G. Abels and Christopher C. Yang (2013). 

Who disseminates academic library information on Twitter? Proceedings 

http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Xu,+Fei/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Xu,+Fei/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/VINE/$N/32914/DocView/1012562863/abstract/EB89D8369E504FDFPQ/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/VINE/$N/32914/DocView/1012562863/abstract/EB89D8369E504FDFPQ/3?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fourie,+Ian/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Online+Information+Review/$N/27163/DocView/194499267/fulltextwithgraphics/C1F2EEF534B542A7PQ/2?accountid=142908
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Online+Information+Review/$N/27163/DocView/194499267/fulltextwithgraphics/C1F2EEF534B542A7PQ/2?accountid=142908
http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/27163/Online+Information+Review/02003Y01Y01$232003$3b++Vol.+27+$283$29/27/3?accountid=142908
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Leif%2C+S+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Skarl%2C+S
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Milstein,+Sarah/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Milstein,+Sarah/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Computers+in+Libraries/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Computers+in+Libraries/$N?accountid=142908
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818814000498
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818814000498
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07408188
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07408188
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07408188/36/3
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00991333/40/6


 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..(في Twitterكاقع توتير )                                      صاـ محمد عبيد        عد. 

 

  - 111 - 

                                                                                                                                              
of the American Society for Information Science and Technology . 

Volume 49, Issue 1, 24 JAN 2013. 

[URL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.14504901317/pdf] 

26 Stuart, David (2010). What Are Libraries Doing on 

Twitter?. Online 34.1  (Jan/Feb 2010): 45-47.  

27  Helen Loughran, Carly Miller (2012). Libraries and Learning 

Innovation and the use of Twitter , SCONUL Focus 56  . ISSN 1745-

5790  , 2012 . 

[URL:http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/16_8.pdf ] [Accessed 

11.10.14] 

28 Sewell, Robin R.(2013).  Who is following us? Data mining a 

library's Twitter followers .Library Hi Tech 31.1  (2013): 160-170 .  

29  Huwe, t. k. (2012). Twitter and Facebook Open the Door to 

Collaboration. Computers In Libraries, 32(8), 27-29. 
/ 1435 يحرو) 72 ع.  انًعرفت احىال. وانًكخبٍُُ نهًكخباث حىَخر. يعىض انحًُذ عبذ يحًذ 30

 .55 ص -( .2013 َىفبر
31

 Anwyll, R., Chawner, B., & Tarulli, L. (2013). Social Media and 

Readers' Advisory. Reference & User Services Quarterly, 53(2), 113-

118.p.114 
32

  Alfonzo, Paige. Using Twitter Hashtags for Information Literacy 

Instruction. Computers in Libraries 34.7  (Sep 2014): 19-22. 
 .2 ع,سعىدَتان فكر جهتي . انخعهُى فٍ حىَخر السخخذاو ابذاعُت فكرة 21 .ُتعط انرحًٍ عبذ عارف 33

 . 15- 13 ص ص( 2013 َُاَر) 
34  Ian Clark .Twitter at Canterbury Christ Church University .SCONUL 

Focus 56. ISSN 1745-5790. 2013[URL: 

http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/9_12.pdf] 

 [Accessed 25.10.14] 
 حى اطالع انباحث عهً بعط انقراءاث وانًصادر ويُها يا َهً: 11

- Johnson, P. R. (2014). Toward a uses and gratifications model of 

twitter (Order No. 1564885). Available from ProQuest Dissertations & 

Theses Global. (1615884122).  

- Kammerer, Matthew (2014). The Social Media Advertising Beginner’s 

Guide for Twitter, Facebook and LinkedIn . 

[URL:https://blog.bufferapp.com/social-media-advertising-twitter-

facebook-linkedin] 

- Kammerer, Matthew (2014). The Social Media Advertising Beginner’s 

Guide for Twitter, Facebook and LinkedIn . 

[URL:https://blog.bufferapp.com/social-media-advertising-twitter-

facebook-linkedin] 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.145.v49:1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.14504901317/pdf
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Stuart,+David/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Stuart,+David/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Online/$N/47708/DocView/199889026/fulltext/1B9C63E6D76A49C9PQ/1?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Online/$N/47708/DocView/199889026/fulltext/1B9C63E6D76A49C9PQ/1?accountid=142908
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/16_8.pdf
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/16_8.pdf
http://www.sconul.ac.uk/node/5120
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/16_8.pdf
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sewell,+Robin+R/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Library+Hi+Tech/$N/38076/DocView/1302583792/fulltext/102F43763014BFFPQ/1?accountid=142908
http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Library+Hi+Tech/$N/38076/DocView/1302583792/fulltext/102F43763014BFFPQ/1?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/indexinglinkhandler/sng/au/Alfonzo,+Paige/$N?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Computers+in+Libraries/$N/36749/DocView/1559091941/fulltext/$B/1?accountid=142908
http://search.proquest.com/abicomplete/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Computers+in+Libraries/$N/36749/DocView/1559091941/fulltext/$B/1?accountid=142908
http://www.sconul.ac.uk/node/5120
http://www.sconul.ac.uk/node/5120
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/9_12.pdf


 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..(في Twitterكاقع توتير )                                      صاـ محمد عبيد        عد. 

 

  - 111 - 

                                                                                                                                              
- Deyamport,W.H.,,III. (2013). An implementation of a twitter-supported 

personal learning network to individualize teacher professional 

development (Order No. 3559871). Available from ProQuest 

Dissertations & Theses Global. (1355174325).  

-  ALSC  (2013) .(The Association for Library Service to 

Children ) Twitter Guideline . 

Hopewell Valley Regional School District . Facebook, Twitter and Other 

Social Media Staff 

Guidelines.[URL:http://www2.hvrsd.org/Offices/Technology/Documents

/Policies/FBTwitterStaff.pdf] 

- Mihalcea, A., & Savulescu, R. (2013). Social networking sites: 

Guidelines for creating new business opportunities through facebook, 

twitter and linkedin. Management Dynamics in the Knowledge 

Economy, 1(1), 39-53.  

- Kammerer, Matthew (2014). The Social Media Advertising Beginner’s 

Guide for Twitter, Facebook and LinkedIn . 

[URL:https://blog.bufferapp.com/social-media-advertising-twitter-

facebook-linkedin] 


