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  شكر و تقدیر و عرفان

  
قد تكون ھذه العبارات قلیلة في عددھا و بسیطة في كلماتھا لكنھا غزیرة ف ي     

شكر هللا سبحانھ  و تعالى على ما أنعم فال بادئ ذي بدءقویة في أفكارھا و معانیھا 
  بھ علي من إتمام ھذا العمل 

ش كري و عرف اني    إال أن أتق دم بخ الص   یسعني ف ي ھ ذا المق ام العلم ي     ال         
الموج  ھ و القائ  د طیل  ة مراح  ل  نع  م ألس  تاذي ال  دكتور بط  وش كم  ال و ال  ذي ك  ان

إنجاز ھذا البحث و الذي بذل من وقتھ الكثیر ف ي س بیل إرش ادنا و تنویرن ا بعلم ھ      
الفیاض الذي ال ینضب رغم كثرة إلتزاماتھ و انشغاالتھ البحثی ة و العلمی ة إال أن ھ    

رسلنا في الكالم فلن نوفیھ یحثنا على العمل الدؤوب ومھما استكان دائما یدفعنا و 
  .حقھ فجزاه اهللا عنا كل الخیر إنشاء اهللا

ذرة ف  ي س  بیل ال یف  وتني أن أتق  دم بش  كري لك  ل م  ن ب  ذل و ل  و مثق  ال   كم  ا       
إنجاح ھذا العمل منذ أن كان فكرة حتى خروجھ إلى النور على ھذه الحلة خاصة 

ور أحمد عروة بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة وباقي مدیر مكتبة الدكت
  ...أو فكرة أو توجیھالزمالء الذین ساعدوا و لو بكلمة 

  
 السعید
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 ...أهدي هذا اجلهد املتواضع
 
  

                                                                  
 ...السعید
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  :المقدمة 
منذ وجيا، ولوية التكنولقد ثابر اجلنس البشري على قياس مدى ما أحرزه من تقدم من زا    

فالعصر  ، أكثر سرعة من العصر الذي سبقه وعصر يأخذنا قدما على حن فجر التاريخ كان كل
د عن ير املعادن اليت تلته قد دامت لفترة ال تزواحلجري ظل قائما ملاليني السنني، إال أن عص

اخر القرن وأوائل القرن الثامن عشر ورة الصناعية بني أوقد قامت الثو مخسة آالف سنة ،
 ما يطلق عليه وه ومرحلة جديدة  منتصف القرن املاضي دخلت البشرية عموالتاسع عشر، 
قت إلعادة التفكري يف عاملنا هذا بداللة وال نل أنه قد حاو، من هنا نقين وبالعصر االلكتر

التعليم مبراحله وات مل تعد فقط مادة البحث العلمي موأن املعل ذإ ، جيا املعاصرةولوالتكن
خطط واإلنتاج،  عناصر املنافسة يفو اإلدارةوالقيادة  تاستراتيجياوظفني وتأهيل املوالتدريب و
القدرة لكل ذلك وبل أصبحت حمددة الفعالية  تقدمي اخلدمات تاستراتيجياو اإلعالنويق والتس
مات وخمازن ملليارات الصفحات من املعل  االنترنت يف أيامنا هذه ، فال عجب إذ تصبحغريهو
غريها، واقع اخلدمية وبيئة ملاليني املوغري ذلك، والتقنية  والعلمية والتارخيية وثائق السياسية والو

عن رق إن مل يتفتق العقل وام من الومات سيغرقنا حتما يف أكوإن هذا الكم املتدفق من املعل
ل إىل وصوأننا أيضا سنعجز عن الو رها،وصمات بكل واملعلوسائل حفظ للبيانات وإبداع 
مة اليت نريد يف أي حقل إن كانت طريقتنا التنقيب يف ماليني الصفحات اليت تغطي رمبا واملعل
طرق للسيطرة على هذا  استحداثاحدا فقط، من هنا كانت احلاجة ملحة إىل وعا وضوم
سائل االتصاالت ليتم دجمهما يف مرحلة الحقة ووسبة وسائل احلوالدة ونت ضع من هنا كاوال

  .حاا العجيبة جمرد افتتاحية ملا سيأيتوالتقنية العالية اليت ملا تزل فت ومات أوبتقنية املعل
مراكز  وضعت املكتبات وماتية اليت متيز عاملنا املعاصر واملعل ورة العلمية والث إن هذه

 ومات ونقل املعل واإلنترنت  وحتديات مصريية يف عدة جماالت منها االتصال مات أمام واملعل
ضع ووبث  وصيانة  وما حبفظ وفهي مطالبة ددعامة البحث العلمي مبا أن املكتبة هي 

علقة مبدى جناحها يف املكتبة يف املستقبل مت استمراريةمات حتت تصرف املستفيدين، إذ أن واملعل
اء كانت وم يشهد عدة تغريات على مجيع األصعدة سوالعامل الي واصة ظائف خوال القيام ذه
عا من احلياة وفرضت نواجز وملة ألغت كل احلوفالع... ثقافية و، سياسية، اجتماعية أاقتصادية
 وبالتايل أضطر الكثري من املستفيدين  ور املنافسة يف جل ااالت، وأدت إىل ظه والنمطية 

مل تكن ودة اخلدمة اليت تقدمها، وإىل البحث عن مؤسسات تشتهر جب املهتمني بقطاع اخلدمات
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م أيا كان والتغريات حيث أخذت تسعى الي مبنأى عن هذهمات ومراكز املعل واملكتبات 
ى خدماا ومبست لالرتقاء... ) طنية، عامة، متخصصةومكتبات جامعية، ( عها ون وحجمها أ

 واخلدمات من جهة  ليه كل من مقدمي هذهح إما يطم وهوحىت تصل إىل درجة التميز 
  .املستفيدين من جهة أخرى

للتغيري  جتد نفسها يف حاجة ملحة ل األلفية الثالثةومع دخمات ومرافق املعل واملكتبات  إن
، ى خدمااوخاصة املكتبات اجلامعية اليت جيب عليها حتقيق مسعاها الرامي إىل حتسني مستو

 وتسيريي رة تبين سياسة تغيري شاملة متس كل من اجلانب الوم ضرهذا املسعى الذي جيعلها أما
األخطاء اليت من  ولكن لنجاح هذا التغيري جيب عليها تشخيص الداء أواء واخلدمايت على حد س

حنن من خالل تنقالتنا بني مكتباتنا اجلامعية و، ياتور املكتبة على مجيع املستوشأا إعاقة تط
ل عدة قضايا تصب يف جمملها و كنا نسجلها من حني إىل آخر حمالحظاتنا اليت وكباحثني 

 وفاءها الحتياجاتنا املتغرية ومدى وكيفية تقدميها  ول خدمات هذه املكتبات اجلامعية وح
 ونت لدينا فكرة عامة مفادها أن خدمات مكتباتنا اجلامعية ال نرى فيها تغريات وتك املتعددة
  .دة وبسيط من اجل ول وى وإىل مستيب جتعلها تصل رات على األقل على املدى القروتط

 وقفة تأمل وجلدير بنا حنن كمكتبيني أن نقف له  موإن ما تتخبط فيه مكتباتنا اجلامعية الي 
حتليلها  من مث والنقائص  وصطياد الثغرات ا ومعرفة  واقع وجيعلنا نفكر مليا يف كيفية دراسة ال

رات يف الذي من شأنه أن حيبط املبادوعن التس االبتعاد و ريةولة إجياد طرق املعاجلة الفوحماو
دة خدمات مكتباتنا اجلامعية كطريقة والت قياس جون حماورمبا تكو، اجلماعية اهلادفة والفردية أ

ن نتائجه مبثابة القطرة اليت تفيض وبناء حيث ميكن أن تك وفعالة لضمان تشخيص صادق 
على  األفضل والتغيري حن وبالنجاح  ار حافلومش وات طريقها حندمهذه اخل الكأس كي تأخذ 

  :  انوع املختار للدراسة حتت عنوضوكان امل هذا األساس
ة بجامعة األمیر عبد القادر ور أحمد عرودة خدمات مكتبة الدكتوقیاس ج  " 

  "  تقعاوالت وتطبیق مقیاس اإلدراكات : م اإلسالمیةوللعل
ن وع دوضوهذا امل ض يفواألسباب اليت جعلتنا خن وافع ومن الد مجلة نالدي اجتمعتلقد و
بالتايل  ومات وع خدمات املعلوضواإلهتمام الشخصي مبىل وبدرجة أهي  وع آخر وضوأي م
 الستثمارة فرصة ور أمحد عرودة خدمات مكتبة الدكتوع قياس جوضويف معاجلة م جدناو

حداثة  وقلة أكثر  ما شجعنا و معارف جديدة، اكتشاف وترسيخ  وقة املعارف الساب
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 وه و طينوى الودة يف املكتبات اجلامعية على األقل على املستولدراسات األكادميية لقياس اجلا
الدراسات يف  إمكانية مسامهة مثل هذه ع الدراسة صبغة التميز من حيثوضوعلى مي ما يظف
 ةور أمحد عروكتمكتبة الد وضع الراهن الذي تعيشه مكتباتنا اجلامعية بصفة عامة ومعاجلة ال

  .بصفة خاصة حمل الدراسة
ل عبارة عن اإلجراءات املنهجية للدراسة من ول كان الفصل األوفص يقع البحث يف مخس

ضحنا منهج وخالل ثالث عناصر بداية بأساسيات البحث مث إجراءات الدراسة امليدانية حيث 
البيانات من إستمارة  عات مجوعينة البحث إضافة إىل أد ود الدراسة، جمتمع وحد والبحث 
املفاهيم املتعلقة  وء على بعض املصطلحات واملالحظة مث سلطنا الض واملقابلة  و اإلستبانة

  .ع البحثوضومب
حتليل  ومبثابة دراسة  وه وخدماا  وة ول املكتبة اجلامعية أمحد عروأما الفصل الثاين جاء ح

فرة والتجهيزات املت ودافها مث إدارا ، كما تطرقنا إىل املبىن أه ورها واقع املكتبة من حيث تطول
رقية مث انتقلنا إىل احلديث عن خدماا الفنية والال ورقية أواء الوي عليها سواألرصدة اليت حتت وا 

  .  أخريا ذكرنا بفئات املستفيدين من خدماا واملباشرة  ومنها 
دة يف املكتبة اجلامعية بداية وان اجلوت عنيف حني ضمنا الفصل الثالث عدة عناصر حت

 املفاهيمية االرتباطاتدة من خالل املراحل اخلمسة مث أدرجنا وم اجلور التارخيي ملفهوبالتط
 ومدى أمهيتها  ودة يف املكتبات اجلامعية ومن مث أساليبها مث قمنا بتعريف اجل ودة واجلملصطلح 

لية يف هذا وما جاء من معايري د وير املكتبة اجلامعية ولتطمراحل تطبيقها ، مث عرضنا أهم دعاماا 
  .دة اخلدمات باملكتبات اجلامعيةوأخريا عرجنا إىل خمتلف أبعاد ج واال 

 ول من تطبيق مقياس اإلدراكات وعن حتليل للجزء األأما الفصل الرابع فكان عبارة 
ة ور أمحد عرومن خدمات مكتبة الدكتدة املدركة واملتمثل يف تقييم املستفيدين للج وقعات والت

دة خدمات املكتبات اجلامعية مث مربرات وقياس ج ودة وم قياس اجلوحيث حتدثنا بداية عن مفه
كما ،مربرات تطبيقه  وماهية املقياس املطبق  وة ور أمحد عرودة خدمات مكتبة الدكتوقياس ج
 دة اخلدمةوج متغرياتو نا مؤشراتمث عرض املكتبية دة اخلدمةوات اخلمس جلوذج الفجوأدرجنا من
بإدارة ثالث عناصر بداية  يفة ور أمحد عرواملدركة كما يراها مستفيدي مكتبة الدكت املكتبية
امل والعأخريا  و املكتبية دة اخلدمةواإلدراكات كأساس ملعرفة جدة اخلدمة املكتبية املدركة مث وج

  .دة اخلدمة املكتبية املدركةواملؤثرة على ج
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تقييم املستفيدين  وه والفصل اخلامس جاء ليمثل اجلزء الثاين من تطبيق هذا املقياس أما  
م وحيث أشرنا بادئ ذي بدء إىل مفهة ور أمحد عروقعة جتاه خدمات مكتبة الدكتودة املتوللج
قعها ودة اخلدمة املكتبية كما يتوقعات جتاه اخلدمات املكتبية مث قمنا بعرض مؤشرات جوالت

قعات وهي إدارة ت وذلك من خالل ثالث عناصر ومن خدمات املكتبة حمل الدراسة  نواملستفيد
امل املؤثرة على ودة اخلدمة املكتبية مث العوقعات كمعيار أساسي لتقييم جواملستفيدين مث الت

ضعنا وأخريا  وقعات والت وقعات املستفيدين ، تطرقنا بعد ذلك إىل أبعاد مقياس اإلدراكات وت
إدارة  وجه حنويه إىل حتمية التودة يف املكتبات اجلامعية مع التنولفشل يف حتقيق اجلامل اوعبعض 
  .دة الشاملةواجل
اليت مت تأكيدها من خالل تطبيق  وضع النتائج اليت خلصنا إليها ولنا ويف خامتة هذا البحث حا و

  .مقارنتها بالفرضيات املقترحة للدراسة  وقعات والت ومقياس اإلدراكات 
اء ما تعلق منها باجلانب وعة قيمة من املراجع سويف اجناز دراستنا على جمم د اعتمدنالق و
  :من أهم كتب املنهجية املعتمدة نذكر واجلانب املعريف  واملنهجي أ

مناهج  كتابوعبد اهلادي  د فتحير حمموللدكت  مناهجه يف علم املكتباتوالبحث كتاب -
إعداد رسـائل  ، إضافة إىل كتاب   بدر أمحدر ولدكتل  ماتواملعلوالبحث يف علم املكتبات 

من خالل اإلطالع علـى   حيث استطعنا مرسي عطية الطاهرر وللدكت راهوالدكتواملاجستري 
سعة عن طرق حتضري الرسائل ومرة وين صوهذه املراجع ضبط اجلانب املنهجي للدراسة مع تك

  .حاتواألطر و
  :املهمة أبرزها لى عدد من املراجعع علميا اعتمدنا وإلثراء البحث معرفيا  و

الذي تضمن إحاطة شاملة باخلدمة  ور ور هاين حامد الضموللدكت  يق اخلدماتوتسكتاب  -
مـن أهـم   ور أخرى ، وعدة حما وقعات والت و لإلدراكاتدة اخلدمة إضافة إىل تطرقه وج و

ر هشام بـن عبـد اهللا   ودكتاملراجع اليت أفادتين كثريا يف إجناز البحث الدراسات اليت قام ا ال
دراسـة تطبيقيـة   : دة خدمات املكتبات اجلامعيـة  وقياس جطالق أمهها على اإل والعباس 

طنيـة،إىل جانـب   واليت نشرت يف جملة امللك فهد ال و مبكتبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة
مقياس مات باستخدام واملعلودة خدمات املكتبات وقياس ج :  ان ودراسته األخرى حتت عن

املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العـريب   قائع واملقدمة ضمن  و قعاتوالتوة بني اإلدراكات والفج
يف املؤمتر السادس عشـر لإلحتـاد العـريب     لقد مسحت لنا مشاركتنا و ماتواملعلوللمكتبات 



  ـقدمـةامل 

                        قعاتوالت ومقياس اإلدراكات تطبيق : ةوعر در أمحودة خدمات مكتبة الدكتوقياس ج

ـ  ناعرض لتحكيم الدراسة أكثر ور هشام العباس وبالدكت بااللتقاءمات واملعل وللمكتبات  ه علي
ش كمـال  ور بطومبسامهة املشرف الدكت يرهاوبتط ة اليت قمناانإستمارة اإلستب وان البحث وعن
بعـض   ر هشـام والـدكت  قدم لنامن مث  وبناءه  ور كبري يف صقل البحث والذي كان له دو
البحث بصفة  وانة بصفة خاصة مي اإلستبوتق ويف حتكيم  يبات كان هلا شأنوالتص وجيهات والت

لكن اال هنا ال يسع لذكرها كاملة  وأن هناك العديد من املراجع القيمة املعتمدة كما عامة ،
  .فاكتفينا باألهم

الفرضـيات فإننـا    والتساؤالت  وح وتبعا لإلشكال املطر وانطالقا من طبيعة الدراسة و
صفي وصفي كما إستخدمنا أساليب اإلحصاء الوال و جدنا من األنسب تطبيق املنهج التحليليو

  .ضيح ذلك يف فصل إجراءات الدراسةوسيأيت ت وكمقاييس الرتعة املركزية 
ف دالعراقيل اليت قد تصا وبات ومن بعض الصع وتكاد ختلال إن أي دراسة أكادميية 

ع ميكن أن نذكر فقط وضوحنن من خالل معاجلتنا هلذا امل والباحث يف فترات إجنازه للبحث ، 
اقع مكتباتنا وتكييفها حسب معطيات  ويع اإلستبانة وجدناها يف تطوبات اليت وتلك الصع

  .م اإلسالميةومري عبد القادر للعلة جبامعة األور أمحد عروبالضبط مكتبة الدكت واجلامعية 
 وة صناع القرار ودع وه وآمل أن حتقق هذه الصفحات البسيطة هدفها السامي أال  و 
انب املكتبة ألا مفتاح ودة يف كل جوعن اجل البحث ويل مكتباتنا اجلامعية إىل االستيقاظ ومسؤ

عدة  هذه الدراسة وختطحنا أكرب يف أن وطم وأملنا كبري  و اجهةوامل والبقاء  واالستمرار 
فمن  إن أصبت وراسات أخرى مستقبلية إن شاء اهللا، ات يف هذا اإلجتاه فاسحة اال لدوخط
  .من الشيطان وإن أخطأت فمن نفسي  واهللا 
  

  به نستعني وفق وامل اهللا و
  

      
  



  إجراءات الدراسة: الفصل األول  

                      تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات :قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة

  :البحثأساسیات .1.1
يف أي علم هو دليل قاطع على قوة هذا العلم ألنه يعد اللبنـة   مما ال شك فيه أن البحث اجليد 

من ذلك جنـد  ومن مث وقوفه أمام التحديات املستقبلية املعاقبة، وتطوير هذا العلم واألساسية لبناء 
منقطع النظري يف ميدان  ازدهاراو املعلومات كأبرز هذه العلوم اليت شهدت إنتعاشاوعلم املكتبات 

كنولوجيات احلديثة مبا من الت القصوى االستفادةوبالتايل حتقيق التطور السريع و تطبيقاتهوالبحث 
  .املكتباتوينعكس إجيابا على املستفيدين من خدمات املعلومات 

لة فهي مطالبة مبا أن املكتبات اجلامعية هي إحدى روافد البحث العلمي يف مسرية التنمية الشامو
اقعها ذلك بالعمل على مراقبة وواملسعى  اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز دورها لتحقيق هذا

 للوصول إىل هـذه والفين والسعي إىل التحسني املستمر يف األداء على املستوى اإلداري و احلايل،
 قياس مدى توفر عنصـر  من مثوالنقاط تعمد العديد من املكتبات اجلامعية إىل األخذ مبنهج اجلودة 

ـ و مستفيديها،جهة نظر واجلودة يف خدماا من   ومع دخول األلفية الثالثة زادت أمهية التوجه حن
املعلومات إن مل نقل قد أصبح ضرورة حتمية، مـن  وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جمال املكتبات 

  :يليهنا ميكننا وضع أساسيات البحث فيما 
  :أھمیة الموضوع. 2.1
لقد شهدت املكتبات اجلامعية يف السنوات األخرية عدة حتوالت عميقة نتيجة إرتفاع معدالت   

التطور التكنولوجي املذهل، وهذا ما زاد من تعقد إحتياجات املستفيدين منـها،  واإلنتاج الفكري 
جعلتها تبحث عن أجنع الطرق لتتكيف مع هذه املعطيات والعوامل أحدثت ضغوطات عليها  ههات

اجلديدة وتواجه التحديات ومن مث احملافظة على مكانتها بني باقي مؤسسات املعلومات األخـرى،  
فـاجلودة   ولكي حتقق ذلك جيب عليها أن تسعى جاهدة لتطبيق منهج اجلودة يف أداء خـدماا، 

إنتاج السلع واخلدمات واليت من بينـها   عملياتفلسفة عصرية من أهم عناصر والشاملة كمفهوم 
ته األخرية اليت جيب عليها حتسني مستوى آدائهـا كـي   علومات باملكتبات اجلامعية، هات املخدما

الدراسة  أمهية عالشاملة، وتنبتكون حلقة إجيابية يف سلسلة البحث العلمي وحافزا من حوافز التنمية 
  :التاليةمن خالل عدة جوانب نوجزها يف النقاط 

 اجلامعيـة، املكتبات ومرافق املعلومات وخاصة املكتبات  حداثة تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف. 1
 جتاوزهـا، والتطلع ملعرفة نتائج تطبيق وقياس جودة اخلدمات للوقوف على السلبيات وحماولـة  

  .تعزيزهااالجيابية والعمل على  اجلوانبمعرفة و
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والقائمني علـى   عرض نتائج هذه التجربة أو الدراسة أمام إدارة املكتبة ومن مثة إدارة اجلامعة. 2
يف  اخلربة عند تبين هـذا املفهـوم   إثراءمنها يف  االستفادةوهذا دف  املكتبية،تطوير اخلدمات 

  .امعية األخرىاجل املكتبات
األمري عبـد   جلامعةأمحد عروة ضمن اهليكل العام  األمهية الكربى اليت حتتلها املكتبة اجلامعية. 3

طوير، وهذا ما يسـتدعي   التنمية والتالبحث العلمي ومن مثي يف دفع عجلة ودورها الرياد القادر
    .  واقعها على مجيع املستويات من مث معرفةوضرورة قياس مدى فعالية خدماا 

  :أھداف البحث. 3.1
إن تبين أي موضوع للدراسة يعين وجود عدة أهداف ستسعى دراسته لتحقيقها، ومن بـني      

  :  ا من خالل معاجلتنا هلذا املوضوع نذكراألهداف اليت سنحاول الوصول إليه
  .احلايل ملكتبة الدكتور أمحد عروة من خالل دراسة واقعهاالوقوف على األداء .1 
  .اليت تقدمها املكتبة ر عنصر اجلودة يف اخلدماتالتعرف على مدى توف.2 
ئز البحـث  إحدى ركـا  باعتبارهاالتنويه إىل أمهية قياس جودة خدمات املكتبات اجلامعية .3  
  .    لمي ورافدا من روافد املعرفةالع
القوة يف أداء املكتبة حمل الدراسة من الناحية اإلدارية والفنية أي وإبراز مواطن الضعف حماولة  .4 

  .اخلدماتية
صـر اجلـودة يف   اليت تواجه املكتبات اجلامعية يف حماولة تـوفري عن  التعرف على الصعوبات.5 

  .خدماا
 حتسـني منذ إنشائها يف جمـال   الدكتور أمحد عروة كتبةالتطور اليت حققتها م ةحتديد مرحل. 6

ا ومن مث الوصول إىل مرحلة التميز يف األداءخدما.   
 للخـدمات  الفعلـي  لألداء ستفيدينامل إدراكات ابق أو الفجوة بنيالكشف عن درجة التط. 7
التحقق  إىلما هدفت الدراسة أيضا ك ،من ناحية أخرىكتبية ملظاهر جودة اخلدمة امل متوقعاو

كما  كتبيةت الرئيسية جلودة اخلدمة املحملدداا من خاللمن ثبات ومصداقية هذا املقياس وتقييمه 
  .يراها املستفيدون

  
  
  

  :إشكالیة البحث. 3.1.1
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املعلومات تفرض نفسها بقوة يوما بعـد  واإلتصال وإن التطورات اهلائلة لتكنولوجيا اإلعالم    
ـ  البشرية،تعقد املعرفة وما يفسر الثورة احلقيقية اليت نعيشها يف حجم  ووهيوم،  الـتغريات   ههات

هـذا  ومراكز املعلومات التحول من صفتها التقليدية إىل الشكل احلديث وفرضت على املكتبات 
نتيجة الطفرة التقنية اليت متر ا وخصوصا بعد ظهور اإلنترنت حبيث سامهت هاته التطـورات يف  

داث العديد من التغريات على مستوى املكتبات اجلامعية لذلك أصبح على هاته األخرية القيـام  إح
بوظيفة جهاز املعلومات املتطور الذي خيتار من هذا الفيض اهلائل مـا يسـتجيب إلحتياجـات    

  ...) أساتذة، باحثني، طلبة( املستفيدين 
العلمي جيب أن تسعى دائما لتحسـني   ولكي تكون املكتبة اجلامعية رافدا من روافد البحث    

مستوى خدماا خاصة أن خدمات املعلومات هي األساس الذي تقوم عليه املكتبات فهي اهلدف 
  .ين على إختالف فئامل لتحقيقه فقط من أجل خدمة املستفيدتعموالنهائي الذي تسعى إليه 

هذا مـن  ولتميز دماا لدرجة اوتسلك املكتبات اجلامعية اليوم عدة مناهج دف الوصول خب     
اكتشاف والفين وعمل على حتسني مستواها اإلداري بالتايل الواجلودة الشاملة  ق برامجيبخالل تط
رق منها قياس جودة لتحقيق ذلك تتبع هاته األخرية عدة طو ،جوانب القصور يف األداءوالثغرات 

مراكـز املعلومـات   و تساعد املكتباتإستراتيجية مهمة هذا بدوره يعترب و اليت تقدمها دماتاخل
املسـتفيدين   احتياجاتويف توفري خدمات تكون يف مستوى متطلبات  خاصة املكتبات اجلامعيةو

هي تقدمي خدمات مبستوى يفـوق توقعـات    أن اجلودةتوقعام جتاهها، ومبا و املعلنة غريواملعلنة 
بة مقارنة مبكتبة أخرى، ولكن التحقق عامل أساسي ملعرفة مدى جناح هاته املكت املستفيد فهي إذن
تتم هذه األخرية بإستخدام عدة مقاييس  ثرها يعترب عملية يف غاية األمهية، حيمن وجودها أو توف

الـذي ميكـن مـن    والتوقعات وأبرزها مقياس جودة اخلدمة أي مقياس الفجوة بني اإلدراكات 
  .إجيابا الكشف عن مستوى اجلودة يف اخلدمات سواء كان ذلك سلبا أم

من وجـود   لتحققمعاجلتها ل سنحاول اليتو صياغة إشكالية الدراسةو حتديد مبا أننا بصددو      
مكتبـة  خـدمات  وبصفة عامـة،  يف خدمات مكتباتنا اجلامعية اجلزائرية  عدمهاو أ جودة حقيقية

هذا من و اصة،بصفة خ الدكتور أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية حمل الدراسة
  : التايل عن التساؤلخالل اإلجابة 
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مكتبة الدكتور أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية وكيف  هو واقعما  #
  التوقعات يف قياس جودة خدماا؟وميكن تطبيق مقياس اإلدراكات 

  :تساؤالت البحث.4.1.1  
جع والكتـب  من خالل املرا ث لإلجابة عنهاعة من األسئلة يسعى الباحوهي عبارة عن جممو   

مسـايرة  و وتكون التساؤالت متعلقة مبوضوع أو مشكلة الدراسـة،  وكذلك مواقع االنترنت،
خالل السؤال الرئيسي الذي قمنا بطرحه وضـعنا التسـاؤالت    نمولفرضيات البحث وفصوله 

 :الفرعية التالية
 د القادر للعلوم اإلسالمية على مجيـع األمري عبما هو واقع مكتبة الدكتور أمحد عروة جبامعة . 1 

    ؟اخلدماتيةواألصعدة اإلدارية 
  ؟ما هي مراحل تطورهاو ما مفهوم اجلودة.2 
   ؟ خدمات املكتبات اجلامعية جودةمدى أمهية قياس ما  .3 

ور الدكتمكتبة  املقدمة هلم فعليا من طرفواملدركة  دماتاخل تقييم املستفيدين جلودةما درجة  .4
  ؟ةأمحد عرو

  ؟مكتبة الدكتور امحد عروة اخلدمات املتوقعة من طرف تقييم املستفيدين جلودةما درجة  .5
:فرضیات البحث.5.1.1     

وتعد الفرضية أكثر أدوات البحث العلمي فعالية، وبكلمة وجيزة ميكن أن تعرف الفرضية بأا 
خر املتغري التـابع  املستقل وهو السبب، واآل تفسريات مقترحة للعالقة بني متغريين، أحدمها املتغري

ونستخلص أن الفرضية متثل يف ذهن الباحث احتماالً وإمكانية حلل املشكلة اليت هي  النتيجة، ووه
  .موضوع البحث
تتعلق بتقييم مستفيدي مكتبة الدكتور أمحد عروة ملستوى جودة اخلدمات املكتبية :الفرضية األوىل

  :التالية الفرضيةهذا السياق سيتم إختبار  املكتبة، ويفل املقدمة هلم فعليا من قب
إن تقييم مستفيدي مكتبة الدكتور أمحد عروة ملستوى جودة اخلدمات املكتبيـة املدركـة    #

  .املقدمة هلم فعليا من قبل املكتبة كان سلبياو
أن اخلـدمات  تتعلق باجلودة اليت يتوقعها مستفيدي مكتبة الدكتور أمحد عروة بش: الفرضية الثانية
  :الفرضية التاليةا السياق سيتم إختبار ضمن هذو هلم من قبل املكتبة، املكتبية املقدمة

مستوى اجلودة اليت يتوقعها مستفيدي مكتبة الدكتور أمحد عروة جتاه اخلدمات املكتبية  إن #
  .منخفضاليت تقدمها هلم 
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ودة اخلدمات املكتبية املقدمـة  تتعلق بتقييم مدى وجود إختالف بني مستوى ج :الفرضية الثالثة
ضمن  و، جتاه تلك اخلدماتفعليا للمستفيدين و بني مستوى اجلودة اليت يتوقعها هؤالء املستفيدين 

  :هذا السياق سيتم إختبار الفرضية التالية
بني مستوى جودة اخلدمات املكتبية املدركة و املقدمة فعليا ملسـتفيدي   اختالفال يوجد  #

د عروة و بني مستوى اجلودة اليت يتوقعها هؤالء املستفيدين من هـذه  مكتبة الدكتور أمح
  :التاليةاخلدمات، وبعبارة أخرى فإن ما سيتم إختباره هو املنطق الذي تعرب عنه املعادلة 

  .صفرا= مستوى جودة اخلدمات املتوقعة  –مستوى جودة اخلدمات املدركة             
  :الدراسات السابقة.6.1.1

حظيت فلسفة اجلودة يف بداية ظهورها بإهتمام خاص يف القطاع اخلاص مث إنتقلـت إىل  لقد     
القطاع العام و اخلدمات حيث أن اجلامعات و املكتبات مل تدرك أمهية هاته الفلسـفة احلديثـة يف   

على الرغم من صدور عـدد كـبري مـن األحبـاث و      و، اإلدارة إال بعد مضي ردحا من الزمن
 تم باجلودة إال أن القليل منها يرتبط باملكتبات و مراكز املعلومات و خاصة باللغة الدراسات اليت

حيث بدأت الكتابات األوىل يف التسعينات من القرن املاضي من خالل التركيز على مرافق  العربية،
املهنيـة  عن طريق نشر بعض املقاالت يف كثري من الدوريات  ك، وذلاملكتبات و جودة اخلدمات

صصت بعض االت أعدادا خاصة ملوضوع اجلودة يف املكتبات و مراكز املعلومات ومنها حيث خ
  :نذكر
  .1993يف سنة  JOURNAL OF LIBRARY ADMINISTRATIONجملة  -
 .1994يف سنة  INFORMATION SCIENCES JOURNALجملة  -
 .1996يف سنة  LIBRARY TREND جملة  -

جلعـل  دة يف املكتبات وكيفية قياسها و ضبطها و من بني الدراسات اليت تناولت موضوع اجلو
  :هاته املؤسسات تواكب العصر نورد ما يلي

  
  1:الدراسة األولى

 جودة اخلدمـة  أثر" أجريا دراسة حول  – 2001 – سيد سعد عندليب سيموند،باتينس 
  "  األكادمييةاملكتبات  استخدام علىاملستفيدين  ومساتواملصادر 

                                                
 :متت الزيارة يوم]. اخلط املباشر على.[ أثر جودة اخلدمة و املصادر ومسات املستفيدين على استخدام املكتبات األكادميية. باتيس، سيموند 1

  www.cybrarians.info/journal/n3/acadimic.htm                          :متاح على الرابط التايل. 12/12/2005

http://www.cybrarians.info/journal/n3/acadimic.htm
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"Simmonds, Patience L., Andaleeb, Syed Saad. Usage of Academic Libraries: 
The Role of Service Quality, Resources, and User Characteristics".  

مع ازدياد حدة التنافس بني مقدمي املعلومات يف جمال إتاحة املعلومات، والزيـادة يف أسـعار   
هور تقنيات وخدمات جديدة يف جمال ومع ظ. ومصادر املعلومات اإللكترونية  الكتب، الدوريات،

تقدمي املعلومات، كل هذه العوامل أدت إىل بروز تساؤالت حول دور املكتبـات األكادمييـة يف   
لقد كان هناك اختالفات حول ضرورة فهم واستيعاب حاجات وآمال مستخدمي . الوقت احلايل

ملكتبة من أجل الوصول إىل جودة املكتبات األكادميية يف جمال نوعية ومستوى اخلدمة اليت تؤديها ا
بيد أن الرضا عن اخلدمات من احملتمل أن يفسر االسـتخدام احلقيقـي   .اخلدمة ورضا املستفيدين

والفعلي هلذه املكتبات، وهذا هو موضوع هذه الدراسة اليت دف إىل اختبار منوذج يوضـح دور  
املؤثرة على اسـتخدام املكتبـات    املكتبات األكادميية واستخداماا وتفحص بعض العوامل املهمة

  .جودة اخلدمة، املصادر، ومسات املستفيدين: األكادميية مثل
بوالية بنسلفانيا األمريكية  أيريولقد أجريت هذه الدراسة يف ثالث مكتبات أكادميية يف مدينة 

ت النتائج وجود اختالفات عدة يف استخدام املكتبـات  ، وأوضحعلى مدى ثالث فصول دراسية
، فبينما تناولت دراسة سيموند و عندليب جودة اخلدمة كعنصر مـؤثر علـى مـدى    كادمييةاأل

إستخدام املكتبات األكادميية عاجلت دراستنا جانب آخر ذو أبعاد مستقبلية لتقييم أداء هذه األخرية 
  .وهو قياس جودة خدمات املعلومات من وجهة نظر املستفيدين

  :الثانیةالدراسة 
" حيث عاجلت موضـوع   2001ستاذ الدكتور هشام بن عبد اهللا العباس دراسة قام ا األ

وهي تعترب  .1"جلودة الشاملة ضبط اجلودة يف املكتبات ومراكز املعلومات باستخدام مفهوم إدارة ا
دارة اجلودة الشـاملة  تطرق من خالهلا على مفاهيم حول إ وقد.االئل الدراسات يف هذا اومن أ

وخاصـة  .املعلومـات دف التحقق من إمكانية تطبيقها يف املكتبات ومرافق  ومبادئها وأساليبها
 اكتشاف أهم اخلطوات املناسـبة والصـعوبات   ومن مث السعودية،اململكة العربية اجلامعية منها يف 

وفيما ركزت هذه الدراسة على جانب إدارة اجلودة وكيفيـة تطبيقهـا يف    التطبيق،احملتملة عند 
دراستنا إىل جانب آخر وهـو   التقليدية تطرقتمة ومقارنة هاته األخرية بنظريا املكتبات بصفة عا

  . قياس هاته اجلودة يف خدمات املكتبات اجلامعية

                                                
املكتبات العربية يف مطلع . بات ومراكز املعلومات باستخدام مفهوم إدارة اجلودة الشاملةضبط اجلودة يف املكت. عباس، هشامالعبد اهللا بن    1

  . 2002االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، : اإلمارات. 2001نوفمرب  08-05الشارقة. بىن وكفاءات وتقنيات متطورة: األلفية الثالثة
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  1:الثالثةالدراسة 
تطبيق نظام اجلـودة يف  " قام بدراسة حول  والذي 2002الدكتور عبد املالك بن السبيت 

 االقتصـادية  الهلا توضـيح حاجـة املؤسسـات   قد حاول الباحث من خ" املؤسسات التوثيقية 
للنهوض خبدماا واستغالل مواردها املادية والبشرية بشكل عقـالين وذلـك   حاليا  واالجتماعية

وقد مشل البحث العديد من اجلوانـب يف هـذا    اتمع،لتعزيز مكانتها وإثبات دورها السامي يف 
املعلومات ـ أمهية العمل اجلماعي يف إطار   السياق نذكر منها مفهوم اجلودة يف املكتبات ومراكز

منهج اجلودة ـ تدابري نظام اجلودةـ مقاييس ومؤشرات األداء ـ كما حاول الباحـث إعطـاء     
ووضع بعض العوامل اليت تؤدي على الفشل يف تطبيق نظام اجلودة مثل انعـدام املنافسـة علـى    

قص تكوين ومؤهالت املهنيني مع مستوى مراكز املعلومات ونقص الوعي لدى املسؤولني كذلك ن
   .املؤسسةتربر التكاليف اليت تدفعها  خلوف من أن نتائج نظام اجلودة الإمكانية ا

  2:الرابعةالدراسة 
والذي قام بدراسة حول التخطيط االستراتيجي وأدواته جلـودة   2002حممد حممد اهلادي 

اسـتعراض أمهيـة التخطـيط     أداء املكتبات ومرافق املعلومات حيث دف هذه الدراسـة إىل 
االستراتيجي وحتديد أدواته وأساليبه التحليلية املختلفة و الوقوف على الوضع احلايل للمكتبـات  
ومرافق املعلومات و توجهات املستقبل املرتبط بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأيضا 

الة مرفق املعلومات ومن بـني  حتديد خطوات التخطيط االستراتيجي للمكتبات ومن مثة حتديد رس
طرق التحليل املدرجة حتليل الفجوة و التحليل التنافسي، كما تناول البحث موضوع إدارة اجلودة 

وما يرتبط به من مفاهيم ومبادئ وأسس ومعايري ومؤشرات وجمموعـة معـايري    TQMالشاملة 
   .ISOاجلودة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

  3:الخامسةالدراسة 

                                                
وقائع املؤمتر . املعارف والكفاءات واجلودة: إدارة املعلومات يف البيئة الرقمية. ؤسسات التوثيقيةتطبيق نظام اجلودة يف امل. بن السبيت، عبد املالك 1

  . 2003االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، : تونس. 2002نوفمرب  01-أكتوبر 29الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، بريوت
املعـارف  : إدارة املعلومات يف البيئة الرقميـة . تيجي وأدواته جلودة أداء املكتبات ومرافق املعلوماتالتخطيط االسترا. دحممد اهلادي، حمم 2

االحتاد العريب : تونس. 2002نوفمرب  01-أكتوبر 29وقائع املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، بريوت. والكفاءات واجلودة
  .2003للمكتبات واملعلومات، 

إدارة املعلومات . قياس جودة خدمات املكتبات واملعلومات باستخدام مقياس الفجوة بني اإلدراكات والتوقعات. ن عبد اهللا العباس، هشامب 3
نـوفمرب   01-أكتوبر 29وقائع املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، بريوت. املعارف والكفاءات واجلودة: يف البيئة الرقمية

  .  2003االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، : تونس. 2002
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قياس جودة خدمات " بدراسة بعنوان  قام 2003العباس األستاذ الدكتور هشام بن عبد اهللا 
ضمن وهو من البحوث املنشورة " املكتبات و املعلومات بإستخدام مقياس اإلدراكات و التوقعات 

قشة وقائع املؤمتر الثالث عشر لإلحتاد العريب للمكتبات و املعلومات، و دف هذه الدراسة إىل منا
لقياس ما يعرف بالفجوات اخلمس جلـودة   servqual ـمفهوم مقياس جودة اخلدمة و املسمى ب

وذلك للكشف عن درجة التطابق أو الفجوة بني توقعات املستفيدين ملظاهر جودة اخلدمة  اخلدمة،
ن و اليت تقدمها املكتبة و بني إدراك اإلدارة هلذه التوقعات من ناحية، و بني توقعـات املسـتفيدي  

  .مة هلم من ناحية أخرىدإدراكام لألداء الفعلي للخدمة املكتبية املق
كما وضحت الدراسة أبعاد اجلودة اخلدمة و إنعكاساا على تقييم املستفيدين للخدمات الـيت  

املعلومات، كذلك مربرات إستخدام مقياس اإلدراكـات و التوقعـات   تقدمها املكتبات و مراكز 
servqual دة اخلدمة، وخلصت الدراسة إىل ضرورة إعتماد هذا املقياس لتقييم جودة يف قياس جو

اخلدمات املقدمة للمستفيدين بإعتباره أحد املؤشرات اهلامة ذات داللة ملعرفـة مـدى إسـتجابة    
  .اخلدمات املكتبية لتطلعات و توقعات املستفيدين يف الوقت املناسب

  1:السادسةالدراسة 
إدارة اجلودة الشـاملة يف  " بدراسة حتت عنوان  قام 2003 مايلالدكتور راشد بن حممد احل

وقدمت يف إطار وقائع املؤمتر الثالث عشر لإلحتاد العريب للمكتبات " املكتبات و مراكز املعلومات 
و املعلومات، و لقد سعت هذه الدراسة بشكل رئيسي إىل التعرف على واقع و قيم إدارة اجلـودة  

ات و مراكز املعلومات من خالل إستقصاء آراء موظفي مكتبات جامعـة  الشاملة يف قطاع املكتب
  :امللك سعود ومن بني النقاط اليت ركزت عليها الدراسة نذكر

  .التعريف مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة.1
  .معرفة مدى تطبيق هذا املفهوم يف مكتبات جامعة امللك سعود.2
اهات املوظفني حيال تطبيق اجلـودة الشـاملة يف   التعرف على مستوى العالقة بني القيم و إجت.3

  .مكتبات اجلامعة
  :ومن بني نتائج الدراسة جند

                                                
. املعارف والكفاءات واجلودة: إدارة املعلومات يف البيئة الرقمية. إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات و مراكز املعلومات. بن حممد احلمايل، راشد 1

االحتـاد العـريب للمكتبـات    : تونس. 2002نوفمرب  01-أكتوبر 29بريوتوقائع املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، 
  .  2003واملعلومات، 
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معظم جمتمع الدراسة من محلة املؤهالت اجلامعية وهذا ما يساعد على تفهم أفضـل لقـيم و   .1
  .مبادئ إدارة اجلودة الشاملة

  .يمية يف اجلامعةإن قيم إدارة اجلودة الشاملة قد أصبحت جزءا من الثقافة التنظ.2
  .دلت الدراسة على وجود عالقة بني اإلهتمام بقيم اجلودة و بني صفات و خصائص املوظفني.3

ويف نطاق التوصيات أكدت الدراسة على ضرورة إجياد نظام معلومات فعال ملعرفة مدى تطبيق 
خـدمات   مبادئ إدارة اجلودة و تزويد اإلدارات املختلفة مبؤشرات مدى رضى املستفيدين عـن 

املكتبات اجلامعية مع التركيز على التقييم اجلماعي ألداء املوظفني وهذا باملوازاة مع إشراك مجيـع  
املستفيدين و هو اجلانب الذي ستتناوله دراستنا من خالل قياس جودة اخلدمات و إستقصـاء آراء  

  .املستفيدين جتاه اخلدمة املقدمة هلم
  1:السابعةالدراسة 

الشاملة يف خدمات املعلومات مبركز القطان للطفـل يف   اجلودة : احلايكم سعد الزهري و هيا
بتقدمي وصف للمركز وكيفية نشأته والتعريف به وبأهدافـه   م الباحثاناقحيث  حالة،دراسة : غزة

مفهـوم إدارة اجلـودة الشـاملة     إىل الدراسة  هذهتطرقا يفا ، كمومراميه وخبدماته والعاملني فيه
مع التركيز على مكتبات األطفال ودورهـا كمصـدر    املعلومات،ملكتبات ومراكز وتطبيقاا يف ا

آخذه بعني االعتبار أمهية السنوات األربع األويل يف  ،أساسي لبناء األساس للمخزون املعريف البشري
حياة األفراد كبداية لتشكيل الوعي واالجتاهات ويف ظل خصوصية تركيبة العنصـر البشـري يف   

  .مـن إمجـايل تعـداد السـكان    % 50يب حيث متثل شرحية األطفال أكثـر مـن   اتمع العر
طرح العوامل املرتبطة بنجاح وفشل تطبيق اجلودة الشاملة وتوضيح الفـرو قـات   قاما بكما     

سياسـية  : ساسـية مثـل  األوالروابط بني مفاهيم اجلودة األساسية والتطرق لبعض املصطلحات 
 Quality(م اجلـودة ، نظـا )Quality Management(اجلودة، إدارة )Quality Policy(اجلودة

System(مراقبة اجلودة ،)Quality Control (ودةجل، ضمان ا)Quality Assurance.(  وكـون
املكتبات ومراكز املعلومات تعد بوابة الدخول للعصر اجلديد والدعامة األساسية واألهـم ضـمن   

ملراكز إدارة اجلودة الشاملة الـيت تعتمـد علـى    التنافس، األمر الذي حيتم اعتماد هذه ا" أسلحة"

                                                
متت ] .على اخلط املباشر.[ حالةدراسة : الشاملة يف خدمات املعلومات مبركز القطان للطفل يف غزة اجلودة.  احلايكم الزهري، هياسعد  1

  :متاج على الرابط التايل. 25/12/2005وم الزيارة ي
http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=4593 

http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=4593


  إجراءات الدراسة: الفصل األول  

                      تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات :قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة

ـ   ل مشاركة مجيع أعضاء املؤسسة يف حتسني العمليات واملنتجات واخلدمات والبيئة الثقافيـة للعم
  .سة واتمعسوتعود بالفائدة على أعضاء املؤ

ا لنظـام  يويعد رضا املستفيدين عن خمرجات وخدمات املكتبة أو مركز املعلومات هدفا أساس
لذا على املكتبات ومراكز املعلومات أن تؤكد مبدأ االلتزام باجلودة العالية واختيـار   اجلودة،رة إدا

 أنسب األفراد لتطوير اخلدمة وتطوير املناخ التنظيمي املالئم لتقدمي خدمة ممتازة وتسويق خـدمات 
فيدين حالة استخدام املركز من قبـل املسـت   هذه الدراسة دف تشخيصولقد جاءت  املعلومات

املتوقعني، األطفال من سن السنة الثانية وحىت سن اخلامسة عشر وأهايل األطفال حتت سن اخلمس 
سنوات واملهنيني العاملني يف جمال الطفولة واملكتبات، وتقومي اخلدمات املقدمة هلم مـن خـالل   

  .تقوميهاالتعريف مبا يقدم هلم من خدمات واستقراء واقع هذه اخلدمات ومن مث 
  1:الثامنةاسة الدر

ضبط جودة خدمات املعلومات يف العصر : ، حتت عنوان2003رضية آدم حممد .دراسة د
اإللكتروين، حيث حاولت الباحثة من خالل هذه الورقة التركيز على التحدي احملوري واألساسي 
 أال وهو التحول من إدارة املعلومات إىل إدارة املعرفة وهو الشغل الشـاغل للمهـتمني بقضـايا   

الذي تغريت وفقه مجيع احملاور األخرى بل مجيع الواجهات  األساسيهذا هو التغري ... املعلومات
  التحوالت والتغريات يف خارطة املعلومات : القدمية ولقد عاجلت هلته الورقة بالتحديد حملاور التالية

ظـائف املكتبـات   دواعي التغيري، ضرورة االستراتيجية العلمية، إدخال مفهوم اجلودة الشاملة، و
 .اإللكتروينومراكز املعلومات يف العصر 

 
 
  
  

  2:التاسعةالدراسة 

                                                
وقائع . كفاءات واجلودةاملعارف وال: إدارة املعلومات يف البيئة الرقمية. ضبط جودة خدمات املعلومات يف العصر اإللكتروين.ةآدم حممد، رضي 1

االحتاد العريب للمكتبات واملعلومـات،  : تونس. 2002نوفمرب  01-أكتوبر 29املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، بريوت
2003  . 

: رة املعلومات يف البيئة الرقميـة إدا. دراسة حالة جمموعات مكتبة جامعة سبها: قياس و تقييم جودة اموعات املكتبية. نحممد كيت، سليما 2
: تـونس . 2002نوفمرب  01-أكتوبر 29وقائع املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، بريوت. املعارف والكفاءات واجلودة

  . 2003االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، 
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: قياس و تقييم جودة اموعات املكتبيـة : ، حتت عنوان2003دراسة لسليمان حممد كيت 
، تناول الباحث يف هذه الدراسة إحدى اجلوانب اهلامـة  سة حالة جمموعات مكتبة جامعة سبهادرا

كتبات وتتعلق أساسا بقياس وتقييم جودة اموعات املكتبية تنـاول فيهـا   يف علم اقتصاديات امل
والدراسات اليت أجريت يف هذا الشأن يف خمتلف أنواع املكتبات  الطرق املختلفة لتقدمي اموعات

خاصة اجلامعية كما مشلت الدراسة أيضا يف شكلها الكامل على تطبيق ألهم هذه الطـرق علـى   
    .ملركزية جبامعة سبهة باجلماهريية الليبيةجمموعات املكتبة ا

  1:العاشرةالدراسة 
ملكتبات وأثرها يف إرضاء والذي قام بدراسة بعنوان اجلودة يف ا 2005دراسة حممد رحايلي 

وذلك يف إطار مذكرة لنيل شهادة املاجسـتري   املكتبات العامة بوالية قسنطينة منوذجا،: نياملستعمل
دث الباحث عن أمهية اجلودة يف املكتبات وآليات حتقيقها وهذا للوقـوف  يف علم املكتبات، إذ حت

عن كثب على واقع مكتباتنا العامة ومستوى خدماا من وجهة نظر املستعملني لذلك سعى هـذا  
البحث لتقييم وضعية املكتبات العامة بوالية قسنطينة ودورها يف خدمة و رضى املستفيدين يف ظل 

خالل استمارة االستبيان يف هذه الدراسة وتوصل الباحث لعـدة نتـائج    التطورات احلاصلة ومن
اجلودة أساسا هي اإلجابة اجيابيا على متطلبات املستعملني، اجلودة تكمـن يف  : نلخصها فيما يلي

سرعة اإلجابة على املعلومة من املستعمل والباحث نظرا لضرورة العصر املتسم بالتغريات السـريعة  
املعرفية و تنويعها لتكون يف مستوى متطلبات املستفيدين، التسيري احلسن للموارد تنمية اموعات 

املالية و تنويع وسائط املعلومات ومصادرها احلديثة واستغالل قمة التطور التكنولوجي أال وهـي  
االنترنت، وأخريا ومن جانب آخر فاجلودة ليست مسؤولية املكتيب وحده بل املسؤولني واإلداريني 

لذلك جيب إدراج جانب اجلودة وذلك مبحاولة إضفاء معايري على سري ووظائف املكتبـات   أيضا
يف نوعية اخلدمات ومنه فعملية خضوع هذه املكتبات إىل تـدابري اجلـودة أصـبح     العامة خاصة

  .ضرورة أكثر من أي وقت مضى
  :إجراءات الدراسة المیدانیة.2.1

هنا إعتمـدنا يف   نإىل نوع معني من الدراسات، مإن القيام بأي حبث علمي البد و أن يستند 
حبثنا هذا على أسلوب الدراسة املسحية، و لقد قمنا بتوظيف جمموعة من التقنيات للوقوف علـى  

  :كافة جوانب الدراسة امليدانية و هي كالتايل
                                                

: علم املكتبـات : رسالة ماجستري. املكتبات العامة بوالية قسنطينة منوذجا. تعملنياجلودة يف املكتبات وأثرها يف إرضاء املس.  درحايلي، حمم 1
  .2005قسنطينة، 
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  :منھج البحث.1.2.1
 حلقيقـة يف العلـم،  صد الوصول إىل اويعين جمموعة من القواعد العامة اليت يضعها الباحث بق

واملناهج أو طرق البحث عن احلقيقة ختتلف باختالف املواضيع، وهلذا توجد عدة أنواع من املناهج 
لإلشكال املطروح و التساؤالت و الفرضيات فإننا وجدنا من األنسب تطبيق املنـهج  وتبعا  العلمية

 كمـا ، الثاين و الثالـث  من الفصليف كل  الوصفي للجانب النظريلتحليل البيانات و التحليلي 
 كل من الفصل الرابع و اخلامسيف كمقاييس الرتعة املركزية  اإلحصاء الوصفي إستخدمنا أساليب

  .و هو ما يتالئم مع هذا النوع من الدراسات
ج حرصا منا على توفري عنصر املطابقة بني كل من اجلانب امليداين و اجلانب النظري قمنا بدمو      

 للدراسة يف الفصابيانات نا شكل األعمدة األفقية لتمثيل لقد اخترأثناء املعاجلة، وو تركيب كليهما 
   .األول يف حني اعتمدنا شكل الدائرة النسبية لتمثيل البيانات اإلحصائية يف الفصول األخرى

  :أسالیب تجمیع البیانات.2.2.1
املقابلـة و املالحظـة   نظرا لطبيعة موضوع الدراسة فقد قمنا بإستخدام كل من اإلستبيان و 

  :كأدوات جلمع البيانات وسنحاول فيما يلي توضيح كل واحد منها على حدى
  :إستمارة اإلستبانة.1.2.2.1

بني وسائل مجع البيانات وهذا قياسا للمزايا العديدة اليت يوفرهـا   يتمتع االستبيان بأمهية كبرية
  :ملوضوع الدراسة ولالستبيان عدة تعاريف منها

توجه أو ترسل أو تسلم إىل األشخاص الذين مت اختيارهم  األسئلةة تتكون من جمموعة من أنه أدا  
  .1ملوضوع الدراسة

هو قائمة تتألف من عدد من األسئلة اليت توجه لشخص أو جمموعة من األشخاص دف احلصول 
علـى  ويعترب االستبيان أو االستقصاء أداة مالءمة للحصـول   2على معلومات حول ظاهرة معينة

  .3املعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني
ستبيان من خالل قياس متغري جـودة  داة قمنا بتصميم استمارة وتطوير إولالستفادة من هذه األ

اخلدمات املكتبية بواسطة مقياس االدراكات والتوقعات وهو مقياس مركب مت تصميمه ليتناسـب  

                                                
 .178. ص. 2003الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة. البحث ومناهجه يف علم املكتبات. عبد اهلادي، حممد فتحي 1
 . 54.ص. ]ت.د [، ]ن .د [:أربد. مناهج البحث التربوي. نمنسي، حس 2
  .117ص ].ت.د[ دار خدالوي، : عمان. مفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلمي. عبيدات، ذوقان 3
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مع تعددية أبعاد مفهوم جودة اخلدمة ويتكـون هـذا   مع طبيعة وخصائص اخلدمة املكتبية ويتالءم 
  :عبارة متثل أبعاد جودة اخلدمة اخلمسة حسب التوزيع التايل 22املقياس من 

   .عبارات 4=  امللموسة اجلوانب -
   .عبارات 4 =االعتمادية  -
   .عبارات 4= االستجابية  -
   .عبارات 5 = )األمان(  السالمة -
  .عبارات 5 =التعاطف  -

لقياس جـودة اخلـدمات    األوىلألغراض الدراسة احلالية فقد استخدمنا املقياس مرتني  قيقاًوحت
املدركة واملقدمة فعليا من طرف مكتبة أمحد عروة بينما استخدم يف املرة الثانيـة لقيـاس جـودة    

نـه  بارات لتعرب عن مـا يتوقعو اخلدمات املكتبية املتوقعة من طرف املستفيدين مع تغيري صياغة الع
  .هو كائن كما يف حالة القياس األوىل الصياغة مشرية إىل ما جيب أن يكون وليس ما فجاءت

وقد ارتبطت العبارات مبقياس ليكرت ذي اخلمس درجات تراوحت بني عدم املوافقة املطلقـة  
  : استمارة االستبانة مقسمة كما يلي على كل عبارة واملوافقة املطلقة عليها وجاءت

   .ريفية للمستفيدبطاقة تع :أوال
  تقييم املستفيدين جلودة اخلدمة املكتبية املدركة واملقدمة هلم فعليا من قبل مكتبة أمحد عروة  :ثانيا
  .تقييم املستفيدين جلودة اخلدمة املتوقعة من قبل مكتبة أمحد عروة :ثالثا
  :املعاجلة اإلحصائية وأدوات التحليل اإلحصائي -

ليب قياس املتغريات قمنـا بتوظيـف   على أسا اعتمادع البيانات وإيق أداة الدراسة ومجبعد تطب
اليت تناسب فرضيات الدراسـة  حساب املتوسطات احلسابية  الرتعة املركزية و املتمثلة يفأساليب 
  .ومتغرياا

  
  

  :المقابلة.2.2.2.1
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فظ مقابلة عدة معـاين كلـها   تعترب املقابلة من الوسائل املهمة للحصول على البيانات وحيمل ل
ترمي إىل أن املقابلة هي عبارة عن حمادثة موجهة يقوم ا فرد مع فرد آخـر أو أفـراد آخـرين    

  .1الستغالهلا يف حبث علمي أو أا عبارة عن تبادل لفظي يتم بني القائم باملقابلة واملبحوث
العالقة املباشرة بني طرفني كما ميكن القول بأن املقابلة هي عبارة عن استقصاء شفوي يتضمن 

فهي تقوم على حوار أو حديث لفظي مباشر بني الباحث و املبحوث و يكون  2الباحث واملبحوث
وتسمح املقابلة الناجحة بالشرح املعمـق   ، 3مزودا بإجراءات و دليال لعمل مبدئي إلجراء املقابلة

حه هذه األداة من اجيابيات ملا تتي ونظرا 4للموضوع ومن مثة تتبع األسباب والعالقات بني الظواهر
جلمع كم هائل من املعلومات حول موضوع الدراسة فقد وجدنا أنه من الضروري االعتماد عليها 
بدرجة ثانية وهذا بغية إثراء وتدعيم البحث بالبيانات واملعلومات اليت يتعـذر الوصـول إليهـا    

تقنية بعد اختيارنا لبعض مسـؤويل إدارة  وحتصيلها عن طريق استمارة االستبانة ولقد طبقنا هذه ال
املقابلة املقننة ـدف إجـراء    يف منط مجلة من األسئلة املغلقة و املفتوحة مكتبة أمحد عروة وحتضري

سؤاال جاءت يف جمملها للوقوف على واقـع  15حيث تضمنت إستمارة املقابلة ، مقابالت معهم
اإلدارة حول مفهوم اجلودة وأسـاليب  اء مكتبة الدكتور أمحد عروة كذلك معرفة توجهات و آر

   :وهيكما اعتمدنا على وسيلة أخرى جلمع البيانات وسبل حتقيقها ، تطبيقها
  :المالحظة .3.2.2.1

هي أسلوب مكلف حيث يقوم الباحث فيها بتسجيل املالحظات بدون استخدام قائمة أسـئلة  
  .5ء موضع املالحظةأو غريها من الطرق وهي تعتمد على مدى تدخل الباحث يف الشي

تعترب املالحظة العلمية املباشرة من أساليب مجع البيانات الرئيسية يف معظم البحـوث املرتبطـة   
  .6مبيادين املعرفة املختلفة

داخل املكتبة وعنـد  ولقد اعتمدنا على املالحظة للتعرف عن كثب على سلوكيات املستفيدين 
كذلك  الدوريات،أو قاعة  عارة أو قاعة االنترنتتوجههم اجتاه نقاط تقدمي اخلدمات مثل بنك اإل

    .مراقبة بعض التصرفات اليت يقومون ا يف حميط املكتبة
                                                

 .172ص . .املرجع نفسه. عبد اهلادي، حممد فتحي 1
  .110. ص]. ت.د[ دار النهضة، : القاهرة. إعداد رسائل املاجستري والدكتوراه. مرسي عطية، الطاهر  2
 .191.ص.1999جامعة منتوري ،:قسنطينة.  ة يف العلوم اإلجتماعيةأسس املنهجي. دليو ، فضيل  3
  .178. ص. 1988دار املريخ، : الرياض .مناهج البحث يف علم املكتبات واملعلومات. بدر، أمحد 4
  .114. ص. املرجع السابق. مرسي عطية، الطاهر  5
 .144.ص. 1995املكتبة األكادميية، : القاهرة.أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية. حممد اهلادي، حممد 6
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  :حدود الدراسة المیدانیة.3.2.1
احلـدود  : يعترب حتديد جماالت الدراسة خطوة مهمة يف أي دراسـة ميدانيـة و تـتلخص يف     

  :ا يلي سنوضح كل منها على حدىاجلغرافية، احلدود البشرية، احلدود الزمنية و فيم
  :الحدود الجغرافیة.1.3.2.1

قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور أمحد : تتضح احلدود اجلغرافية للدراسة من خالل العنوان    
تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات، و بالتـايل  : عروة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  .ة أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينةفاال املكاين هو مكتب
  :الحدود البشریة.2.3.2.1

ذين ستطبق عليهم أدوات البحث داخل اـال  تتجلى احلدود البشرية يف جمموعة الباحثني ال  
يف جبامعة األمري عبد القادر للعلـوم اإلسـالمية   هذه اموعة الباحثني املسجلني  لاملكاين، وتشم

و يف مجيـع   -دكتوراه دولة، دكتوراه علوم، ماجسـتري  –بعد التدرج األوىل و الثانية دراسات ما 
    .الكليات و األقسام و التخصصات

  :الحدود الزمنیة.3.3.2.1
تعين الوقت الذي إستغرقته الدراسة امليدانية بداية من حتديد جماالا و إختيار العينـة و أدوات  و 

امليداين هلذه األدوات و من مث مجع البيانات و تفريغها و حتليلـها   مجع البيانات وصوال إىل التطبيق
علـى  تقريبا  ، و لقد إمتدت دراستنا ا إىل اجلداول و البيانات اإلحصائيةإستنادإحصائيا مث تفسريها 
   .مدى سنة كاملة

  :العینة.4.2.1
ى جزء معني من إن استخدام أسلوب العينة يوفر جزء من التكاليف واجلهد حيث أا تقتصر عل

اتمع األصلي للدراسة وهذا ما يسمح بسرعة استجابة كاملة هلـذا اجلـزء وباإلجابـة علـى     
التساؤالت املطروحة قمنا بتحديد مجهور الدراسة مث اخترنا منه العينة اليت أجرينا عليها البحث، إذ 

ختيار كل نتيجـة أو  التعترب هذه اخلطوة اليت تواجه الباحث يف دراسته، حيث يتوقف على هذا ا
  .ليه الباحثقياس يتوصل ع

  :تحدید المجتمع األصلي للدراسة.1.4.2.1
يتكون اتمع األصلي للدراسة من طلبة ما بعد التدرج األول ماجستري وطلبة ما بعد التـدرج  

دكتوراه دولة ودكتوراه علوم و املسجلني جبامعة األمري عبد القـادر للعلـوم اإلسـالمية    : الثاين
ما بني درجات املاجسـتري ودكتـوراه   و باحثة باحثا  218نطينة وقد كان عددهم اإلمجايل بقس

  :الدولة ودكتوراه علوم على التوايل



  إجراءات الدراسة: الفصل األول  

                      تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات :قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة

v 116 مسجل بشهادة املاجستري .  
v 98 مسجل بشهادة دكتوراه علوم .  
v 04 01والشكل رقم  01ما يوضحه اجلدول رقم  ا، وهذمسجلني بشهادة دكتوراه دولة. 
  
 

  اموع  ماجستري  دكتوراه علوم  دولة دكتوراه    

كلية أصول الدين 
والشريعة واحلضارة 

اإلسالمية
  42  24  18  00  عقيدة ومقارنة أديان  

  45  20  25  00  شريعة وقانون
  12  09  02  01  الدعوة واإلعالم واالتصال

  35  19  16  00  كتاب وسنة

كلية األداب 
والعلوم 
اإلنسانية

  30  22  06  02  التاريخ  
  50  19  30  01  للغة العربيةا

  14  13  01  00  االقتصاد واإلدارة
  218  116  98  04  اموع

  
المجتمع األصلي للدراسة حسب الكلیة والقسم والشھادة  إجمالي: )10(الجدول رقم 

  المحضرة
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم والشھادة المحضرةلمجتمع األصلي للدراسة حسب تمثیل ا :)10(الشكل رقم 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

دكتوراه دول ة 

دكتوراه علوم 

ماجستیر

عقیدة ومقارنة أدیان شریعة وقانون الدعوة واإلعالم واالتصال
كتاب وسنة التاریخ اللغة العربیة
االقتصاد واإلدارة 
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  :إختیار العینة من المجتمع األصلي.2.4.2.1
تعترب هذه اخلطوة أساسية يف مجيع البحوث املسحية إذ أن الباحث ال ميكنه يف كل احلـاالت  
مجع البيانات عن مجيع وحدات اتمع موضع الدراسة، لذلك يعمد إىل اختيار وحدات تكـون  

عنا خمطط وذلك باختيـار عينـة   ممثلة للمجتمع الكلي، هذه الوحدات تدعى بالعينة، من هنا وض
عرضية وهذا لكون الباحثني املسجلني بدراسات ما بعد التدرج األوىل و ما بعد التـدرج الثانيـة   

  .مطالبني بإجناز البحوث عند اية كل مرحلة من مراحل دراسات ما بعد التدرج
بنسبة    أي ستمارةا 70  بتوزيع  أما فيما خيص توزيع االستمارات على أفراد العينة فقد قمنا 
ستمارة موزعة على أفـراد البـاحثني   إ 70من إمجايل أفراد اتمع األصلي، ومن بني % 32 ,11

، فيما سـجلنا  عالية  ستجابةوهي نسبة إ % 91,42استمارة أي بنسبة 64 والباحثات استرجعنا
  .ضئيلة و هي نسبة  إمجايل اإلستمارات املوزعةمن  8,58%ست إستمارات ضائعة أي بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اموع  ماجستري  دكتوراه علوم  دكتوراه دولة  

كلية أصول الدين 
والشريعة واحلضارة 

اإلسالمية
  11  06  05  00  عقيدة ومقارنة أديان  

  12  05  07  00  شريعة وقانون
  05  03  01  01  الدعوة واإلعالم واالتصال

  09  05  04  00  كتاب وسنة

كلية األداب 
والعلوم 
اإلنسان

ية
  10  06  02  02  التاريخ  

  18  09  08  01  اللغة العربية
  05  04  01  00  االقتصاد واإلدارة
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  70  38  28  04  اموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  القسم و الشھادة المحضرة تمثیل عینة الدراسة حسب :)02(رقم لشكلا

  
  
  
  
  
  

  اموع  ماجستري  دكتوراه علوم  دكتوراه دولة    

كلية أصول الدين 
والشريعة 

واحلضارة 
اإلسالمية

  10  06  04  00  عقيدة ومقارنة أديان  
  11  05  06  00  شريعة وقانون

  05  03  01  01  الدعوة واإلعالم واالتصال
  09  05  04  00  كتاب وسنة

كلية األداب 
والعلوم 
اإلنسانية

  09  05  02  02  التاريخ  
  16  08  07  01  اللغة العربية

  04  03  01  00  االقتصاد واإلدارة

  إجمالي عینة الدراسة حسب الكلیة والقسم والشھادة المحضرة: )02(الجدول رقم 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

دكتوراه دولة 

دكتوراه علوم 

ماجستیر

عقیدة ومقارنة أدیان   شریعة وقانون الدعوة واإلعالم واالتصال
كتاب وسنة التاریخ اللغة العربیة
االقتصاد واإلدارة
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64  35  25  04  موعا  

  
إجمالي اإلستمارات المسترجعة حسب الكلیة و القسم و الشھادة : )03(لجدول رقم ا

  المحضرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم و الشھادة المحضرة إلستمارات المسترجعة حسبتمثیل نسبة ا: )03(الشكل رقم 
  
  

  :ضبط المصطلحات و مفاھیم. 3.1
   :المكتبة الجامعیة. 1.3.1

األكادمييون على أن املكتبة مبثابة الشريان احليوي للجامعة واملؤسسـات العلميـة    أمجع لقد    
األخرى، وهذا يؤكد دور املكتبة احليوي وفاعليتها يف عملية التحصيل األكادميي والبحث العلمي، 
رة ويرجع السبب يف اهتمام الوسط األكادميي باملكتبة اجلامعية إىل ما توفره املكتبة من معلومات ألس

  .واملعرفةاجلامعة من أساتذة وطالب وباحثني يف شىت حقول العلم 
املكتبة اجلامعية ليست جمرد قسم من أقسام الكلية أو اجلامعة بل أا جزء من كل قسم من  إن

حياة الباحث العلمية وتتأثر املكتبة بأهداف املؤسسة اليت خـدمها وباملنـاخ العلمـي و اإلداري    
ظيم الكليات وطرق التدريس ومدى االهتمام بالبحث العلمـي والنشـر   للجامعة ويشمل ذلك تن
  .1واملخصصات املالية

                                                
 .196ص .1983دار الشروق، : جدة. مناهجه وتقنياته: البحث العلمي. زيان عمر، حممد 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

دكتوراه دولة 

دكتوراه علوم 

ماجستیر

عقیدة ومقارنة أدی  ان شریعة وق انون  الدعوة واإلعالم واالتص ال 
كتاب وس نة  التاریخ اللغة العربی  ة
االقتصاد واإلدارة 
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كما تعرف املكتبات اجلامعية بأا تلك املكتبات األكادميية اليت ختدم جمتمـع اجلامعـة بكـل    
عناصره من طلبة املرحلة اجلامعية األوىل وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس فضال عـن  

  . 1تداد خدماا حبيث تشمل أيضا الباحثني من خارج اجلامعةام
تعد املكتبة اجلامعية من بني أهم املرافق يف جمال املعلومات إذ أا تلعب دورا بارزا يف التعلـيم  

  .2والبحث العلمي إىل جانب املسامهة يف تطوير قطاع املعلومات داخل اجلامعة
استقالل قانوين وهي من خدمات اجلامعة مدجمـة   بأا مكتبات ليست ذات R.Danielعرفها 

ضمن اخلدمات العامة للتوثيق مهمتها الرئيسية تركيب وإعطاء قيمة للمعطيات واملعلومات ومن مثة 
   .3إتاحة الوثائق الضرورية لألساتذة والباحثني

ها هي أهداف وتستمد املكتبة اجلامعية وجودها وأهدافها من اجلامعة ذاا، وبالتايل فإن أهداف   
اجلامعة ورسالة املكتبة هي جزأ ال يتجزأ من رسالة اجلامعة اليت تتركز يف التعليم والبحث وخدمة 
اجلامعة، أي اإلضافة للمعرفة عن طريق البحث، وتعليم موضوعات معينة كأنظمـة فكريـة، أو   

  .وخصوصاً يف اجلامعات التكنولوجيةاإلعداد ملهن معينة 

أن تعكس تلك األهداف، فاملكتبة يف اجلامعة مبثابة القلب هلـا تقـدم   وينبغي على املكتبة  
خدماا لطالب املرحلة اجلامعية األوىل ولطالب الدراسات العليا والبحوث، مث هي ختدم اتمـع  
أيضاً بتقدمي خدماا لكل من يستطيع اإلفادة منها، وإذا كانت اجلامعة تضم أجهزة كثرية ختـدم  

ة، فليس هناك جهازاً أكثر ارتباطا بالربامج األكادميية والبحثية للجامعـة مثـل   األغراض التعليمي
  .املكتبة

املكتبات األخرى باعتبارهـا   باقي أنواعقف على قمة اهلرم بالنسبة لت املكتبات اجلامعيةإن 
العمود الفقري ملؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي، وعلى أسـاس أـا تقـدم خـدماا     

وتربز أمهية املكتبة اجلامعية  .لألمةباحثني ودارسني وهم خالصة اتمع والعقل املفكر : للجامعيني
                                                

تكنولوجيا املعلومات يف املكتبـات ومراكـز   . االجتاهات احلديثة يف شبكات املكتبات اجلامعية كمرافق للمعلومات. حممود حمجوب، حسناء 1
: القاهرة. 1997نوفمرب  04-01القاهرة . وقائع املؤمتر العريب الثامن لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات:  الواقع واملستقبلبني: املعلومات العربية

 .261. ص.1999الدار املصرية اللبنانية، 
، قسنطينة. 1، ع1مج. بات واملعلوماتجملة املكت. النشر االلكتروين وحتمية الولوج إىل املعلومات باملكتبة اجلامعية اجلزائرية. بطوش، كمال 2

 .39.ص.2002
3 Daniel, Renault. Les bibliothèques dans l'université. Paris: cercle de la librairie, 1994. 
p.52.    
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فاجلامعة كمؤسسة تعليمية أركاا الرئيسية  "من خالل مسامهتها الفعالة يف جمال الدراسة والبحث،
  1."أستاذ وطالب ومكتبة :ثالثة

  :خدمات المعلومات جودة .2.3.1
ف واضح ودقيق وشامل للخدمة باملقارنة مع املفهوم السـائد للسـلع   يعد االفتقار إىل تعري

املادية من أبرز العوامل اليت تقف أمام قيام وتطور املؤسسات اخلدمية رغم ذلك وجـدت عـدة   
حماوالت جادة وأكيدة من خالل البحوث والدراسات وما اشتملت عليه األدبيات املختلفة لوضع 

  :ضها فيما يليمة وميكن أن نورد بعمفهوم للخد
  :اخلدمة -

 INTANGIBLEستانتون حيث يقول إن اخلدمة هي نشاطات غري ملموسة غري حمسوسة يعرفها 

  .2أخرىحتقق منفعة للعميل أو الزبون وال ترتبط بالضرورة ببيع سلعة أو خدمة 
فقد عرفها على أا أي نشاط أو إجناز أو منفعة يقـدمها طـرف مـا     -kotler -أما كوتلر

إنتاجها أو تقدميها قد يكون آخر، وتكون أساسا غري ملموسة وال ينتج عنها أي ملكية وأن لطرف 
  .3رتبطا مبنتج مادي ملموس أو ال يكونم

 إجنازاتعبارة عن أفعال أو عمليات أو  اخلدمات بأا ZITMALE ET BITNER كل من يعرف
  .4وأعمال

  :اجلودة -
ليت تعين طبيعة الشيء و درجـة  ا QUALITIES  اجلودة كمصطلح مشتقة من الكلمة اليونانية

وهي ال تعين األحسن و األفضل دائما و إمنا هي مفهوم نسيب خيتلف تبعا إلخـتالف  " صالحه ،
  5"جهة اإلستفادة منه 

                                                

متاح على الرابط . 12/03/2006: متت الزيارة يوم .  ]على اخلط املباشر [  .هل حنن حنتاج للمكتبات اجلامعية. مسري ، سليمان األلفي 1
    http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=4704                                   :  التايل

 .129ص.2002مؤسسة الوراق للنشر، : عمان. مدخل تسويقي:  األعمالتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف. العالق، بشري 2
 .130ص . املرجع نفسه 3
 .18. ص.2002دار وائل للنشر، : عمان. تسويق اخلدمات. الضمور، هاين حامد 4
وقائع املؤمتر العلمي الدويل : األداء املتميز للمنظمات و احلكومات. إدارة اجلودة الشاملة مدخل حنو أداء منظمي متميز. عباس هادي، صالح 5

 .156.ص.2005مارس09-08املنعقد جبامعة ورقلة ما بني 

http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=4704
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أو األفضـل أو   األحسنهناك العديد من التعريفات للجودة فالكثري من الناس تعين اجلودة هلم و  
  :ها ما يلياألكثر مالئمة للغرض ومن

  1"بأا املتانة و األداء املتميز للمنتج "CONNELLيعرفها   
حتقيق احلد األقصى من النتائج االجيابية أو حتقيق درجة عالية مـن رضـا    أيضااجلودة  وتعين   

  .2عن اخلدمات املقدمة املستفيدين
ملستفيد حبيـث متثـل   توقعات العميل أو ااجلودة هي استيفاء متطلبات و كما ميكن القول بأن    

الدرجة الـيت تشـبع فيهـا احلاجـات     كما تعرف بأا   .3مفتاح االستمرار والنمو يف املؤسسة
  .والتوقعات الظاهرية والضمنية من خالل مجلة اخلصائص الرئيسية احملددة مسبقاً

  .4يعرفها ديان بون بأا عبارة عن هدف متحرك مبجرد حتقيقه جيب تعزيزه و تطويرهو
هي حتقيق التميز عن طريـق تلبيـة رغبـات    ل ما ورد من تعاريف نقول بأن اجلودة من خال

  .املستفيدين و جتاوز توقعام ملستوى اخلدمة
  :جودة اخلدمة -

يف الواقع ال يوجد تعريف موحد وبسيط ملفهوم جودة اخلدمة فقد حاول العديد من الباحثني     
  :التعريفات الكتابة يف هذا اال ونذكر فيما يلي بعض

إن مفهوم جودة اخلدمة ينعكس من خالل تقييم املستفيد من اخلدمة لدرجة االمتياز والتفـوق     
  .5الكلي يف أداء اخلدمة

إىل املنافع النهائية اليت  باإلضافةجودة اخلدمة هي تلك اليت تقوم على أساس عملية تقدمي اخلدمة 
   .جينيها العميل أو املستفيد من اخلدمة

اخلصائص اليت تنفرد ا اخلدمات  بعض الدراسات صعوبة حتديد مفهوم جودة اخلدمة إىل وتعزى
  .و هي الالملموسية و الالجتانس أو عدم التماثل و تذبذب الطلب عليها

                                                
وقائع املؤمتر العلمي : األداء املتميز للمنظمات و احلكومات .  مدخل إدارة اجلودة الشاملة كمحدد لألداء املتميز يف املنظمات. قويدر ، عياش  1

 .223.ص.2005سمار09-08الدويل املنعقد جبامعة ورقلة ما بني 
اإلدارة العامة للنشر، : الرياض. تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف الرعاية الصحية وضمان استمرار االلتزام ا: إدارة اجلودة الشاملة.كوش، هيو 2

  .19.ص.2002
دار آفاق اإلبداع العاملية للنشر، : الرياض. الدليل العلمي للقادة واملديرين لتحقيق إدارة اجلودة الشاملة: مدير اجلودة الشاملة. مشدت، وارين 3

 .8.ص.1997
 .21. ص.1995. دار آفاق اإلبداع العاملية :الرياض. اجلودة يف العمل  .حممد العديلي ، ناصر. بون ، ديان، ريك ، جرجيز؛ تر 4
. املرجع نفسـه .  االدراكات والتوقعاتقياس جودة خدمات املكتبات واملعلومات باستخدام مقياس الفجوة بني. بن عبد اهللا العباس، هشام 5
  .184.ص
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  :جودة خدمات املعلومات -
ـ  د إن األمهية املتعلقة بدور خدمات املعلومات يف عملية التنمية والتقدم العلمية الثقايف حيث تع

املرآة احلقيقيـة الـيت   كما تعترب هذه اخلدمات األساس للبحث العلمي والتطوير يف مجيع امليادين 
وأهداف وقدرة املكتبات ومراكز املعلومات على إفادة املستفيدين، وهـي املقيـاس    تعكس نشاط

  .1فشلهاملدى جناح املكتبات ومراكز املعلومات أو  احلقيقي
قـرار يتخـذه    متطورة ليس بالعملية اليت ميكن تنفيذها من خالل إن تقدمي خدمات معلوماتية   

ا وجود بنية حتتية قوية يف  مسؤول أو اقتراح يرفعه مستفيد إمنا العملية متشابكة جدا وحيتاج القيام
 :خـدمات معلومـات والـيت منـها     املكتبة اليت تعتزم تقدمي خدمات تستحق أن يطلـق عليهـا  

تكامل جمموعة املكتبة وتغطيتها و  احتياجات املستفيدين در على تلبيةوجود الكادر املتخصص والقا
 .2املعلوماتية تقدمي اخلدماتللتجهيزات التقنية الالزمة و ا اليت م اهليئة املنشئة جلميع املواضيع

لذلك وجب السعي الدائم لتحسني هذه اخلدمات وذلك بتوفري عنصر اجلودة وميكن توضـيح  
  :ملعلومات فيما يليجودة خدمات امفهوم 

هي استخدام أفضل األساليب املتاحة كاألساليب التسويقية احلديثة اليت جتعل املسـتفيد حمـور       
  .3نشاطها ومن مثة حتقيق دميومة رضا املستفيدين

  :قیاس جودة الخدمة .3.3.1
ويعترب القياس .مأداة أو وسيلة للتقيي فالقياس عبارة عن. لتطوير يبدأ بالقياس وينتهي بالتقييمإن ا

تقييم دون قياس مبعىن أن التقييم أعم وأمشل من  إحدى وسائل التقييم إذ ال ميكن أن يكون هناك
مستفيدون، تقنية  خدمات،تقدير األشياء واملستويات سواء  :MEASUREMENT سالقياس، فالقيا

 4:القياس من أمههايف عدة عوامل تؤثر  ك، وهناكمياً تقديراً

                                                
 .45.ص.2000دار صفاء للنشر، : عمان.خدمات املستفيدين من املكتبات و مراكز املعلومات. عوض بالنوايسة، غال 1
متاح على  .16/12/2005:وميمتت الزيارة .]على اخلط املباشر[.اخلدمات املعلوماتية يف مراكز املعلومات املتخصصة. محد العمران، إبراهيم 2

 :الرابط التايل
http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid  

بـىن  : املكتبات العربية يف مطلع األلفية الثالثة. تسويق خدمات املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات يف العراق. علوان الصاحي، فيصل 3
  .521. ص. 2002االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، : الشارقة. 2001نوفمرب  05/08الشارقة. وتقنيات متطورةوكفاءات 

متاح .16/12/2005:متت الزيارة يوم.]اخلط املباشر ىعل [ .قياسات أداء خدمات املكتبات و معايري تقييمه. ىبنت إبراهيم الدبيان، موض 4
 :الرابط التايل على

 http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid     

http://www.informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid
http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid
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 فهناك أشياء ميكن قياسها بطريقة مباشرة يف املكتبات ومراكز: اء املراد قياسهااألشي طبيعة.1
اإلعارة  املعلومات مثل خدمات اإلعارة اخلارجية، وهناك أشياء من الصعوبة قياسها مثل كمية

 .لداخليةا
ع القياس ومناهجه املختلفة ودقتهم يف مج ومدى إملامهم بأساليب: كفاءة القائمني على القياس.2 

  .ووضوح الرؤية أمامهم بالنسبة ألهداف عملية القياس البيانات الالزمة لعمليات التحليل اإلحصائي
فاألساليب الكمية أكثر دقة . هل هي أساليب كمية أم نوعية :املستخدمة أساليب القياس.3

     عية فتخضعثل اإلحصاءات املكتبية أما األساليب النوم  الرقميةتعتمد على احلقائق  ووضوحاً ألا
                                                                .الشخصيةللعوامل 

تعد عملية املتابعة والقياس جلودة اخلدمة هي النقطة األوىل والنهائية لتنمية وتنفيذ سياسة دف      
أو  ة اليت توفر للمكتبةلطريقة الوحيدإىل حتسني مستوى األداء فالقياس النوعي والكمي يعترب ا

املؤسسة معلومات حول ماهية اخلدمات اليت يتم بالفعل تقدميها ومدى تلبيتها حلاجات املستفيدين، 
وليكون القياس ناجحا جيب معرفة عدة قضايا حول ما هو نوع املقياس الواجب استخدامه وما 

ياس جودة اخلدمة فيما الذي سوف يتم قياسه وكيف ستتم عملية القياس وعموما ميكن تعريف ق
  :يلي

حسب بارسورامان فإن احملور األساسي لقياس جودة اخلدمة هو الفجوة بني إدراك العاملني أو 
املستفيد ملستوى األداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول جودة هذه اخلدمة حيث تعتمد على طبيعـة  

  .1الفجوات املرتبطة بتصميم اخلدمة وتسويقها وتقدميها
  :یاس اإلدراكات و التوقعاتمق .4.3.1

والذي كان مبثابة  servqualبارسورمان من خالل تصميمه للمقياس الشهري  إسهاماتتعترب 
  .نقطة حتول يف أدبيات جودة اخلدمة ومن ظهوره وهو يستخدم بصورة واسعة يف شىت ااالت

أبعـاده اخلمسـة   يسعى مقياس اإلدراكات والتوقعات إىل قياس االنطباع حول اخلدمة من خالل 
  .2لقياس جودة اخلدمة 

                                                
املرجـع  . وة بـني االدراكـات والتوقعـات   قياس جودة خدمات املكتبات واملعلومات باستخدام مقياس الفج.بن عبد اهللا العباس، هشام 1

 . 187.ص.نفسه
معهد : ، الرياض2، ع41مج. جملة اإلدارة العامة.جودة اخلدمات الربيدية يف اململكة العربية السعودية. أمحد. بن عبد الرمحان الشميمريي 2

 .274.ص.2001اإلدارة العامة، 
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معتمد وصادق لقياس جودة اخلدمة كما ميكن تطبيقه يف كثري من جماالت  servqualمقياس 
اخلدمات وما حيتاج إليه األمر أحيانا هو تغري لبعض العبارات ليتناسب مع نوع اخلدمة املراد قياس 

  .جودا
اخلدمة من خالل مقارنة اخلدمة املدركة واليت  مينح املقياس املستفيد احلكم على مستوى جودة

  1تقدم فعليا مع اخلدمة املتوقعة واليت يتوقع املستفيد أن حيصل عليها 
 استخدام هذا املقياس لتحقيقه هو قياس الفجوة ومداها بـني  إذا فاهلدف النهائي الذي يسعى

ملنظمـة أو املؤسسـة،لذلك   ة هلم من طـرف ا جتاه اخلدمات املقدمإدراكات املستفيدين وتوقعام 
سنسعى من خالل تطبيق هذا املقياس يف دراستنا هذه إىل الكشف عن وجود هذه الفجوة أم ال من 

  .وجهة نظر املستفيدين من مكتبة الدكتور أمحد عروة
  

                                                
 .111.ص. 2001دار الربكة للنشر، : عمان. ي تطبيقيمدخل نظر: تسويق اخلدمات املصرفية. حممود أمحد، أمحد 1
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  :تطور مكتبة الدكتور أحمد عروة  .1.2
وحتسني خدماا مبا يتماشى مع املفـاهيم العلميـة   " محد عروةأ"الدكتور  ةتطوير مكتبإن  

ـ   وم اإلدارة العلميـة  اجلديدة و التقنيات احلديثة املطبقة يف املكتبات اجلامعية من خالل تـبين مفه
 و رغبـام  احتياجات املستفيدين رب رمباتقا نوعية تقدمي خدمات كمية وب للمعلومات مسح هلا

وتكون يف مستوى تطلعات اجلامعة ومسعتها يف ميدان البحث العلمي، من خالل االستفادة مـن  
، و هذا يف  ا أو على املستوى العريب أو الدويلالتجارب الرائدة يف هذا اال سواء أكان ذلك حملي

مما جيعل هاته املقترحات قابلة للتحقيق على أرض . امعةاإلمكانات املادية والبشرية املتاحة باجلإطار 
  .الواقع
أنشئت  1984أوت  04بتاريخ  بموجب املرسوم الرئاسي الصادرو من وجهة نظر تارخيية ف 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية وهي مؤسسة عموميـة تتمتـع بالشخصـية املعنويـة     
 .رة التعليم العايل والبحث العلميواالستقالل املايل وختضع لوصاية وزا

مل تكن بناية املكتبة جاهزة مما اضطر اإلدارة  1984وابتداًء من تاريخ تدشني اجلامعة يف سبتمرب 
 آنذاك إىل االستعانة بقاعة كبرية من قاعات الطابق السفلي للجامعة وحولته إىل مكتبة مؤقتـة دام 

 "مت التدشني الرمسي ملكتبة اجلامعة و 1993سنة  ويف سبتمربسنوات، ) 09(استعماهلا حوايل تسع 
رمحـة اهللا  " أمحد عـروة  " باسم الدكتور  األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعةمسيت مكتبة 

، وتشـمل  1"العلميةيرا إلسهاماته دعرفانا و تق 1991/ 1989عليه الذي توىل رئاسة اجلامعة بابني 
  :ياملكتبة عدة أقسام جنملها فيما يل

يتوىل املهام اإلدارية اخلاصة بتسيري خمتلف مصاحل املكتبة، باإلضافة إىل تنظـيم    :القسم اإلداري
املكتبـة ومتصـرف    شؤون العمال اإلدارية واملستفيدين من املكتبة، و يتواله املدير املكلف بتسيري

 .إداري
  :يتشمل أربعة مصاحل وه :األقسام العلمية والفنية
تشترك مـع  مصلحة التوجيه إذ  ،مصلحة البحث البيبليوغرايف صلحة املعاجلة، مصلحة اإلقتناء، م

بعضها يف معاجلة األوعية الفكرية من كتب ودوريات ورسائل جامعية باالعتماد علـى التقـانني   
وتتضـح  اخل ، ...وتساؤالت رواد املكتبة  استفساراتالدولية يف هذا امليدان وكذا اإلجابة على 

لتصنيف والفهرسة و التكشيف ويشرف عليها حمافظ مكتبة وأربـع ملحقـني   أساسا يف أعمال ا
                                                

                      :متـاح علـى الـرابط التـايل    . 08/03/2006: متـت الزيـارة يـوم   .    ]على اخلط املباشر [. تبة الدكتور أمحد عروةالتعريف مبك  1
                                                                                     emir.dz/product_1.html-http://www.univ              

http://www.univ
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يف املكتبات، مـوزعني   ومعاون تقين باملكتبات اجلامعية يساعدهم يف ذلك ثالثة مساعدين أحباث
وقسم الدوريات واملكتبة الرقمية، هؤالء مجيعـا   على املكتبة املركزية ومكتبة األساتذة والباحثني

     .علمية للمكتبةيشكلون اللجنة ال
وهو مهزة الوصل بني كل أقسام ومصاحل املكتبة فهو أداة الربط بينها من  :قسم اإلعالم اآليل 

خالل الشبكة احمللية اليت توفر برامج املعاجلة والتسيري واإلعارة باإلضافة إىل ربط املكتبة بقواعد 
ملكتبة الرقمية ويشرف عليها أربعة ا وكذا مهمة إجناز وتطوير. املعلومات يف إطار شبكة االنترنيت

  .يف اإلعالم اآليل متخصصني
  :عروة دالجامعیة أحمأھداف المكتبة . 2.2
يف إرشاد التعليم العايل و البحث العلمي نظرا للمركز احلساس الذي تتمتع به املكتبة اجلامعية  

اضي و احلاضر عرب وسائط فهي توىل بعدة مهام و اليت تتجه أساسا حنو مصادر املعارف العلمية للم
حديثة و من مث حفظها و تصنيفها و تنظيمها كي تكون بعد ذلك حتت التصرف و هذا مبشاركة 

  .مجيع العاملني يف هده األعمال
و عموما دف املكتبة اجلامعية إىل حتقيق عدة أهداف نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما 

  1:يلي
كتبية املختلفة و املناسبة و اليت تساهم يف دعم و تطوير املناهج إختيار و توفري واملواد امل - 

  .الدراسية املقررة يف اجلامعة
  .تيسري سبل الدراسة و البحث من خالل توفري املصادر الالزمة -
  .تنظيم اموعات من خالل إعداد الفهارس إلرشاد املستفيدين -
  .و خدماا املختلفةصادرها تدريب املستفيدين على حسن إستخدام املكتبة و م -
  .العمل كمركز حلفظ و توزيع البحوث و الدراسات اليت يقوم ا اتمع األكادميي -
إصدار النشرات و الدوريات و البيبليوغرافيات اليت تساهم يف تيسري البحث و تعطي جمتمع  -

  . املستفيدين معلومات عن أهم أنشطة املكتبة و منجزاا
  .التعاون مع املكتبات األخرى و خاصة األكادميية منها تطوير عالقات -

                                                
  .26.ص.2002جامعة اإلسكندرية،: اإلسكندرية . دراسات يف املكتبات و املعلومات. السيد النشار، السيد 1
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إن وظيفة املكتبة اجلامعية تتركز بشكل كبري حول تقدمي املصادر و املعلومات و غريها من    
اخلدمات املكتبية و اليت حتقق األهداف و الربامج التعليمية للجامعة أو املعهد الذي تنتمي إليه،و 

  1:التطورات و اإلجتاهات احلديثة يف املكتبات األكادمييةجتدر اإلشارة هنا إىل أهم 
  .و توفري املباين و املساحات املناسبة و املالئمة ضرورة التفكري يف الضبط البيبليوغرايف -
  .إستخدام املعايري املوحدة يف جماالت خدمات املكتبات -
  .زيادة التوجه حنو األنظمة اآللية -

أوت  24هجري املوافق لـ 1425رجب  08ك املؤرخ يف وحسب القرار الوزاري املشتر 
ميالدي الذي حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة والكلية واملعاهد وملحقة اجلامعة  2004

  2:تتكفل باملهام التاليةفإن املكتبة املركزية للجامعة  21ومصاحلها املشتركة حسب املادة 
مساعدة ة باستعمال أحدث الطرق للمعاجلة والترتيب وللمكتبة املركزيتنظيم الرصيد الوثائقي   

صيانة إضافة إىل  مسؤويل مكتبات الكليات واملعاهد يف تسيري اهلياكل املوضوعة حتت سلطتهم
وضع الشروط املالئمة التحيني املستمر لعملية اجلرد و الرصيد الوثائقي للمكتبة املركزية و
  .يف حبوثهم البيبليوغرافيةواألساتذة ومساعدم الطلبة  الستعمال الرصيد الوثائقي من قبل

  :إدارة المكتبة الجامعیة أحمد عروة. 3.2
يعترب هذا املوضوع أحد النقاط احلساسة لنجاح املكتبة اجلامعية يف أداء رسالتها لدلك رأينا   

 من الضروري توضيح مفهوم اإلدارة و إذ ال يوجد تعريف واحد متفق عليه هلذا األخري، قمنا
  :بإختيار بعض التعاريف و منها 

ومن جهة  3"اإلدارة هي إستخدام املوظفني و اإلمكانيات املادية يف حتقيق أهداف اهليئة"
للتعبري عن مفاهيم  Information Managementمازال يستخدم مصطلح إدارة املكتبات  أخرى

املعلومات تكنولوجيا  تصاالت ، تطبيقاتاإلالوثائق،متداخلة بعض الشيء منها أساليب تداول 
  .4"اخل...وخدمات املستفيدين

إن اإلدارة الفعالة للمكتبات اجلامعية تعتمد على حتديد أهداف املكتبة و توفري العدد املناسب      
و املؤهل من اليد العاملة للقيام بالوظائف املكتبية املختلفة فضال عن التنسيق بني الوحدات و 

                                                
  .45.ص.2001الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ، : القاهرة  .املدخل إىل املكتبات و املعلومات . ، عبد التواب  شرف الدين 1
  .06/03/2006: يوم .السيد عبد الكرمي بن عمرية مقابلة مع مدير مكتبة الدكتور أمحد عروة  2
  .168.ص.2002دار الثقافة العلمية، :اإلسكندرية.ادما، خاماهيتها، إدار: املكتبات النوعية.عبد املنعم موسى، غادة  3

متاح على . 18/02/2006: متت الزيارة يوم .  ]على اخلط املباشر [ .املتخصصةاإلدارة الذكية والتسويق واجلودة الشاملة يف املكتبات   4
  library.arabhs.com/info4.html  -http://specialالرابط التايل 
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من العمل  %80لقد أثبتت العديد من الدراسات أن ما نسبته "الالزمة،  األقسام و إعداد امليزانية
املكتيب هو عبارة عن عمليات فنية و إجراءات روتينية ،ولتنظيم هذا العمل يتطلب تطبيق مستمر 

،و 1."ملاذا؟،ماذا؟،أين؟،مىت؟،من؟،كيف؟: لألسئلة الستة املعيارية للعملية اإلدارية اإلتصالية وهي
ء أكثر على هذا املوضوع فإن إدارة املكتبات اجلامعية تعين حتقيق أهداف املكتبة و لتسليط الضو

و التنمية احلضارية و من مث حتقيق أهداف اجلامعة التعليمية و البحثية و إعداد الكوادر البشرية 
خدمة اتمع يف ضوء اإلمكانيات املتاحة ،و ميكن وضع عناصر اإلدارة الناجحة للمكتبات 

  :عية فيما يلياجلام
  : التخطیط. 1.3.2

التخطيط بوضع اإلطار العام لإلحتياجات املطلوبة مع بيان الطرق الالزمة لتحقيق  يتعلق 
الوصول إىل أهداف حمددة ، فالتخطيط هو التنبؤ مبسارات املستقبل،و يعترب من الوظائف الرئيسية 

يد األهداف ووضع السياسات وطرق عبارة عن عملية حتد"لإلدارة احلديثة إذ ميكن القول بأنه 
األهداف العمل و إجراءات التنفيذ، و إعداد امليزانية التقديرية ووضع الربامج الزمنية لتحقيق 

و لعل واقع مكتباتنا  ، وقد يكون التخطيط على مدى قريب أو على مدى بعيد، 2"املوضوعة
واضحة مبنية على أسس علمية وإن فتقارها لسياسات ختطيط اجلامعية املزري هلو أكرب دليل على إ

عوامل أمهها نقص الوعي لدى وجدت فهي ضعيفة و رمبا ختتنق يف مهدها،و يعزى ذلك إىل عدة 
لني أنفسهم عن املكتبات اجلامعية بأمهية التخطيط كوسيلة لوضع املكتبة على طريق النجاح املسؤو

يف بعض املكتبات اجلامعية واليت من  توظيف العشوائي للعاملنيومن مث إستمرارية العطاء، كذلك ال
املفترض أن تكون قدوة لباقي أنواع املكتبات األخرى وهذا ما أدى إىل المباالة العاملني بالدور 
اجلوهري لتطبيق تعليمات التخطيط، إضافة إىل تذبذب عملية اإلتصال و عدم إنسجامها ضمن 

ج عنه رداءة يف التنسيق و بالتايل الفشل احملتمل اهليكل اإلداري العام للمكتبة للجامعية و هذا ما ينت
حتقيق أي تقدم لسياسة التخطيط، هذه العوامل و غريها تكون مبثابة مثبطات للحيلولة دون 

  .ملموس يف جمال التخطيط اإلداري
  

 :التنظیم. 2.3.2

                                                
  .168.ص.املرجع نفسه 1 

  .102.ص.1994دار غريب للنشر، :القاهرة. العملية اأسسها النظرية وتطبيقا:إدارة املكتبات اجلامعية.دياب ، حامد الشافعي  2
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ختصيص و حتديد الوظائف اإلدارية أو حتديد األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف "يقصد به و
بتحديد و "، و هو الوظيفة الثانية يف سلسلة الوظائف اإلدارية إذ يعىن التنظيم 1"املكتبة اجلامعية 

أو وحدات إدارية و حصر أوجه النشاط لتحقيق أهداف املكتبة،و تنظيم القوى العاملة يف أقسام 
دارة مكتبة ، و تعمل إ2"تقسيم العمل و حتديد خطوط اإلتصال و السلطة و املسؤولية فيما بينهم

الدكتور أمحد عروة على تفعيل هذا املبدأ إميانا منها بأمهيته و دوره اهلام يف جناح األسلوب 
  .و التفوق االستمراريةاإلداري املتبع ومن مث ضمان 

  :التوجیھ .3.3.2
ها قيام اإلدارة بعملية التوجيه إن حتقيق أهداف املكتبة اجلامعية يتوقف على عدة عوامل من

عل املوظف جمرب على أداء أعماله بكفاءة و فعالية و دقة من خالل التوجيهات و الذي جي
اإلرشادات و القرارات و األوامر اإلدارية التوجيهية اليت توجه له و هذا بغية تيسري خدمات 

  .املعلومات اجلارية 
    : الرقابة و المتابعة و تقییم األداء .4.3.2

مهية حيث جيب على املكتبة لكي يكون لديها نوع من اإلنضباط تعترب هذه العملية يف غاية األ 
أن يتوافر لديها اإلحصاءات الالزمة اليت تساعد على تفسري و مقارنة البيانات و التعرف على 

بالوقوف على أوجه القصور يف خدمات و أعمال املكتبة اجلامعية إن عملية الرقابة تسمح "النتائج ،
أو أثناء وقوعها و معاجلتها و تفاديها مستقبال،و التأكد من توفر كذلك إكتشاف األخطاء قبل 

، و تتعدد أوجه الرقابة فنجد مثال الرقابة  3"اإلنسجام يف العمل بني خمتلف أقسام املكتبة اجلامعية
املالية ،الرقابة على الكفاية، و تعترب الرقابة على أداء العاملني باملكتبات اجلامعية ذات دور جوهري 

متابعة عمل املوظف للتأكد من قيامه بواجباته باإلضافة إىل الكشف عن جوانب "دف إىل  حيث
و املكتيب و ذلك إلدخال التعديالت اليت حتقق املزيد من النجاح ، القصور يف النشاط اإلداري 

هي ، و اإلدارة الرشيدة 4"األمر الذي يربر احلاجة إىل قياس أداء املوظف و تقييم أداءه الوظيفي
    .اليت تستعمل الرقابة كأداة لإلصالح و ليس أداة لتصيد األخطاء

  :العاملین .5.3.2
                                                

  .169. ص.املرجع نفسه . عبد املنعم موسى، غادة 1
  .124. ص. ع نفسه املرج. دياب ، حامد الشافعي 2
رسالة . باملكتبات اجلامعية بالشرق اجلزائريدراسة ميدانية :املكتبة اجلامعية اجلزائرية و دورها يف تقليص الفجوة الرقمية.تيقروسني ، منري   3

  .105-104.ص.2005قسنطينة،:علم املكتبات :ماجستري 
دار الثقافة :اإلسكندرية .املكتبات اجلامعية بالقاهرة الكربىالرقابة على أداء العاملني ب. إبراهيم موسى فرحات، ثناء   4

  .24.ص.2000العلمية،
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جيرنا للتطرق ملا يعرف بالتوظيف حيث يتم من خالله حتريك  إن احلديث عن العاملني
املوظفني إما داخليا و ذلك عن طريق إختيارهم و تعيينهم و تدريبهم و ترقيتهم أو خارجيا و ذلك 

يف املكتبات اجلامعية على مر  اشتغل املسؤولون"و من جهة أخرى فلقد  ، ة و التقاعدباإلستقال
السنني بوضع معايري اليت حتدد حجم جهاز املوظفني و عدد العاملني ا ولقد سامهت املنظمات و 
،  اإلحتادات الدولية للمكتبات و التوثيق و املعلومات جبهود كبرية لوضع معايري للمكتبات اجلامعية

و  1987سنة  - IFLA-و لعل أمهها تلك اليت مت اعدادها من قبل اإلحتاد الدويل جلمعيات املكتبات
اليت تنص على أن عدد العاملني و نوعية مؤهالم تتحدد من خالل عدة عوامل ترتبط باملكتبة مثل 

مل جهاز و يش ،1"عدد الطالب، حجم املكتبة ، عدد ساعات اخلدمة ، معدل التزويد و اإلعارة 
املوظفني يف املكتبة اجلامعية إضافة إىل مدير املكتبة عدد من العاملني املؤهلني وميكن توضيح ذلك 

 عامل  58من خالل فريق العمل الذي يسهر على تسيري مكتبة الدكتور أمحد عروة و املتكون من 
و  قها املسقبليةو حسب مدير املكتبة فإن عدد العمال يف تغري دائم وفق تطلعات املكتبة وآفا

  .اجلدول التايل يبني تصنيف العمال حسب الوظيفة
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  58  24  12  03  02  02  01  05  03  05  1  العدد

  
  

  الوظیفةلین بمكتبة أحمد عروة حسب إجمالي العام :) 04(دول رقمالج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
املنظمة العربية للتربيـة و  : تونس. 1،ع21مج. الة العربية للمعلومات .  أساسيات ختطيط القوى العاملة يف املكتبات. أمحد جرناز ، حممد  1

  .110.ص.2000الثقافة و العلوم،

2% 9% 5%
9%

3%

21%

41%

3%
5%

2%

محافظ ملحق مكتبات مساعد المكتبات

عون تق ني  متصرف إداري تقني سامي في اإلعالم اآللي

مھندس في اإلعالم اآللي مساعد إداري عامل م و بالس اعات 

أع وان 
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  إجمالي العاملین بمكتبة أحمد عروة حسب الوظیفة: )04(رقم  الشكل

أما عن ختصصات العاملني مبكتبة الدكتور أمحد عروة فقد تراوحت بني علم املكتبات و الذي 
يل يف حني يأيت كل من ختصص اإلدارة و اإلعالم اآليل يشكل األغلبية نسبيا من العدد اإلمجا

  : بدرجة أقل و هذا ما يوضحه اجلدول التايل
ختصصات   اإلعالم اآليل      اإلدارة  علم املكتبات  

  أخرى
  اموع

  58  36  04  04  14  العدد 

   توزیع العاملین بمكتبة الدكتور أحمد عروة حسب التخصص:)05(الجدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزیع العاملین بمكتبة الدكتور أحمد عروة حسب التخصص  :)05(رقم الشكل
  

  :المیزانیة .6.3.2
يعترب ختصيص ميزانيات املكتبات اجلامعية من أهم عناصر جناحها على مجيع املستويات ، و 
تتم دراسة هذه امليزانية من طرف مدير املكتبة الذي يدرس بصفة مستمرة إحتياجات املكتبة و من 

ول تأمني امليزانية و األموال الكافية هلذه اإلحتياجات ، وعلى هذا األساس تتمتع مكتبة مث حيا
الدكتور أمحد عروة مبيزانية خاصة يتم صرفها يف جلب جتهيزات جديدة و ما إىل ذلك من أثاث 
مكتيب أو تصليح بعض األجهزة املعطلة كما يذهب جزء منها لإلشتراكات يف الدوريات و 

24%

7%
7%

62%

علم المكتبات اإلدارة اإلعالم اآللي تخصصات أخرى
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لمية و خاصة األجنبية ، و ميكن توضيح ميزانية املكتبة خالل اخلمس سنوات األخرية الت العا
  :كما يلي 

  
  امليزانية  السنة املالية

2002  3.680.000.00  
2003  4.000.000.00  
2004  2.800.000.00  
2005  3.000.000.00  
2006  5.000.000.00  

  
  .میزانیة مكتبة الدكتور أحمد عروة: )60(الجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .میزانیة مكتبة الدكتور أحمد عروة: )06(رقم  الشكل
  :تجھیزات المكتبة الجامعیة مبنى و .4.2

و إسهامها يف حتقيق األهداف التعليمية و البحثية للجامعة متوقف إن جناح أي مكتبة جامعية  
اا من أهم هذه مادية، و لعل مبىن املكتبة و جتهيزعلى مدى توفريها لعدة مقومات بشرية و 

   .املقومات
   :مبنىال.1.4.2

وقبل احلديث عن املبىن جتدر اإلشارة هنا إىل أمهية موقع املكتبة ضمن اهليكل العام للجامعة ، 
يعد أحد املقومات األساسية يف تقدمي اخلدمة املكتبية بصورة أكثر فعالية و له بالغ األثر يف حيث 

2002

2003

2004

2005

2006



   املكتبة اجلامعية أمحد عروة و خدماا:الفصل الثاين  

                 تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات: ياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروةق

- 56 - 

مصادر املعلومات ا ، ولقد تعددت املواصفات اخلاصة مبواقع  التردد على املكتبة و اإلستفادة من
أا ركزت يف جمملها على أن تكون املكتبة يف مكان يتيح للطالب و أعضاء املكتبات اجلامعية غري 

كأن يتوسط احلرم اجلامعي مثال، أما بالنسبة للمبىن فيجب أن  هيئة التدريس الوصول إليه بسهولة
كتبة تأدية دورها داخل اجلامعة ، كما جيب أن يتميز باملرونة يف التصميم يكون فسيح ويتيح للم

ال يستجيب  مكتبة الدكتور أمحد عروة  املستقبلي ، ويف هذا السياق نقول بأن مبىنحتسبا للتوسع 
للمعايري املعمول ا عند تصميم مباين املكتبات اجلامعية و ما يؤكد هذا الرأي ما يالحظه أيا كان 

بعض أقسامها كقسم الدوريات و مكتبة األساتذة و املكتبة الرقمية إذ أن املعايري احلديثة لرقة تفمن 
، يف وسط اجلامعة األم  دللمباين ذات اجلودة توصي بتجميع كل فروع املكتبة داخل مبىن واح

كذلك نقص التهوئة داخل املكتبة و خاصة املخازن مما قد يعرض الكتب و الوثائق للتلف مع 
، رور الزمن ومن جهة أخرى  قد يسبب هذا اجلو املغلق شيء من اإلختناق بالنسبة للعاملني م

شيء آخر رمبا يكون له بالغ التأثري على اهلدوء الذي جيب أن يسود أجواء املكتبة بصفة عامة و 
خاصة  هو موقع إدارة املكتبة و اليت ال يصل إليها من يقصدها إال بعد املرور على كافة األقسام و

قاعات املطالعة اليت تتطلب درجة عالية من اهلدوء لذلك من األفضل أن تكون اإلدارة يف مقدمة 
املكتبة مثال أو يف جهة حمايدة رغم ذلك فإن مكتبة الدكتور أمحد عروة تتمتع ندسة معمارية 

نورد فيما يلي و   مقبولة إىل حد بعيد جدا مقارنة مع بعض املكتبات اجلامعية املركزية األخرى ،
  :حمل الدراسة كما يف اجلدول التايلبعض األرقام حول الطاقة اإلستيعابية ألقسام و قاعات املكتبة 

  
  
  
  

القاعات و 
  األقسام

قاعيت 
  املطالعة

قاعة 
  اإلنترنت

مكتبة 
  األساتذة

املكتبة 
  اإللكترونية

قسم 
مقارنة 
  األديان

قسم 
  الدوريات

فضاء 
  املكفوفني

  اموع

  956  04  40  20  10  72  10  800  العدد 

  الطاقة اإلستیعابیة لقاعات و أقسام مكتبة الدكتور أحمد عروة: ) 07(الجدول رقم
  
  

1%
8% 4%2%1%
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  الطاقة اإلستیعابیة لقاعات و أقسام مكتبة الدكتور أحمد عروة: )70(رقم الشكل
  

د جبامعة األمري عبد و عدد الطلبة املتزاي ية املكتبةأمهالنظر إىل متواضعة بتعترب هذه األرقام 
لذلك فاملكتبة مدعوة اليوم قبل الغد إىل التغيري و التطوير و التحسني  القادر للعلوم اإلسالمية

  .التغريات املستقبلية احملتملة على كل األصعدة ملواكبة
  :تجھیزاتال .2.4.2

اجلامعية اجليدة و يعد األثاث و التجهيزات من املقومات املادية الالزمة لتقدمي اخلدمة املكتبية 
تشمل الرفوف و األدراج و املناضد و املقاعد و مكاتب اإلعارة ، أما األجهزة فتتمثل يف أجهزة 
اإلعالم اآليل و أجهزة قراءة امليكروفيلم و أجهزة التسجيل و عرض الصور ، و لقد سعت مكتبة 

وهذا ما  طتها و خدماا ،مبا يكفل السري احلسن ألنشأمحد عروة لتوفري هذه التجهيزات و غريها 
  :يبينه اجلدول التايل

  
  
ماسح   ناسخة  طابعة  حاسوب  

  ضوئي
جهاز 
  فاكس

قارئ 
  ميكروفيش

قارئ 
  ميكروفيلم

جهاز عرض 
  البيانات

  00  01  00  01  01  05  09  59  العدد 

  
  تجھیزات مكتبة الدكتور أحمد عروة: )80(الجدول رقم

  
  
  12%

7% 1% 1%1%
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  لدكتور أحمد عروةتجھیزات مكتبة ا: )08(رقم الشكل
  

  :أرصدة المكتبة الجامعیة .5.2
وفقا ملدى قوة مصادر املعلومات أو ضعفها فكلما كانت  يتحددإن جناح اخلدمة املكتبية 

جمموعات املصادر املكتبية شاملة لفروع املعرفة اإلنسانية كافة ومتنوعة املستويات ومطابقة 
نت املكتبات يف وضع ميكنها من تلبية املتطلبات للمعايري الكمية والنوعية املتعارف عليها، كا

، باإلضافة لالستجابة الفعالة لتلبية احتياجات والبحثية واالحتياجات التعليمية والتربوية
يف املكتبات تشتمل على  املعلوماتكما أن مصادر  ،ستفيدين من طلبة وأساتذة و باحثنيامل

ويوجد نوع ثالث  الالورقيةاملواد   و ورقيةال املواد مها كافة أوعية املعلومات ومها نوعني متميزين
، ولقد بلغ الرصيد اإلمجايل ملكتبة الدكتور أمحد عروة املتعددةاألوعية  ويطلق عليه بينهماجيمع 

عنوان، ويشمل ذلك الوثائق الورقية و  31508إىل غاية السنة اجلامعية اجلارية حوايل 
  .الالورقية
  :الرصید الورقي .1.5.2

واد الورقية هي أساس اخلدمة املكتبية وهي العمود الفقري هلا إذ أن من أهداف املكتبات امل 
وجتعلها من  البحث و التنقيب عن املعلوماتاملواد اليت تغرس وتنمي عادة  هذه توفري اجلامعية

وهذا ال يعين تزحزح املواد األخرى اليت ال تعتمد  و األساتذة الطالب العادات األصيلة لدى
ى الكلمة املكتوبة أو املطبوعة وإمنا لتبيان الدور الكبري الذي تلعبه املواد املطبوعة على مر عل

و البحثي وتشتمل املواد  التاريخ اإلنساين وما هلا من دور يف االتصال الثقايف والعلمي والتعليمي
،ويف هذا ...،القصاصات ،والنشراتالكتيبات  ،الدورياتب ، الكت: التالية على األنواعالورقية 

املراجع اليت ال فيها من اإلطار متتلك املكتبة حمل الدراسة رصيد حمترم من األوعية الورقية 
تشمل مكتبة رة طويلة، كما يستطيع الباحث اقتناءها إما الرتفاع سعرها،ن أو صدورها منذ فت
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و من العلماء  ةبملراجع النادرة قد أهديت للمكتن اعددا كبريا م أي  مكتبة الشيوخ األساتذة
عنوان ، هذا 29333هذه السنة اإلمجايل  الرصيد الورقي بلغ  ولقد،  املفكرين اجلزائريني

  :اجلدول التايل الرصيد موزع حسب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العدد بالعناوين  نوع الوعاء  فروع املكتبة
  

  مقر املكتبة
  15250  الكتب بالغة العربية

  1522  الكتب بالغة األجنبية

  1233  ات جديدةمقتني

  
  

  قاعة الدوريات

  575  الدوريات و االت

  3427  مقاالت

  273  تقارير ونشرات

  39  البحوث و الدراسات
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  1019  الرسائل اجلامعية

  3745  وثائق متنوعة  مكتبة األساتذة

  719  خمطوطات

  1531  وثائق مقارنة أديان  مكتبة مقارنة األديان

  30  لوثائق الرباي  مكتبة الربايل

  29333  اموع
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  إجمالي الرصید الورقي لمكتبة الدكتور أحمد عروة): 09(رقم الشكل

  :الرصید الالورقي .2.5.2

53%

5%4%

12%

13%
2% 5%

2%

1%

3%

الكتب بالغة العربیة الكتب بالغة األجنبیة مقتنیات جدیدة الدوریات و المج الت 

مقاالت تقاریر ونشرات  البحوث و الدراس ات  الرسائل الجامعیة 

وثائق متنوع  ة مخطوط  ات وثائق مقارنة أدی ان  وثائق البرای  ل
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ري التقليدية تقوم فئات من أوعية املعلومات غ"هي واملطبوعة  أو كما يعرف باملواد غري 
املالئمة  التكنولوجيةعلى تسجيل الصوت أو الصورة املتحركة أو كالمها معا بإحدى الطرق 

وتصنع مبقاسات وسرعات متفاوتة وتظهر يف أشكال متنوعة أشهرها الشريط والقرص 
وتشكل الرصيد غري املطبوع جمموعة  1"واالسطوانة وتستخدم يف أغراض البحث وجماالت الترفيه

السمعية  دالسمعية، املوا داملوا البصرية،  املواد  :واسعة من املواد وتشتمل على األنواع التالية
تتميز املصادر احلديثة للمعلومات ومن  و...،الفيلمية املصغرات املتعددة، الوسائط ،  البصرية

ك ألا غالبا ما املستفيد وسرعة وصول املستفيد إليها، وذل أبرزها املصادر اإللكترونية بقرا من
ومتاحة يف كل وقت، خصوصا عندما تكون على اخلط املباشر وميكن  تكون يف جاهزية تامة

  .2"اإلنترنت عرب إليها الوصول
فقد بادرت مكتبة جامعة األمري عبد  ا هذه األخريةنظرا لألمهية اليت أصبحت تكتسيه

النظر إىل إمكانياا و بلغة األرقام القادر على توفري رصيد ميكن إعتباره مناسبا إىل حد بعيد ب
مكونات هذا  عنوان، وللتوضيح أكثر أدرجنا 2175يصل رصيد املكتبة الالورقي إىل حدود 

   :و ذلك من خالل اجلدول التايل الرصيد
  

  
  
  
  
  

  
  إجمالي الرصید الالورقي لمكتبة الدكتور أحمد عروة: )10(الجدول رقم 

                                                
                                                :متاح على الشبكة على الرابط التايل. 12/01/2006:متت الزيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. علوماتاملكتبة املدرسية الشاملة وتكنولوجيا امل .حممد اهلادي ، الدرهويب  1

                                                                                                                  
tp://www.cybrarians.info/journal/norht  

متاح .12/01/2006: متت الزيارة يوم . ] على اخلط املباشر[. نظرة على البوابة العربية للمكتبات واملعلومات .دالعسريي، سعي بن سعد  2
: على الرابط التايل

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=121       

  العدد بالعناوين  نوع الوعاء  نوع املكتبة

  املكتبة
  اإللكترونية

  150  أقراص مكترتة

  25  كاسيت فيديو

  2000  وثائق رقمية  الرقميةاملكتبة 

  2175  امـوع

http://www.cybrarians.info/journal/nor
http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=121
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  إجمالي الرصید الالورقي لمكتبة الدكتور أحمد عروة: )10(رقم الشكل
 إىل قى امن شأنه أن ير املكتبات اجلامعيةمن طرف  إستراتيجيةوضع خطة إن و عموما ف

وفري وتبناء وتنظيم و ورقية ورقمية متكاملةببناء جمموعات  "و ال يكون ذلك إال األكادمييةالريادة 
 العلميسريع ملواردها وخدماا مساندة للعملية التعليمية وحاجات البحث  وصول سهل و

  1."باجلامعة
 :عروة دأحم الجامعیة خدمات المكتبة .6.2

مركز إشعاع للفكر و الثقافة و احلضارة ، ال غىن عنها مطلقا يف العملية  تعترب املكتبة اجلامعية
التعليمية و النهوض باملستوى التعليمي املنشود، إن املكتبة اجلامعية هلا مكانة كبرية بالنسبة 
للمجتمع اجلامعي ، و ذلك من خالل اخلدمات اليت تقدمها جلمهور املستفيدين من طلبة و باحثني 

اليت تقوم ا املكتبة و فاخلدمات املكتبية هي جمموعة من العمليات الالزمة و الضرورية  و أساتذة ،
هذا بغية خدمة الرواد على أحسن وجه ممكن، وهناك نوعان من اخلدمات اليت تقدمها املكتبات 

  :اجلامعية و ميكن توضيح ذلك فيما يلي 
 :الخدمات الفنیة .1.6.2
تلك العمليات و اإلجراءات اليت ينجزها "الغري مباشرة و هي  تسمى أيضا باخلدمات املكتبيةو

من الناتج  املوظفون أو العاملون باملكتبات من حيث ال يراهم املستفيد و لكنه يف احلقيقة يستفيد

                                                
: متت الزيارة يوم.]على اخلط املباشر[. مكتبات جامعة االمارات دعامة رئيسية للقطاع التعليمي. العلماء، حسامحممد سلطان   1

  http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/05/18/mhl/24.htmم:الرابط التايل متاح على.14/01/2006

7% 1%

92%

أقراص مكتنزة كاسیت فیدیو وثائق رقمیة

http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/05/18/mhl/24.htm
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اخلدمات يهدف إىل يئة الكتب نا ميكن القول بأن هذا النوع من ، من ه 1"النهائي هلذه اخلدمات
أو املواد املكتبية األخرى ووضعها خلدمة القارئ أو املستفيد إذن فهو يؤسس ملا  و األوعية املكتبية

  :أهم هذه العمليات  مات مباشرة ،وفيما يليمن خدسيأيت بعده 
  :التزوید.1.1.6.2

اليوم و أمام هذا الفيض اهلائل من املعلومات و خاصة اإللكترونية منها و الذي يعرب عنه 
املتدفق يقف الباحث أو الدارس يف خمتلف التخصصات يف حرية و دهشة البعض بالسيل املعلومايت 

يف كيفية حتقيق اإلفادة املثلى من مصادر املعلومات املتعددة لذلك تسعى املكتبات اجلامعية دائما 
 خدماا و إدارا بشكل يكفل حتقيق البناء اجليد موعاا و هذا ما يطلق عليه بالتزويدسري إىل تي
يف املفهوم  اتتطور بعدةيف املكتبات  كغريها من العمليات الفنية و اليت مرت ية اموعاتتنم وأ

التركيز على إقتناء مصادر  ، ولعل من أهم تلك التطورات ذلك التحول مناإلجراءاتويف 
املعلومات، إىل التركيز التدرجيي على إتاحة  املعلومات بأشكاهلا املختلفة، مبعىن آخر متلك أوعية

مقدمتها االتصال املباشر مبصادر املعلومات العاملية من  تلك املصادر بطرق أخرى متعددة يأيت يف
  .2بني املكتبة واملؤسسات املعلوماتية األخرى خالل إتفاقيات يتم إبرامها

إن عملية التزويد ذات أمهية بالغة يف حتقيق أهداف املكتبة اجلامعية من جهة، و أهداف 
فإذا جنحت هذه العملية تكون قد قطعت أشواطا كبرية يف خدمة و دعم "خرى ،اجلامعة من جهة أ

البحث العلمي من حيث توفري ما يلزم من معلومات ملختلف فئات الباحثني و الطلبة و املوظفني 
عملية توفري أو احلصول على املواد املكتبية "،كما ميكن القول بأن التزويد عبارة عن 3"باجلامعة

  .4"ملناسبة للمكتبة و جمتمع املستفيدين منهااملختلفة و ا
تلك اإلجراءات الفنية الضرورية و املتمثلة أساسا يف " عرف التزويد بأنه  ومن جهة أخرى

إقتناء الكتب و الدوريات و املواد السمعية و البصرية و املصادر األخرى املطلوبة ، عن طريق 

                                                
   .119.ص. املرجع نفسه . تيقروسني ، منري  1
متاح على .16/01/2006: متت الزيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. كمصادر املعلومات بني اإلتاحة والتمل. خالد اجلربي، الرمحن بن عبد 2

 :الرابط التايل
://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=123http                     

دراسة ميدانية باملكتبات اجلامعية :السياسة الوطنية للمعلومات العلمية و التقنية و دورها يف دعم البحث العلمي باجلزائر. قموح ، ناجية  3
  .205.ص. 2004قسنطينة ، : علم املكتبات: ة دكتوراه دولة أطروح. بالشرق اجلزائري

مديرية املكتبات و الوثائق الوطنية، : عمان. أساسيات علم املكتبات و التوثيق و املعلومات .أمحد مهشري،عمر، مصطفى عليان، رحبي  4
  .143.ص.1990
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عترب التزويد املركزي من أفضل طرق التزويد يف العصر الشراء أو اإلشتراك أو اإلهداء أو التبادل و ي
  .1"احلايل نظرا ملا تتيحه من إجيابيات خاصة ختفيض األسعار و جتنب تكرار العناوين

، إذ و القسم اخلاص ا لقد بات من املسلم به اليوم تغيري النظرة السائدة حول عملية التزويد
جمرد إدارة للمقتنيات أو بعبارة أخرى مستودع ختزن فيه أن الكثري يعتقد بأن هذا القسم ما هو إال 

كثريا من التطور يف  وتنمية اموعات كغريها من العمليات الفنية يف املكتبات شهدت .اموعات
التركيز على إقتناء مصادر  ، ولعل من أهم تلك التطورات ذلك التحول مناإلجراءاتاملفهوم ويف 

املعلومات، إىل التركيز التدرجيي على إتاحة  ، مبعىن آخر متلك أوعيةاملعلومات بأشكاهلا املختلفة
مقدمتها االتصال املباشر مبصادر املعلومات العاملية من  تلك املصادر بطرق أخرى متعددة يأيت يف

  .بني املكتبة واملؤسسات املعلوماتية األخرى خالل إتفاقيات يتم إبرامها
غري مباشرة فإن جناحه مرتبط مبدى النجاح و التحكم اجليد اخلدمات الأن التزويد من أهم ومبا 

دون إغفال لدور و الفعال يف عملية اإلختيار و اليت تبىن دائما على أساس إهتمامات املستفيدين 
  .يف ترشيد و تنفيذ سياسة اإلقتناء مسؤول قسم التزويد أو كما يسمى بضابط التزويد

من إهتمام هلذا اجلانب إال أن مكتباتنا اجلامعية  رغم ما توليه بعض املكتبات اجلامعيةو 
اجلزائرية ال زالت تتخبط إذ مل جتد ضالتها بعد حنو ترشيد سياسة اإلقتناء مبا يتالءم مع إحتياجات 
املستفيدين احلقيقية و حماولة تلبيتها بناءا على تقومي املوجودات و معرفة اإلحتياجات املستقبلية، و 

ل ما مل تتبىن هذه األخرية التكنولوجيات احلديثة و النظم اآللية اليت تسمح عموما لن يتغري احلا
بتطوير هذه العملية املكتبية اهلامة و من مث جناحها الشامل و يف هذا اإلطار تقوم مكتبة الدكتور 
أمحد عروة بعملية التزويد من خالل مصلحة اإلقتناء حيث تتم أوال عملية اإلختيار ، حيث بلغ 

و لقد تنوع هذا عنوان 1250حوايل  2005/2006كتب املقتناة هلذه السنة اجلامعية عدد ال
الرصيد بني خمتلف التخصصات املوجودة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية إضافة إىل 
كتب متنوعة تشمل فروع أخرى من املعرفة البشرية، و هذا ما ينبغي التأكيد عليه دائما إذ جيب 

التزويد القيام بتوفري املواد املكتبية املختلفة للمكتبة بأفضل الطرق و أسرعها و أقلها على قسم 
، ولعل ما يشهده رصيد املكتبة حمل الدراسة من تزايد يف نسبة الكتب املقتناة كل تكلفة و جهدا

واقع سياسة التزويد  سنة يعكس بشدة نية إدارا يف الوصول إىل مراحل متقدمة و متطورة يف
  .استجابة لتطلعات اجلامعة

                                                
  .204. ص. 2004دار املسرية للنشر، : عمان. املكتبات –أمتتة  –حوسبة . قنديلجي، عامر إبراهيم ، السامرائي ، إميان فاضل  1
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  :الفھرسة و التصنیف. 2.1.6.2
تعترب إجراءات الفهرسة و التصنيف من أهم اإلجراءات الفنية املطلوب تنفيذها يف املكتبات و 
مراكز املعلومات و خاصة املكتبات اجلامعية، و تعرف الفهرسة بأا الوصف املادي ألوعية 

  .املعلومات
ملية الوصف الفين ملواد املعلومات دف أن تكون تلك املواد يف ع"كما ميكن القول بأا 

  .1"متناول املستعمل بأيسر الطرق و يف أقل وقت ممكن
حتديد املسؤولية عن وجود كتاب أو مادة مكتبية بعينها و بيان "دف عملية الفهرسة إىل 

بها وفق نظام معني لتسهيل املالمح املادية و الفكرية هلا و إعداد املسجالت اخلاصة بذلك و ترتي
و رغم توفر هذه اخلدمة على مستوى العديد من املكتبات اجلامعية  ،2"وصول القارئ للمعلومات

إال أنه من املالحظ أا الزالت تسري يف اإلجتاه التقليدي و هذا ما يثبته التواجد املكثف للفهارس 
ى هذه اخلدمة خاصة يف مكتباتنا اجلامعية البطاقية و احملزومة اليت غدت كرمز و عالمة لتدين مستو

اجلزائرية و هذا ما يزيد من تعقيد مهمة املستفيدين يف الوصول إىل املعلومات بأقل وقت و جهد 
النظم اآللية يف فهرسة مقتنياا رغم ممكنني ، و اليوم جند القليل من املكتبات اجلامعية قد أدخلت 

  3: ميكن تلخيصها فيما يليتتيحه هذه األخرية من مميزات واليت ما
  .تطوير كفاءة البحث و تطويره -
  .إنتاج فهارس موحدة -
  .توفري سبل الوصول إىل فهارس حديثة من خالل عدة منافذ -
  .تقليل كلفة إدامة الفهارس التقليدية -
 التغريات الطارئة خاصة مع إنتشار و نضوجإمكانية التعامل مع التأثريات اخلارجية و مواجهة  -

خدمات الفهرسة و نظمها التعاونية و توفر قواعد البيانات البيبليوغرافية وفق تسجيلة مارك 
  .املعيارية

تلك العملية اليت مبوجبها تقسم أية جمموعة من املواد إىل "أما بالنسبة للتصنيف فهو عبارة عن 
 حبيث تتكون كل جمموعة من وحدات ذات صفات  أو خصائص متجانسةجمموعات فرعية 

                                                
  .09.ص.1993دار الفكر العريب، :القاهرة. فن تصنيف الكتاب.أمحد البدوي ، أبو زيد   1

  .161.ص.املرجع نفسه .أمحد مهشري،عمر، مصطفى عليان، رحبي   2
دار الفكر :عمان.ات احملوسبة يف املكتبات و مراكز املعلوماتقواعد و شبكات املعلوم. قنديلجي،عامر إبراهيم، السامرائي، إميان فاضل  3

  .133.ص.2000للطباعة و النشر، 
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، كما  1"جتعلها نوعا حمددا ، حبيث ينتج عن ذلك فصل املواد غري املتجانسة تبعا لدرجة إختالفها
يعين التصنيف يف أوسع معانيه وضع األشياء املتشاة بعضها جانب بعض، ومن جهة أخرى يعرف 

  . 2"فن إكتشاف موضوع الكتاب و الداللة عليه برمز من رموز خطة التصنيف املعتمدة" على أنه
بالنظر إىل مكتباتنا اجلامعية فأغلبها تطبق إما تصنيف ديوي العشري  وإما تصنيف حملي من و

و ضع املكتبة غري مقنن ، فمكتبة أمحد عروة حمل الدراسة أولت منذ البداية أمهية كبرية هلذا 
ك اجلانب حيث إعتمدت على تصنيف ديوي و الذي يقسم املعرفة البشرية إىل عشرة أقسام ناهي

عن التفريعات املوجودة حتت كل قسم منها، و متاشيا مع التطورات املتالحقة فهي تطبق اآلن نظام 
املعلوماتية فهي تقوم بعملية الفهرسة آليا و ،أما على صعيد الوصف املادي لألوعية اتصنيف آليال

أو املؤلف أو الرقم اليت تتيح إمكانية البحث البيبليوغرايف من خالل الفهرس اآليل عن طريق العنوان 
تتم كل من عملية التصنيف اآليل و الفهرسة اآللية على مستوى و نظام سنجاب ، واملصمم وفق 
  .مصلحة املعاجلة

  :التكشیف و اإلستخالص. 3.1.6.2
إن توفري مقومات و ضمانات للتمكن من إسترجاع املعلومات و تيسري سبل الوصول إليها 

يات اليت تواجه مؤسسات املعلومات مبا فيها املكتبات اجلامعية و بأسهل ما ميكن يعترب أحد التحد
التحديات تعمد هذه األخرية إىل  املشتغلني بقطاع املعلومات على حد سواء ، و ملواجهة هذه

القيام بعدة عمليات يف سبيل تنظيم املعلومات و ذلك بتوفري مفاتيح تسهل اإلسترجاع املوضوعي 
هو عبارة عن جمموعة اإلجراءات اليدوية املتبعة يف تنظيم "لتكشيف هلا، و على هذا األساس فا

   .3"احملتوى املوضوعي ألوعية املعلومات خلدمة أهداف اإلسترجاع و البحث
أهم ما تشتمل عليه من رسائل و عملية حتليل الوثائق من أجل تقدمي " أما اإلستخالص فهو 

ستخالص من بني اخلدمات اليت تقوم ا ، ويعترب كل من التكشيف و اإل4"أفكار و معلومات
مكتباتنا اجلامعية اجلزائرية قليال ما ختضع أرصدا الوثائقية " املكتبات اجلامعية ورغم ذلك فإن

مكتبة الدكتور أمحد عروة تقوم بكل من عملييت و هنا نقول بأن  5"لعملية تكشيف و إستخالص
يد الطريق لإلسترجاع الفعال للمعلومات و التكشيف و اإلستخالص آليا، و هذا ما يسمح بتمه

                                                
  .17.ص.2002دار الثقافة العلمية، : اإلسكندرية. نظم التصنيف احلديثة يف املكتبات و األرشيفات املتخصصة. حامد عودة ، أبو الفتوح   1
  .187. ص.ع نفسه املرج. أمحد مهشري،عمر، مصطفى عليان، رحبي   2
  .161.ص.1984دار غريب للنشر، :القاهرة.مقوماا و أشكاهلا :املعلوماتخدمات . حشمت،قاسم   3
  .209. ص. املرجع نفسه   4
  .30.ص.1994قسنطينة،: علم املكتبات : رسالة ماجستري. املكتبة اجلامعية و البحث العلمي يف اجلزائر. بطوش ، كمال   5
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بثها خاصة مع توفري املكتبة موعة ال بأس ا من قواعد املعلومات اليت إختصرت اجلهود بالنسبة 
  .  للباحثني عن املعلومات من جهة و العاملني الساهرين على إيصاهلا من جهة أخرى

  :الخدمات المكتبیة المباشرة. 2.6.2
و  كتبات اجلامعية مبثابة مرآة عاكسة هلا و ال شك يف أن املقياس احلقيقيتعترب خدمات امل

الرئيسي ملدى جناحها هو قدرا على توفري املعلومات و تقدميها للمستفيدين بأفضل مستوى من 
اخلدمات و األداء اجليد و من مث حتقيق األهداف املرجوة و تبليغ رسالة املكتبة السامية و ميكن 

ات املباشرة اليت تقدمها املكتبات اجلامعية بصفة عامة و مكتبة الدكتور أمحد عروة توضيح اخلدم
  :بصفة خاصة فيما يلي

  :اإلعارة. 1.2.6.2 
أحد املؤشرات اهلامة على نشاط "تتميز خدمة اإلعارة بأا عصب اخلدمات املكتبية وهي 

املكتبة و قدرا على الوصول تمع املستفيدين حيث تشكل أحد أفضل املعايري لقياس مدى 
عملية تسجيل "، كما تعرف اإلعارة بأا 1"فاعلية املكتبة يف تقدمي خدماا و حتقيق أهدافها

وتوجد 2"من أجل إستخدامها سواء داخل املكتبة أو خارجها أو أي مادة مكتبية أخرى الكتاب
  .على شكلني داخلية و خارجية

إن التطورات اليت حدثت يف جمال اخلدمات املكتبية أدت إىل ظهور أساليب جديدة و متطورة 
اإلعارة املتبادلة خلدمة املستفيدين و خاصة من خالل التعاون بني املكتبات اجلامعية وهنا جند 

كأحد أبرز هذه األساليب املتطورة و اليت تفتقر إليها مكتباتنا نتيجة فشل سياسات التعاون و 
التكتل و توحيد اإلجراءات الفنية و من مث التشابك بني هذه املكتبات، وحنن من خالل دراستنا 

تسري ليه خدمة اإلعارة إذ أا ملكتبة جامعة األمري عبد القادر سجلنا املستوى املتقدم الذي وصلت إ
بصفة آلية و ذلك بتوفر أجهزة إعالم آيل يف كال بنكي اإلعارة سواء الذكور أو اإلناث، حيث تتم 

رة و العقوبة بطريقة آلية و من خالل النظام املتبع يسمح للطالب مجيع إجراءات احلجز و اإلعا
كتب ملدة أقصاها 05ساتذة إستعارة يوما ، يف حني تتيح لأل15كتب ملدة أقصاها 03بإستعارة 

يوما وهذه املدة قابلة للتجديد لكال الصنفني، كما تلجأ إدارة املكتبة إىل معاقبة كل من يتسبب 15
  .يف اإلخالل بالنظام الداخلي للمكتبة 

  : اإلحاطة الجاریة. 2.2.6.2

                                                
  .215.ص.املرجع نفسه.مصطفى عليان، رحبي أمحد مهشري،عمر،  1
  .215.ص.املرجع نفسه  2
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ال األكادميي و قد اإلحاطة اجلارية هي املعرفة بالتطورات احلديثة اليت تتعلق بأمور ختص ا
تأيت هذه اإلهتمامات نتيجة رغبة  شخصية يف التعرف على أحدث ما نشر عن موضوع معني من 

  .أجل اإلطالع عليه أو إستخدامه يف عدة جماالت أخرى
تعترب هذه اخلدمة من اخلدمات املكتبية احلديثة نسبيا و هي حتتل أمهية خاصة يف جمال إعالم 

نظام إستعراض الوثائق املتاحة حديثا "ينشر يف موضوع معني و تعرف بأا  املستفيدين بأحدث ما
و إختيار املواد املالئمة إلحتياجات الفرد و اجلماعة و تسجيلها ، حىت ميكن إرسال إختصارات 

وهو ما يفسر الوظيفة اإلعالمية و اخلربية اليت حتققها هاته  1"لألفراد و اجلماعات حمل اإلهتمام 
دف خدمة اإلحاطة اجلارية إىل تعريف الباحث باملعلومات احلديثة يف جمال "عموما  و اخلدمة

  . 2"عمله خصوصا بالنسبة لتلك املنشورة حديثا
و حماولة لتقدمي إعالن سريع باملعلومات اجلديدة "خدمة اإلحاطة اجلارية بأا كما عرفت 

فمن إجيابياا من خالل هذا التعريف  ، 3"إبالغ املستفيد املتوقع أن يعنيه وجود هذه اخلدمات
جعل املستفيد على علم دائم باجلديد من خالل إحاطته علما بظهور أوعية معلومات جديدة يف 

  . جمال إهتماماته املوضوعية
وجتد املكتبة اجلامعية اجلزائرية ضرورة ملحة لتقدمي هذه اخلدمة و هذا بغية تيسري سبل وصول 

صفة عامة و تعريفهم باملعلومات املتجددة فمن خالل ما توصلنا إليه عرب الباحثني و املستفيدين ب
أسئلة املقابلة فإن مكتبة الدكتور أمحد عروة تقدم خدمة اإلحاطة اجلارية ملستفيديها حيث يتم 
ذلك على مستوى مصلحة البحث البيبليوغرايف ، حيث ميكن إعتبارها كقاعدة و منطلق لتقدمي 

   .خدمة البث اإلنتقائي للمعلومات خدمات أخرى و بالضبط
  :البث اإلنتقائي للمعلومات. 3.2.6.2

وهو من أحدث اخلدمات املكتبية حيث حظي بعدة تعاريف ونذكر منها على سبيل املثال ال 
خدمة إحاطة جارية يف شكل جديد موجهة إىل مستفيد معني أو جمموعة من "احلصر هو 

شروع عمل مجاعي ، و ما يتم إنتقاءه له أو هلم من املستفيدين جيمعهم ختصص أو مسات أو م

                                                
  .220.ص.1993دار غريب للنشر، : القاهرة.  مقدمة يف علم املعلومات. حممد فتحي، عبد اهلادي 1
ة جبامعات وهران،اجلزائر دراسة ميداني:سلوك الباحثني حيال املعلومات العلمية و التقنية داخل املكتبات اجلامعية اجلزائرية. بطوش ، كمال   2

  .121.ص. 2003قسنطينة ، : علم املكتبات: أطروحة دكتوراه دولة .و قسنطينة
  .17.ص.2004دار الثقافة العلمية ،: اإلسكندرية. املكونات و اخلدمات: البث اإلنتقائي للمعلومات . دسوقي البنداري، إبراهيم   3
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تسجيالت بيبليوغرافية عن أوعية املعلومات يعتمد بشكل أساسي عن ما مت حتديده من موضوعات 
   1"و صفت يف بناء السمات

الوجه املتطور لإلحاطة اجلارية أي عبارة عن "كما يعرف البث اإلنتقائي للمعلومات على أنه 
ة لكل مستفيد على حدى ، وهو منط يتسم باحلرص على مطابقة املعلومات إحاطة جارية مصمم

،و غالبا ما تقدم هذه اخلدمة ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة 2"املقدمة إلحتياجات كل باحث بعينه
و هي دف إىل تزويد كل مستفيد بصفة دورية أسبوعيا أو نصف شهريا باملعلومات أو البيانات 

  :ق  إهتماماته و يتطلب تقدميهااليت تدخل ضمن نطا
  .إجراء مسح شامل ألعضاء هيئة التدريس -
  .كل منهم بدقة مع حتديد األولوياتحتديد جماالت إهتمام  -
  .إعداد إستمارة اإلهتمامات لكل مستفيد بواسطة مصطلحات مقننة -
  .مطابقة اإلستمارة مع اإلضافات الدورية للمكتبة ومن مث تزويد املستفيد ا -

تزداد احلاجة اليوم إىل اإلستفادة أكثر من هذه اخلدمة خاصة يف ظل التضاعف اهلائل للمعرفة 
البشرية و كثافة و تعقد إحتياجات الباحثني و هذا ما أدى مبكتبة الدكتور أمحد عروة للتفكري يف 

   .وجعل اإلستفادة منها حقيقية و واقعية كيفية حتقيق هذه اخلدمة
   :علوماتقواعد الم. 4.2.6.2

متتلك مكتبة أمحد عروة جمموعة معتربة من قواعد املعلومات اليت أنشأا بغرض تسريع  
على املعلومات و ذلك من خالل التعرف على أماكن تواجدها ، و حصول الباحثني و املستفيدين 

جناز أعماهلا لقد جاء إهتمام املكتبة بإنشاء هذا الكم من قواعد املعلومات نتيجة رغبتها اجلاحمة يف إ
حيث أن ازدياد و مشاريعها و من مث حتقيق أهدافها على أحسن صورة ممكنة خدمة للمستفيد ، 

قواعد البيانات اليت تنشأ يف اجلامعات أو مراكز البحوث يعود إىل إهتمام تلك اجلهات أو املواقع 
مكانة املكتبة من  بتعزيز ، لذلك فقد مسحت هذه األخرية3بتحقيق أهدافها من خالل تلك القواعد

ببعض الناحية اإلدارية و الفنية و اخلدمية بصفتها ترسانة بيبليوغرافية ال يستهان ا إذا ما قورنت 
و يستدعي تكوين أي قاعدة معلومات و استثمارها بشكل أمثل عدة أمور  املكتبات األخرى 

                                                
  .31. ص.املرجع نفسه   1
  .232.ص.رجع نفسه امل. قموح ، ناجية   2
. 1، ع21مج . الة العربية للمعلومات  . األسلوب العلمي يف تقييم قواعد البيانات من وجهة نظر املكتبيني. أيوب ججاوي ، هيفاء   3

  .24.ص.2000املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، : تونس
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ة، و آلية الدخول إليها و أخريا الغاية أو اهلدف منها، نوعية املعلومات املطلوب 1:جنملها فيما يلي
و  قواعد 10 املعلومات املوجودة يف مكتبة أمحد عروة ويبلغ العدد اإلمجايل لقواعدأمن حمتوياا 

  2:ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل
  
  
  
  

  العدد بالعناوين  إسم قاعدة املعلومات
  15250  قاعدة معلومات الرصيد بالغة العربية

  1522  ت الرصيد بالغة األجنبيةقاعدة معلوما
  575  قاعدة معلومات الدوريات

  1019  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
  719  قاعدة معلومات املخطوطات
  3745  قاعدة معلومات املكتبات الفرعية
  1531  قاعدة مكتبة مقارنة األديان

  175  قاعدة معلومات املكتبة اإللكترونية
  1562  لرقميةقاعدة معلومات املكتبة ا

  30  قاعدة معلومات مكتبة الربايل
  26128  اموع

  
  قواعد المعلومات بمكتبة الدكتور أحمد عروة: )11(الجدول رقم

  
  
  
  
  

                                                
.  جامعة منتوري قسنطينة منوذجا: اعها ، و دورها يف دعم التوثيق و البحث العلمي تكنولوجيا املعلومات أنو. بن السبيت ، عبد املالك   1

  .140.ص.2002قسنطينة،: علم املكتبات : أطروحة دكتوراه دولة
  .2005/2006املوسم اجلامعي . جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية دليل مكتبة الدكتور أمحد عروة  2

58%

6%
4%

14%

6% 1% 6%

2%

3%

قاعدة معلومات الرص ید بالغ ة العربی ة    قاعدة معلومات الرص ید بالغ ة األجنبی ة   
قاعدة معلومات ال دوریات  قاعدة معلومات الرس ائل الجامعی ة  
قاعدة معلومات المخطوط ات  قاعدة معلومات المكتب ات الفرعی ة  
قاعدة مكتبة مقارن ة األدی  ان  قاعدة معلومات المكتب ة اإللكترونی  ة 
قاعدة معلومات المكتب ة الرقمی  ة  قاعدة معلومات مكتب ة البرای ل  
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  قواعد المعلومات بمكتبة الدكتور أحمد عروة: )11(الشكل رقم 
  
  

  :المخطوطات. 5.2.6.2
ها إىل توفري جمموعة هامة من املخطوطـات  لقد سعت مكتبة الدكتور أمحد عروة منذ إنشاء 

ذات املوضوعات املختلفة و يعود تارخيها إىل فترات سابقة و أغلبها خيص الفترة العثمانية وحـىت  
خمطوط و قـد بـذلت إدارة املكتبـة     719و تضم املكتبة حوايل فترة اإلحتالل الفرنسي للجزائر 

صت هلا جناح يف مكتبـة األسـاتذة ومت   جمهودات جبارة للمحافظة على هذه الكنوز حبيث خص
وضعها يف رفوف خشبية و مغلق عليها بالزجاج حبيث ال ميكن ألي شخص أن يصل إليها إال بعد 
اإلتصال باملكتيب القائم على اخلدمات يف ذلك القسم و هذا بغية احملافظة على سالمة و أمن هـذه  

  .املخطوطات
  :المكتبة الرقمیة. 6.2.6.2  

احلديثة اليت تستخدم التقنيات التكنولوجية املتطورة عدة مسميات و ملكتبات لقد أخذت ا 
اليت تشكل املصادر اإللكترونية الرقمية كل حمتوياا ، و ال حتتاج إىل مبين و "منها املكتبة الرقمية 

"  كما ميكن القول بأا 1"إمنا موعة من اخلوادم و شبكة تربطها بالنهايات الطرفية لإلستخدام
 . 2"إستعمال التكنولوجيات الرقمية من أجل إقتناء ، ختزين ، احملافظة و بث الوثائقكيان ناتج عن 

مصادر إلكترونية حمسبة فقط ، وال تستخدم مصادر تقليدية مطبوعة بغض  هي املكتبة اليت متلكأو 
  . 3"ال أو اإلنترنت على متاحة النظر عن أن تكون

                                                
، 2جملة املكتبات و املعلومات ، مج  .ترف تكنولوجي أم خيار مستقبلي؟: ة اجلامعية اإلفتراضية املكتب. بطوش ، كمال  1
  . 33. ص.2005قسنطينة،.2ع
  .77.ص.2005قسنطينة ، .  2، ع 2جملة املكتبات و املعلومات ، مج . من املكتبة التقليدية إىل املكتبة الرقمية. طاشور ، حممد  2
  : متاح على الرابط التايل . 12/02/2006: متت الزيارة يوم .   ]على اخلط املباشر[ .الرقميةاملكتبات . مسفرة ،ياهللا اخلثعم بنت دخيل  3
             102sections-name-Enssib/magazine/modules.php/http://www.informatics.gov.sa                                                                              

http://www.informatics.gov.sa
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ا من  فيفيد بأن املكتبة الرقمية هي مكتبة ا جمموعة ال بأس معجم أودليس اإللكتروين أما 
تم الوصول وي أو فيلميا يف مقابل كل من املواد املطبوعة ورقيا(املصادر املتاحة يف شكل مقروء آليا 

االحتفاظ به حمليا أو إتاحته عن بعد عن طريق  وهذا احملتوى الرقمي ميكن ،إليها عرب احلاسبات
، لكن يبقى تأسيس أي مكتبة رقمية يواجه عدة حتديات من بينها التصميم 1"سباتشبكات احلا

التقين و التكنولوجي الذي يستوجب تطويره بكل مكتبة رقمية و ذلك لغرض توفري معلومات 
  .2رقمية إىل جانب بناء اموعات الرقمية

ت اإلتصال بغض مكتبة املستقبل هي اليت حتقق الوصول السريع للمعلومات عرب شبكا نإ 
النظر عن مكان الوجود املادي ملصادر املعلومات لذلك تعد مشاريع املكتبات الرقمية اليت تتبناها 

اليوم على درجة كبرية من األمهية، و لعل مشروع املكتبة الرقمية الذي قامت به املكتبات اجلامعية 
توى جامعات الشرق اجلزائري، مسائدة يف هذا اال على خطوة رمكتبة الدكتور أمحد عروة يعد 

و ذلك  2002و إذا ما رجعنا قليال إىل الوراء جند بأن بداية التفكري يف هذا التوجه كانت سنة
، و لقد مر  GIGA MEDIAعندما تلقت اجلامعة عرض خدمات من طرف مورد خاص و هو 

  :نوردها كما يلي إجنازها بعدة مراحل
  .اليت تشكل املكتبة الرقمية حتديد اموعات الواجب رقمنتها أي -
  .فهرسة اموعات املنتقاة -
  .MINOLTAالرقمنة  حيث متت بإستخدام ماسح ضوئي من نوع  -

  .املعاجلة أي معاجلة الصور بربامج معينة -
  .PDFضغط امللفات و ذلك بتحويل امللفات إىل نوع  -
  .املراقبة -
إجناز  احملتويات يف قواعد البيانات و يعتربالتكشيف أي إدخال الكلمات املفتاحية و قوائم  -

املكتبة الرقمية جبامعة األمري عبد القادر بداية دخول املكتبة عصر جديد يكون فيه اإلنفتاح على 
أت اإلستفادة التكنولوجيا هو املبدأ السائد، و لقد مت اإلفتتاح الرمسي هلذه املكتبة يوم و من مث بد

وتتيح البحث البيبليوغرايف عن طريق فهرس إلكتروين عرب 04/03/2006الفعلية من خدماا بتاريخ 

                                                
  متاح . 12/02/2006: متت الزيارة يوم .  ]على اخلط املباشر [. الرقمية مفاهيم أساسية يف املكتبات.  عبدالرمحن، فراج  1 

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle   :على الرابط التايل 
ة و الثقافة و املنظمة العربية للتربي: تونس. 1،ع21مج. الة العربية للمعلومات . املفهوم و التحدي: املكتبة الرقمية. حممد علي الشيخ ، مىن   2

  .90.ص.2000العلوم،

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle
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حواسيب على مستوى 06، إذ مت توزيع  - إنترانات  -شبكة داخلية موصولة بكامل أقسام املكتبة
كذلك قاعة الدوريات و مكتبة األساتذة حباسوبني ، و قد  –إناث و ذكور  –قاعة املطالعة 

عمل متكونة من أخصائيني يف علم املكتبات و اإلعالم اآليل و  جمموعة"أوكلت مهمة تسيريها إىل 
خلدمة مراكز البحث  - إنترنت - الشبكة املعلوماتية السريعةمن املنتظر خروجها مستقبال إىل نطاق 

وتعترب هذه األخرية ثروة عنوان   2000هذه املكتبة اإلستفادة من حوايل حيث تتيح 1"و الباحثني
  .يف إحداثيات البحث العلمي والباحثني على حد سواء ري و الكثري من شأا أن تغري الكث

  :اإلنترنت.7.2.6.2
أصبحت عنصرا أساسيا يف " يتجزأ من احلضارة احلديثة حيث جزءا ال اإلنترنتلقد غدت  

العمل و التجارة و العلوم و الفنون و الترفيه و باقي ااالت األخرى ، إذ ستمكن املكتبات 
ا من تقدمي املاليني من عناوين الكتب أو ما يعادل حمتويات عدة مكتبات املشاركة فيه

القـرار وضمـور إستخـدام  ذل املوارد املعلوماتية فـي إختـاستغالإضعف  لكن2"كربى
مهـال أنشطـة البحث والتطوير والتجديـد مية والثقافية كنتيجـة منطقيـة إلاملعلومـات العل

نصيب العـرب من  أن إىلأدى بــدوره  العربية  ـةم املؤسسـييف كثري مـن النظـ
من  اإلنترنت هتوفر رغم ما، 3فقط   % 0.5 ال يتعدىمستخدمـي شبكـة اإلنترنت  ـيإمجال
 كيفية احلصول على فيض متدفق:ثل م و الباحثني عديدة لتعليم املهارات األساسية للدارسني فرص
بيانات حلصول على كم كبري من املعلومات والوكذلك ا" ادر متعددة ، وىف جماالت متنوعةمن مص

تصال بقواعد املعلومات وحمركات البحث واألرقام واإلحصائيات ، وإستكماهلا ، ومتابعتها ، واإل
وأرشيفات العديد من املنظمات والشركات واملكتبات ، واالستفادة من أدواا املتعددة ، وكذلك 

  .4"علومات والبيانات واإلحصائياتعن امل ساعد يف تعليم مهارة البحث الذايتت
تاحة خدمة اإلنترنت داخل املكتبات اجلامعية يرجع لعدة أسباب منها كوا أداة مرجعية إن إ 

اآلنية و املعلومات املتجددة اليت ال توجد يف  املعلوماتهامة من خالل توفريها لرصيد هائل من 

                                                
  .07.ص.05/03/2006: مقتطف من جريدة النصر. تدشني مكتبة رقمية جبامعة األمري عبد القادر  1
  .22.ص.2003املركز األصيل للنشر و التوزيع، : القاهرة. املكتبات الرقمية و شبكة األنترنت. حممود عباس، طارق 2
متاح على . 20/01/2006 :متت الزيارة يوم.  ]على اخلط املباشر [. املعلومايت ؤسسي وجودة احملتوىالتحديث امل .حنان ،بيزان الصادق3 

 :الرابط التايل
http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=11  

داد اخلرجيني وتدريس اللغات مع تقدمي رؤية إسـتراتيجية للتعلـيم يف   دور اإلنترنت يف إع :واملعلوماتيةالتعليم .  إبراهيم، أبو السعود  4
ــة  ــار العربي ــر [.  األقط ــط املباش ــى اخل ــوم . ]عل ــارة ي ــت الزي ــايل  . 22/02/2006: مت ــرابط الت ــى ال ــاح عل :            مت

http://moufouda.jeeran.com  

http://informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=11
http://moufouda.jeeran.com
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نها حيث تتيح إمكانية اإلتصال مع املتخصصني تعترب وسيلة إتصال ال غىن ع"األوعية املطبوعة كما 
، وتتميز شبكة األنترنت بتوفريها للعديد من أمناط و أشكال 1"يف مجيع التخصصات العلمية

اخلدمات اليت تسهم يف تطوير عالقات التعاون بني املكتبات و تسهيل عملية إتاحة املعلومات إذ 
أمام تدفق املعلومات ، و اليوم و بعد  حلواجزأا قضت على عاملي املسافة و الزمن و أزالت ا

ولوج األنترنت مجيع جماالت احلياة وجدت املكتبات اجلامعية نفسها أمام ضرورة متكني املستفيدين 
 املعلومات من خالل هذه املصادر اإللكترونية املتطورة خاصة إذا علمنا أن من البحث عن

املكتبة أصبحت داخل وخارج ) www(عنكبوتية املعلومات على اخلط املباشر وعلى الشبكة ال"
ستطاعة املتصفح على احلاسب أن يكسر حاجز الوصول إىل املعلومات عن طريق النفاذ أو إوب

حيث قامت  ،2"الوصول إىل شبكات املعلومات البعيدة بل والقدرة على تفريغ هذه املعلومات
تاج إىل توسيع و هو عدد ضئيل حيزة أجه10اصة بذلك ا حوايل بتوفري قاعة خمكتبة أمحد عروة 

منخفضة و حىت و إن توفرت فهي متر سرعة التدفق فهي أما  و إعادة نظر يف املستقبل القريب،
دون فاعلية داخل املكتبة  بفترات انقطاع متكررة و هذا ما جيعل هذه اخلدمة جمرد إشهار فقط 

نح حجم ساعي لكل مستفيد قدره مب يف حالة توفرها دمةاخلو تتم اإلستفادة من هذه ، تذكر
ال يستجيب من األجهزة مدير املكتبة فإن هذا الكم "و حسب ساعة، ومن جهة أخرى 60

من  ة للطلبة و املستفيدين بصفة عامة ، لذلك جيب زيادة اإلهتمام ذه اخلدمةلألعداد املتزايد
       . 3"خالل زيادة عدد األجهزة ، و تقوية سرعة التدفق و ما إىل ذلك

م دوعموما تبقى هذه اخلدمة تعاين من عدة سلبيات أمهها األعطاب املتكررة يف األجهزة ، ع 
كفاية األجهزة مقارنة بأهداف املكتبة و تطلعاا املستقبلية، حمدودية اإلستفادة من هذه اخلدمة و 

  .إقتصارها على بعض الفئات من املستفيدين دون غريهم
  :الخدمات الخاصة. 3.6.2

  :اإلرشاد و التوجیھ. 1.3.6.3
تستقبل اجلامعة يف كل موسم جامعي جديد أعدادا هائلة من الطلبة اجلدد و عادة ما يكون  

هؤالء الطلبة جيهلون مبادئ اإلستفادة من املعلومات إضافة إىل إفتقارهم لثقافة التعامل مع املكتبة و 
بسد إحتياجام املعلوماتية لذلك جتد خمتلف أقسامها و عدم درايتهم باألساليب و الطرق الكفيلة 

                                                
  .41.ص.2001مطبوعات جامعة منتوري،: قسنطينة .  تاملعلومات اإللكترونية و إنترنت يف املكتبا. صويف، عبد اللطيف1

: متت الزيارة يوم .  ]على اخلط املباشر [. البيئة الرقمية وتأثريها االجيايب والسليب ودورها يف جمتمع املعلومات. ايدل ، حممد   2
                                            =http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID      :      متاح على الرابط التايل. 13/03/2006

  .07/03/2006: يوم. عبد الكرمي بن عمرية : السيد مقابلة مع مدير مكتبة الدكتور أمحد عروة  3

http://www.alyaseer.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID


   املكتبة اجلامعية أمحد عروة و خدماا:الفصل الثاين  

                 تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات: ياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروةق

- 75 - 

املكتبات اجلامعية ضرورة دائمة لترشيد و توجيه املستفيدين اجلدد و يشمل ذلك حىت الزائرين و 
 خدماا و ال يتأتىم زيارة املكتبة و اإلستفادة من الباحثني من خارج اجلامعة و الذين مل يسبق هل

ن لديهم القدرة على فهم املستفيد و من مث توجيهه، يف ذلك إال بتوفري املكتبيني املتخصصني الذي
هذا الصدد دأبت مكتبة الدكتور أمحد عروة على اإلهتمام ذا اجلانب املهم حيث وفرت هذه 
اخلدمة من خالل الكتيبات و النشرات و األدلة الشارحة ملختلف أقسامها و كيفية اإلستفادة من 

  .خدماا
     :الترجمة. 2.3.6.2

ذه اخلدمة العديد من املكتبات اجلامعية و هذا نتيجة ما يواجهه أغلبية الباحثني من  وتقوم 
صعوبات و عراقيل لغوية حتول بينهم و بني اإلستفادة املثلى من مصادر املعلومات املتاحة سواء 

ئيات التقليدية منها أو اإللكترونية خاصة املعلومات املوجودة على شبكة األنترنت إذ تثبت اإلحصا
دفعت باملكتبات من حمتوى األنترنت هو باللغة اإلجنليزية، كل هذه املؤشرات %80بأن حوايل 

اجلامعية إىل إنتهاج طريقة الترمجة لبعض األعمال و املنشورات و األحباث العلمية وهذا بغية متكني 
  .الطلبة و الباحثني من اإلستثمار اجليد هلذه املعلومات

  :ستنساخالتصویر و اإل. 3.3.6.2
ساعد على تلبية إحتياجات كثرية للمستفيدين من الوثائق و وهو من اخلدمات اهلامة حيث ي 

من مث اإلفادة منها، و لقد كان للتطورات التكنولوجية يف جمال التصوير و النسخ و الطباعة أثرها 
الصغرية  الواضح على تطوير خدمات املكتبات بصفة عامة ، إذ أصبح من اليسري حىت للمكتبات

على نسخ من الدوريات و الكتب و املخطوطات و غريها من الوثائق اليت نفذت أصوهلا  أن حتصل
يف حني هناك  ورة عن املطبوعات املوجودة لديهاتتيح املكتبة نسخ مصكما  ،1"من سوق النشر

رائط وخاصة املخطوطات والطوابع الربيدية واخل ال ميكن تصويرها بسبب هشاشتها وثائقبعض ال"
و عادة ما ختصص املكتبات اجلامعية قسم خاصا هلذه اخلدمة  ،2"ولذلك فهي غري متاحة للتصوير

  .حيث يقوم عليه عدد من العاملني الفنيني األكفاء القادرين على التخطيط و التسيري اجليد
  :النشر. 4.3.6.2

الباحثني  ها متكنيتقدم املكتبات اجلامعية هذه اخلدمة بغرض حتقيق عدة أهداف و غايات من 
من اإلطالع على منتجاا و اليت تتمثل أساسا يف نشر قوائم الكتب و املقتنيات اجلديدة الواردة 

                                                
  .210. ص . املرجع نفسه. عبد املنعم موسى، غادة 1
متاح . 18/02/2006: متت الزيارة يوم .   ]على اخلط املباشر[.  نظم املعلومات احلديثة يف املكتبات و األرشيف. الرفاعي ، عبد ايد   2

  http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/faselwaheone.htm                                      :على الرابط التايل 

http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/faselwaheone.htm
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كما تعمل على إصدار دليل خاص ا  للمكتبة إضافة إىل نشر الفهارس و أدلة البحث املختلفة
  .سنويا

ور أمحد عروة بصفة خاصة نظرا وميكن القول بأن هذه املنشورات هي أهم ما توفره مكتبة الدكت
   .الذي وصلت إليه املشجعللمستوى 

  :المعارض و المحاضرات العامة. 5.3.6.2 
 تلعب املعارض دورا بارزا يف التعريف مبقتنيات املكتبة اجلامعية حيث تعقد هذه األخرية 

ة تثقيفية و بصورة منتظمة ، وإذا ما أحسن إعداد هذه املعارض بالشكل املناسب فإا تعد وسيل
كما جتذم للمكتبة و تشجعهم على إستخدامها ، إن قيام تعليمية للطالب و باقي املستفيدين 

املكتبة اجلامعية بعقد هذه املعارض إمنا هو مسامهة منها إلرساء سياسة تروجيية و إعالمية ملقتنياا و 
يف حالة وجودها ، و يتم تقدمي  حمتوياا و تستخدم يف ذلك مثال قاعة احملاضرات اخلاصة باملكتبة

  .هذه احملاضرات و الربامج  بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس من جهة و الطالب من جهة أخرى
وقد يرى البعض بأن هذه النشاطات خارجة عن نطاق املكتبة اجلامعية و أهدافها، لكن  

تضطلع مبثل هذه األنشطة الواقع هو عكس ذلك إذ عليها كمؤسسة تعليمية و تثقيفية و حبثية أن 
على اليت تكسبها بعدا علميا و حضاريا آخر، ويف هذا السياق تعكف مكتبة الدكتور أمحد عروة 

سواء الفعليني أو احملتملني مبا فيهم  تنظيم معارض و حماضرات من حني آلخر متكن املستفيدين
لومات العلمية و الثقافية و على تباين شرائحهم و إختالف إحتياجام من التزود باملع الزائرين
  .و من مثة إثراء رصيدهم املعريف بشكل مستمر غريها
  :أحمد عروة المستفیدون من المكتبة الجامعیة. 7.2
يقتضي حتما وجود فئات معينة تستفيد من خدماا و إذ حنن إن وجود أي مكتبة جامعية  

ألمري عبد القادر فإننا سنحاول بصدد دراسة ميدانية حول مكتبة الدكتور أمحد عروة جبامعة ا
  :يلي داخل اجلامعة كماإستعراض أهم الفئات اليت تعىن باإلستفادة من خدماا 

  :الطلبة. 1.7.2
إن التطرق لفئة الطلبة بالدرجة األوىل نابع من إتساع نطاق هذه الشرحية املهمة ضمن مجهور 

  :سمنياملستفيدين من خدمات املكتبة و ميكن وضع هذه الفئة يف ق
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  :طلبة التدرج. 1.1.7.2

ويعترب هذا القسم األكثر متثيال لفئة الطلبة و ينحصر إستخدامهم للمكتبة اجلامعية كوا متثل   
الدعامة األساسية للمقررات الدراسية كما أن الكثري من طلبة التدرج يقصدوا إلجناز حبوثهم اليت 

 حني يوجد بعض الطلبة يتجهون إليها للتثقيف و يكلفون ا يف إطار املقاييس البيداغوجية يف
طالب  2329التزود مبعارف عامة أخرى ، و يستفيد حاليا من خدمات مكتبة أمحد عروة حوايل 

  .يف إطار التدرج
  :طلبة ما بعد التدرج.2.1.7.2

يشكل هذا الصنف اجلزء األهم يف فئة الطلبة بصفتهم يتابعون دراسات عليا مبرحلتيها   
وتعود هذه األمهية لكون هؤالء الباحثني أكثر إستخداما ،  ستري و دكتوراه الدولة أو العلوماملاج

لقيامهم بإجناز حبوث أكادميية يف اية دراسام، وعند ملصادر املكتبة بشىت أنواعها ويعزى ذلك 
دراسات طالب بال218احلديث بلغة األرقام فإن مكتبة الدكتور أمحد عروة تتيح خدماا حلوايل 

  .العليا بني املستويات الثالث الذكورة أعاله
  : الباحثین من خارج الجامعة. 3.1.7.2

إن الرصيد الذي متتلكه مكتبة الدكتور أمحد عروة جدير بأي باحث يف أي ختصص أن يقف  
يسهل و يعبد الطريق أمام التحصيل  له وقفة إحترام نظرا ملل يتميز به من تنظيم و تصنيف جيد مما

جليد و الفعال للمعلومات اليت يقصدها الباحث، من هنا كانت املكتبة متثل قبلة للباحثني من ا
من خدمات املكتبة تقوم خارج اجلامعة ، و إلضفاء الصبغة القانونية على إستفادة هذه الفئة 

ارة اإلدارة مبنح بطاقات صغرية احلجم هلؤالء الباحثني تدعى ببطاقة الباحث كما يسمح هلم باإلع
   . بعد موافقة مدير املكتبة حيث يرفق الوثائق املعارة بإستمارة تسليم

   :أعضاء ھیئة التدریس. 2.7.2
مما هو معروف أن أحد أهداف املكتبة اجلامعية هو خدمة املقررات الدراسية للجامعة ، وهو  

علومات اليت باملبالضبط ما حرصت عليه مكتبة أمحد عروة إذ تعمل اليوم على تزويد األساتذة 
ختدم املقاييس املقدمة لطلبة اجلامعة ، ويبلغ جمموع األساتذة الذين تشملهم هذه الفئة يف إطار 

  .أستاذ مبختلف درجام العلمية 138جامعة األمري عبد القادر حوايل 
  
  

  :موظفو الجامعة. 3.7.2
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أقسام اجلامعة ، حيث  وختص هذه الفئة اإلداريني و املكتبيني و املهنيني العاملني مبختلف   
يستخدم أكثرهم املكتبة اجلامعية إما إلثراء رصيدهم املعريف أو إجناز حبوث متعلقة بتكوينهم 

عتربون األوفر حظا يف هذا اال، وميكن املتواصل و بالتايل فاإلستفادة حمدودة عدا املكتبيني الذين ي
  :سنة احلالية كما يف اجلدول التايلتوضيح فئات املستفيدين من مكتبة الدكتور أمحد عروة لل

  لنسبة املئوية العدد فئات املستفيدين

  %86.75 2329 طالب التدرج

  %8.11 218 طالب ما بعد التدرج

  %5.13 138 هيئة التدريس

  %100 2685 اموع

  فئات المستفیدین من مكتبة الدكتور أحمد عروة: )12(الجدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فئات المستفیدین من مكتبة الدكتور أحمد عروة :)12(رقم الشكل
نالحظ أن النسبة الغالبة على جمتمع املستفيدين لطلبة  )12(و الشكل  )12(من خالل اجلدول 

وأخريا هيئة %8وهو شيء طبيعي مث تأيت فئة طلبة ما بعد التدرج بنسبة  %87التدرج بنسبة 
   .وهي أقل نسبة%5التدريس بنسبة 

87%

8% 5%

طالب التدرج  طالب ما بعد التدرج  ھیئة التدریس
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  :التطور التاریخي ألفكار الجودة.  1.3
إن اجلودة ليست ابتكارا من ابتكارات الثورة الصناعية كما يدعي الغرب، بل إن جذوره     

موغلة يف القدم حيث تنسب أوىل االهتمامات إىل احلضارة البابلية يف العراق، واجلودة كغريها من 
سب الوضعية والبيئة اليت تشملها ، ولقد املصطلحات والتقنيات اليت عرفت تطورات وتغريات ح

تطور مصطلح اجلودة وفقا لعدة مراحل تارخيية ، وسنحاول من خالل هذه املراحل توضيح نشأة 
  .اجلودة واالمتداد العريق هلذا املفهوم اهلام

إن البحث عن اجلودة يف خمتلف ااالت مل يكن وليد وقت معني أو فترة زمنية معينة، بل هو   
مستمر وأساسي لتصرفات وأداء األفراد واجلماعات، لقد تطورت عملية البحث عن اجلودة  نشاط

مرت اجلودة بعدة مراحل ميكن توضيحها  ملستجدة واحلاجيات املتغرية، حيثمتاشيا والظروف ا
  :فيما يلي
  :مرحلة العصور القدیمة . 1.1.3

هتمام باجلودة مل يكن وليد الستينات أو إن املتتبع للجذور التارخيية ملفهوم اجلودة جيد أن اإل   
الثمانينات كما يعتقد، بل ميتد إىل حقب تارخيية قدمية منذ بداية تواجد البشرية على أرض 

قبل امليالد كان االهتمام جبودة البناء حيث أصدر آنذاك محورايب قانوناً  2150البسيطة، ففي عام 
  .ال يتوفر على مواصفات جيدة نصت أحد مواده على إعدام من يقوم ببناء مرتل

م .ق 1450كما وجدت أيضا يف مصر القدمية أيام حكم امللوك والفراعنة وذلك يف حوايل   
حيث كان املفتشون يستخدمون سلكا معدنيا للتأكد من أبعاد األحجار بينما كان قاطع األحجار 

   1يراقبهم
الوحدات املعيبة يف حالة عدم احترام الفينيقيون هم أيضا كانت هلم طريقتهم اخلاصة يف منع و  

املعايري احملددة لضبط املواصفات والقياسات املتعلقة بالعمل املنجز خيول للمراقب حق قطع يد 
  .2املتسبب يف إنتاج الوحدات غري املطابقة للمعايري املوضوعة

اعتربت كدليل م واكتشفت مبصر القدمية و.ق 145وتعود أقدم الوثائق املتعلقة باجلودة إىل عام  
  .3للجودة حيث توضح هذه الوثائق كيفية مراقبة حجر ضخم عن طريق القياس باحلبل

  
  :مرحلة العصور الوسطى. 2.1.3

                                                
  94.ص. 2004، 21ع . جملة العلوم اإلنسانية .إدارة اجلودة الشاملة بني النظرية والتطبيق. بديسي، فهيمة 1
  .197. ص. املرجع نفسه.  إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات ومراكز املعلومات. بن حممد احلمايل، راشد 2
  .95.ص. املرجع نفسه. بديسي، فهيمة 3
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ومتتد هذه املرحلة من مطلع القرن الثالث عشر وحىت التاسع عشر ومن أهم مميزاا ظهور    
الصناع والتجار، وهذا ما مسح التنظيمات احلرفية، ويف مطلع القرن الثالث عشر ظهرت نقابات 

بوضع قواعد للتطوير والتحكم يف اجلودة إىل جانب وضع برامج خاصة بالتدريب واملراقبة، لقد 
سامهت احلرفية يف تطوير االقتصاد واالجتاه من التنظيمات البسيطة إىل األكثر تعقيدا حيث شكل 

ا على األخطاء والعيوب كما أن احلرفيون خليطا من املتدربني واملفتشني وكان التركيز منصب
احلكومات كانت قد وضعت املعايري كاألوزان واملقاييس وكان مبقدور كل شخص أن يفحص 
كل املنتجات ويضع معياراً واحداً للجودة يف الوقت الذي كان فيه املشترون يعتمدون على مهارة 

رف بأن أضفت عليها الصفة ومسعة احلريف، مث قامت بعد ذلك الثورة الصناعية ودعمت ممارسة احل
كما أحدثت تغيريات كبرية يف العديد من امليادين خاصة األفكار  1الرمسية بإنشاء إدارة التفتيش

  .ومنها الفلسفة التنويرية وظهور عدة مدارس خمتلفة أخرى
  :مرحلة تطور المناھج التسییریة. 3.1.3
برية األثر املباشر يف ظهور مجلة من األنظمة اإلنتاجية وظهور املصانع الك ةورلقد كان لث    

املشاكل، سواء تلك املرتبطة بالعامل التقين أو العامل البشري، فبحثاً عن احللول جاءت املناهج 
الذي انبثقت عنه احلركة  mechanistic approach التسيريية ففي البداية كان املنهج اآليل  

ا فريدريك تايلور مث تلت احلركة العلمية  اليت نادى 1911اإلدارية العلمية وذلك حوايل سنة 
ظهور النظام الصناعي الذي ركز على اإلنتاج الضخم للمنتجات املصنعة مما تطلب مدخال علميا 

الذي ركز على العنصر  humanistic approachلرقابة اجلودة بعد ذلك جاء املنهج السلوكي 
 rational ه مث ظهر منهج الرشادة البشري من خالل االهتمام بتحسني ظروف عمله ومعاملت

synthesis  الذي ميثل دجما ملزايا كل من املنهج اآليل والسلوكي، وصوال إىل منهج الطوارئ
contingency approach كل  2الذي يعترب القرارات واألفعال هي نتاج للظروف والوضعيات

البقاء واالستمرار ولكن وفق هذه احلركية كانت دف إىل حتقيق فعالية يف األداء من أجل ضمان 
  .توجهات ورؤى خمتلفة

  
  :مرحلة الرقابة على الجودة  .4.1.3

                                                
  96. ص. املرجع نفسه 1
  .95ص . املرجع نفسه. بديسي، فهيمة  2
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املنهج اآليل املعرب عنه بالتسيري العلمي "لقد سامهت املناهج التسيريية السابقة ، خاصة    
scientific management  وعلم الرقابة على الوحدات اإلنتاجبقيادة تايلور يف الفصل بني عملية 

كما شهدت االنطالقة الفعلية الستخدام  1"املنتجة ومن مث ظهر أسلوب الرقابة على اجلودة
األساليب اإلحصائية لتحقيق اجلودة يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك بالتفتيش عن الوحدات 

بة على املعيبة مث طورت هاته األساليب لتسمح لغري املختصني يف اإلحصاء باستعماهلا يف جمال الرقا
  .2اجلودة
أما يف اخلمسينات فقد شهدت إدخال التقنيات يف مراقبة جودة املنتجات اليابانية حيث دعا    

حىت  E- DIMENGومن أمههم  ودةانيني أساليب الرقابة على اجلالعلماء األمريكيون لتعليم الياب
دركت الشركات األمريكية أصبحت اليابان رائدة العامل يف اجلودة اإلنتاجية، ويف آخر السبعينات أ

أمهية هذا املفهوم فكانت البداية احلقيقية حلركة اجلودة الشاملة، وهكذا تواصل االهتمام والبحث 
  .لتطوير اجلودة على مجيع املستويات

  :مرحلة إدارة الجودة الشاملة. 5.2.3
املعيب  واملقصود به مسؤولية مبدأ Feigenbaumأول من أدخل مفهوم اجلودة الشاملة هو   

مورد ، اإلدارة باملشاركة ، أصبح التركيز يتمحور حول  –الصفر والتركيز على العالقة مستفيد 
أعلنت  1987دوائر اجلودة وفرق العمل لتحسني األداء كما نشأت جوائز عاملية للجودة يف عام 

ة نانسي احلكومة األمريكية عن جائزة قومية للجودة هذا من جهة، ومن جهة أخرى  قامت العامل
بصياغة مصطلح إدارة اجلودة الشاملة وخطت أوربا خطى الواليات املتحدة األمريكية يف هذا 

  .3تأسست املؤسسة األوربية إلدارة اجلودة الشاملة 1988اال، ويف سنة 
وقد شهد هذا املفهوم اتساعا وانتشارا كبريا يف عقد التسعينات وحبيث كان يهدف إىل   

ة مستمرة من خالل التركيز على حاجيات املستفيد، وتتشكل إدارة اجلودة حتسني اجلودة بصف
الشاملة مفهوم إداري جديد فعال لكل املنظمات على املستويني العام واخلاص وقد أصبحت اليوم 

  .إدارة اجلودة الشاملة حمط أنظار كثري من املنظمات على املستوى العاملي
  :مفھوم الجودة . 2.3

  :اين يف اللغة لكلمة اجلودة و حناول فيما يلي ذكر البعض منهالقد وردت عدة مع

                                                
1 JAMES, L. MCCALL. METALLOGRAPHY AS AQUALITY CONTROL TOOL. NEW YORK: 
PLENUM PRESS. 1988. P.158. 

  .95.ص. املرجع نفسه. بديسي، فهمية  2
  .197. ص. املرجع نفسه. بن محايل، راشد  3
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مبعىن التحكم النوعي أي عملية أخذ عينة عشوائية أثناء إجراء إحدى  quality controlجاء لفظ  حيث
  .العمليات مثال أثناء الطباعة ملعرفة نوعية الطبع

ت ملراقبة و تنظيم عملية إنتاج مبعىن ضبط النوعية أي إجراءا quality paperbakكما ورد مصطلح 
   .1لتأمني معايري مالئمة و مواصفات مقبولة

  : الجودة على أساس الخدمة أو المنتج. 1.2.3
رغم االهتمام املتزايد مبوضوع اجلودة إال أا أخذت عدة مفاهيم حيث مت تعريفها على أساس   

هذا التعريف يعكس مدى اخلدمة بأا صفات وخصائص ميكن قياسها وحتديد كميتها، إذن 
هذا املدخل يكون املنتج أو اخلدمة املتصف باجلودة  فمن خالل 2االعتماد على هذا املنتج أو اخلدمة
ميكن  من هنا 3مقدمي اخلدماتاملستفيدين و ليس املنتجني أو  هي اليت تقابل أو تفوق إحتياجات

اليت حتمل على مقدرا لتحقيق  القول بأن اجلودة هي إمجايل السمات و اخلواص ملنتج أو خدمة
  .4حمددة إحتياجات مشمولة أو

  :الجودة على أساس المستخدم النھائي أو المستفید .2.2.3
فردي يعتمد على تفضيالت املستخدم اليت يطلبها يف السلعة أو اخلدمة،  اتعترب اجلودة هنا أمر 

حيث يرى كل من  األعلى جودة واخلدمات اليت تقدم أعلى إشباع هلذه التفضيالت تعترب اخلدمات
أن اجلودة عبارة عن إستراتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدمي سلع و خدمات  5تنر و ديتورو

ترضي بشكل كبري العمالء يف الداخل و اخلارج و ذلك من خالل تلبية توقعام الضمنية و 
  : 6ومن سلبيات هذا املدخل الصرحية ،

   .دين املتعددة يف خدمة أو منتج واحدصعوبة جتميع وحصر رغبات املستفي -
   .مشكلة عدم التطابق بني اجلودة و رضى املستفيد -

ودة من اجل، ف ومن خالل ها املفهوم تعد اجلودة مرادفا للرفاهية والتميز وبالتايل صعوبة قياسها
اخلدمة طريقة احلصول على  قد ختتلف عن املفهوم املهين بالتركيز على عميلمنظور املستفيد أو ال

                                                
  .925.ص.1988دار املريخ، :الرياض. املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات و املعلومات.حممد الشامي، أمحد، حسب اهللا، سيد  1
  . 13.ص. املرجع نفسه. حممد البكري ، سونيا   2
دار آفاق اإلبداع للنشر، : الرياض.  الدليل العملي لتطبيق اجلودة: حتقيق اجلودة  .بن معاذ املعيوف، صالح. تر .ماكينلي ، رودرك  3

  .37.ص.1999
  .25.ص.1995املكتبة و األكادميية، : القاهرة. الرقابة على اجلودة .علي إبراهيم سرور، سرور. تر .، دال  دبستر فيل 4
مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض. تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة .خالد. بن سعد عبد العزيز بن سعيد  5

  .43.ص.1998
  .17.ص . 2002دار وائل للنشر، : عمان  .أنظمة إدارة اجلودة و البيئة. حممد. عبد الوهاب العزاوي  6
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على فرض التنظيمات وسن التشريعات  ، وهنا ال يكفي النظام املتقدم أن يركز1ونتيجتها النهائية
االلتفات إىل احتياج ورغبة وطموح وآمال  اليت تبىن على أسس مهنية أو تنظيمية حمددة دون

  املستفيد النهائي من كل ذلك،
   :اإلنتاج كیفیة الجودة على أساس 3.2.3

لتعريف فاجلودة هي التوافق مع املواصفات واملتطلبات وإن أي احنراف عن هذه وفقا هلذا ا 
املواصفات يعترب اخنفاض يف اجلودة وميكن للخدمة أن حتصل على االمتياز يف اجلودة طاملا كانت 

   .مطابقة للمواصفات
ة من إذن من خالل هذه املراحل فاجلودة تتحقق إذا كانت اخلدمة تشبع كل املتطلبات احملدد

طرف املستفيدين مسبقا وحتدد هذه املتطلبات من خالل الوثائق املتعلقة بنظام اجلودة ألن متطلبات 
  .النظام هي متطلبات املستفيد

اجلودة هي املطابقة مع املتطلبات وبأا تنشأ من الوقاية وليس : بقولهCrosby  وهذا ما يؤكده
  .2ن خالل كلفة عدم املطابقة من التصحيح وبأنه ميكن قياس مدى حتقق اجلودة م

صحيح  القيام بالعمل بشكل اتعريفاً للجودة الشاملة بأ األمريكي ويقدم معهد اجلودة الفيدرايل
  .3ءمع ضرورة االعتماد على تقييم العمل يف معرفة مدى حتسني األدا خطوة،ومن أول 

ة والنوعية حيث زاد اليوم لقد احتل موضوع اجلودة األولوية يف االهتمام دف حتسني اجلود   
االجتاه حنو اعتماد فلسفة اجلودة مسؤولية اجلميع ومن مثة حتسني املستمر وباملفهوم احلديث تشري 

هي ، فاجلودة إىل قدرة املنتج أو اخلدمة على الوفاء بتوقعات املستهلك أو املستفيد والتفوق عليها
نتمكن يف  ة حركتها من املعلومات اليتعملية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم تستمد طاق

الفكرية خمتلف مستويات التنظيم  واستثمار قدرام ،ؤسسةمواهب العاملني يف امل مإطارها من تنظي
  .4املستمر نيعلى حنو إبداعي لتحقيق التحس

                                                
متاح على الرابط .04/03/2006:متت الزيارة يوم.  ]على اخلط املباشر[ .ةيف معىن جودة اخلدمة الصحينظرة عامة . حممد،اهللا اخلازم  عبد   1

  http://www.alriyadh.com/php/swish/?q=%DE%ED%C7%D3+%CC :                      التايل
  .18.ص. املرجع نفسه. بد الوهاب، العزاويع حممد  2

متاح على . 12/03/2006: متت الزيارة يوم .  ]على اخلط املباشر [.القائد اإلداري وحتديات القرن احلادي والعشرين .محدأ ،عادل  3
  http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah66/derasa.HTMالرابط التايل                              

  
متاح على الرابط .12/03/2006: متت الزيارة يوم . ]على اخلط املباشر [. اجلودة الشاملة والتمييز يف املؤسسات التعليمية. محدأ ،عادل  4

  http://www.flashdash.net/flash/eghfrly.swf                           :                                 التايل

http://www.alriyadh.com/php/swish/?q
http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah66/derasa.HTM
http://www.flashdash.net/flash/eghfrly.swf
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أصبحت اجلودة جزء ال يتجزأ من املنتجات واخلدمات حيث تعرف وفقا لعدة أبعاد تتعلق لقد 
منظمة  أو إقليمياكيانا  أواجلودة ليست حزبا سياسيا  حركةإن " ،ستفيد أو املستهلكبرضى امل

  .1"م رشيد ومستنريبنظا إداري، بل هي حركة بعث األياممدنية مما نسمع هذه 
  :الجودة على أساس القیمة. 4.2.3 

ة من املنتج أن قرار املستفيد النهائي لإلستفاد يعتمد تعريف اجلودة من خالل هذا املدخل علىو
   .أو اخلدمة يكون مبين على قيمة املنتج إضافة إىل كونه األفضل جودة 

هذا و من خالل اإلستفسار الذي طرحناه على مدير املكتبة أوضح لنا بأنه يرى أن مفهوم 
اجلودة ينطوي على نظرة املستفيد لنوعية اخلدمة املقدمة أكثر من مقاربة أخرى تتعلق مبفهوم 

  .اجلودة
  :التالية هامة ميكن وضعها يف املفاهيمتطور بنقاط  اجلودة مر مفهوم ما فقدوعمو

وظيفة التأكد بأن مواصفات السلعة أو اخلدمة تطابق املواصفات  وهو الفحص ظهر أوال
املوضوعة وأن العالقة بينهما حمافظ عليها باستمرار واهلدف من ذلك من وصول الوحدات املعيبة 

ي األنشطة اليت تستخدم هو مراقبة اجلودة مث ظهر مفهوم نع وقوع اخلطأللمستفيدين لكنها ال مت
إلمتام متطلبات اجلودة واستخدام أساليب إحصائية ميكن من خالهلا أداء أنشطة مراقبة وهي حلقة 
التغذية العكسية للمعلومات املنظمة بكاملها وتأثريها احملتمل على التصميم وختطيط العملية 

فهو وقوع اخلطأ  أساسه منعهو نظام و تأكيد اجلودة ، و بعد ذلك برز مبدأا والوظائف املتصلة
زيد و فيه ت 2أسلوب منظم للتعرف على إحتياجات املستفيدين حبيث تكون اجلودة مسؤولية اجلميع

ويقصد ا أسلوب  اجلودة الشاملة ،و أخريااإلنتاجية من خالل التركيز على مصادر األنشطة
ل ملؤسسة ما دف التحسني املستمر يف األداء على املدى الطويل من خالل التركيز القيادة والتشغي

   3على متطلبات وتوقعات الزبون مع عدم اإلغفال عن متطلبات مجيع أصحاب املصاحل اآلخرين
ن ضمان العمل مببدأ اجلودة الشاملة يتطلب من الفرد أن يبدأ بنفسه وينمي ويغرس فيها كل إ

بعض هناك ، 4العمل والرغبة يف املعرفة والتطوير إتقان وحبمثل  األساسيةبية اجلوانب االجيا
                                                

متاح     22/01/2006:متت الزيارة يوم .]على اخلط املباشر[ .راشد ومقاومة التغيري إشارات بني الشاملة اجلودة. احلاج عابدين، يسني 1 
                               :                             على الشبكة على الرابط التايل

http://www.rayaam.net/22004/07/13/araa/araa4.htm   
  .35.ص.1995.دار آفاق اإلبداع العاملية للنشر: الرياض.  توكيد اجلودة يف التدريب و التعليم .اصرحممد العديلي، ن. تر .فرمان ، ريتشارد   2
  .20. ص. املرجع نفسه. عبد الوهاب ، العزاوي  3
متـت الزيـارة   .]علـى اخلـط املباشـر   [.اجلـودة الشـاملة   إدارةملتقـى   .اجلودة الشاملة طريق النجاح للمنشـآت السـعودية   إدارة4

http://www.rayaam.net/22004/07/13/araa/araa4.htm
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رى بعض الباحثني أن نشأة اجلودة يف العصر حيث ي اجلوانب ذات العالقة مبسار تطور اجلودة
احلديث متتد على مدى السنوات األخرية من القرن العشرين عندما بدأت دراسات الزمن واحلركة 

يلور فكان مؤشر الوالدة اهتمامات حديثة بالكفاءة كما ظهر آنذاك وبشكل جلي اليت نادى ا تا
بعد هذا التاريخ ظهر العديد من العلماء و واخلرباء  1911يف كتابه مبادئ اإلدارة العلمية سنة 

  :و همرواد اجلودة لقبوا بشكلوا سلسلة من األمساء الالمعة يف تطور اجلودة 
جسد فكرة السيطرة على اجلودة إحصائيا ومن مثة نسب إليه حيث  :والتر شوهارت : أوال

أول تطبيق للمفاهيم اإلحصائية يف وضع  وتطوير خرائط الرقابة أثناء عمله كخبري إحصائيي يف 
كتاب : األثر ومها بالغ معامل شركة بل يف فترة العشرينات ، وقد ألف شوهارت كتابني كان هلما

يف تصنيع املنتجات وكتاب الطريقة اإلحصائية من منظور الرقابة الرقابة االقتصادية على اجلودة 
على اجلودة وكانت أفكاره أساس لطريقة دمنج املعروفة بدائرة التخطيط، التنفيذ، املراجعة ، 

  .التصحيح
يعد من أشهر رواد اجلودة يف العامل تلقى خربة   : Edwards demingإدوارد دمنج : ثانيا

كونه معلم لتقنيات السيطرة النوعية قام  1940ئرة احلرب األمريكية عام من جراء اشتغاله يف دا
بتقدمي املفاهيم اإلحصائية ومفاهيم اجلودة لليابانيني، كما يفضل دمينج فكرة ثبات  1950عام 

الغاية والسيطرة على االحنرافات لتحقيق أهداف اجلودة ، اشتهر باملبادئ األربعة عشر إلدارة 
  .1اجلودة الشاملة

  
  

وهو من الرواد األوائل الذين سامهوا يف إرساء  : Joseph. M. juranجوزيف جوران: ثالثا
عندما اصدر  1950إدارة اجلودة الشاملة وقد جتسدت من خالل اهتماماته يف هذا اال منذ عام 

: وتلخصت جهوده يف ثالث مبادئ أساسية لتحسني اجلودة متثلت يف" السيطرة النوعية" كتابه 
  . 2وجود قيادة واعية و تم التحسينات على أسس واضحة ، كثافة الربامج التدريبيةت

                                                                                                                                                   
                                                      :الـــــــــرابط التـــــــــايل متـــــــــاح علـــــــــى .12/01/2006:ميـــــــــو

ttp://www.alriyadh.com/2005/10/30/article104287.htmh  
  .25.ص . 2002مؤسسة الوراق، : عمان.نظرة عامة: مفاهيم إدارية معاصرة. صاحب أبو محد آل علي، رضا  1
  .30. ص. املرجع نفسه  2

http://www.alriyadh.com/2005/10/30/article104287.htm
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هو واحد من خرباء اجلودة يف اليابان شغل وظيفة مدير عمليات اإلنتاج :كارو ايشيكاوا: رابعا
والتوزيع واجلودة العاملية ويشتهر بأنه مبتكر حلقا ت اجلودة ، قام بإصدار كتاب مرجعي حتت 

ويعترب كذلك دليال لرعاية حلقا ت اجلودة " العمال  لرقابة على اجلودة من أجل مالحظةا" عنوان 
  .، كما اشتهر بأسلوب حتليل السبب واألثر 

مفهوم الرقابة  1956وهو كاتب وحماضر يف ميدان اجلودة ابتكر سنة :أرمند فاينبام: خامسا
حيث أشار إىل  1973الصادر سنة للجودة الشاملة أو السيطرة الشاملة على اجلودة يف كتابه 

     1مهلاعمأعن اجلودة يف أداء  ونمفهوم اجلودة من املنبع ويعين أن اجلميع مسؤول
و اليت سادت كأحد أساليب حتقيق اجلودة يف من املفيد أيضا اإلشارة إىل حلقات اجلودة  

طور طبيعي ملا وقد ظهرت كت 1961سنة  حيث كان امليالد احلقيقي هلا ، منتصف القرن املاضي
كتور كارو وكانت باقتراح من طرف الد Book reding circles كان يعرف آنذاك باصطالح 

يف  1962ظهرت أول حلقة للجودة سنة ، بالتعاون مع النقابة اليابانية للعلماء املهندسنيايشيكاوا 
          لعامل كله،ية واسعة االنتشار يف احركة حقيق أصبحت هذه األخرية 1980ابان وحبلول عام الي

هي جمموعة من العاملني يؤدون عمال متشاا : "ومن التعاريف اليت وردت حللقات اجلودة نذكر 
  ". 2أو مترابطا يتقابلون بشكل دوري دف حتديد وحتليل مشكالت اجلودة واألداء 

على حتقيق  تعترب حلقات اجلودة ضربا من اإلدارة باملشاركة ميكن أن تقوم مبساعدة املنظمة" 
االستفادة الكاملة من مواردها البشرية على كافة مستوياا التنظيمية وهذا بغية حتقيق أهداف 

  :تسعى حلقات اجلودة لتحقيق عدة أهداف نذكر منها"3العاملني واملنظمة على حد سواء
   .رفع درجة وعي املوظفني بأمهية اجلودة -
   .تشجيع القدرات اإلبداعية لدى املوظفني -
  .عتمدا اإلدارة عة األفكار اجلديدة اليت سبق أن إتطبيق ومتاب -

 تظهر يف األفق بوادر اتفاق على إطار عملي للجودة الشاملة إال بعد تصميم مناذج وجوائز مل
اجلودة اليت أسهمت يف حل الكثري من  اإلشكاليات حول هذا املوضوع ال سيما أا حتظى بقدر 

                                                
.  رؤية اقتصادية ، فنية، أدارية: 10011، 9000إقتصاديات جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة وااليزو . حممد عبد العزيز، مسري 1 

  .107.ص. 2000مطبعة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية 
  .98.ص.1988باعة، ظافر للط: القاهرة . فن اإلدارة اليابانية وحلقات اجلودة. عبد الفتاح زين الدين، فريد  2
  .15.ص.1987، 53الرياض،ع. جملة اإلدارة العامة . املفهوم واألمهية: حلقات اجلودة اليابانية. العلي، وجيه  3
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جلدير بالذكر أن كثريا من الدول لديها جوائز جودة حملية ويف حني تتعدد كبري من القبول ، ومن ا
  :اجلوائز تظل هناك أربع جوائز عاملية شهرية هي

تكرميا  1951رئيس احتاد العلماء واملهندسني الياباين سنة  juseأنشأها  :جائزة دمينج اليابانية
  .باينواعترافا بإسهامات دمينج يف إنعاش االقتصاد الوطين اليا

مسيت باسم وزير التجارة األمريكي حيث صدر قانون اجلائزة  :جائزة مالكوم بالدريج األمريكية
   .وذلك دف زيادة الوعي بأمهية اجلودة يف الواليات املتحدة األمريكية 1978سنة 

زة يف وبدأ منح اجلائ 1988أنشأا املؤسسة األوربية إلدارة اجلودة سنة  :اجلائزة األوربية للجودة
  .1992أوربا سنة 

غين عن القول أن االختالف يف املعايري احلامسة إلدارة اجلودة يعد امتدادا  : ISOجائزة اإليزو 
طبيعيا الختالف رواد اجلودة يف مفهوم اجلودة فكل منهم قد تأثر حبقل معني أو منظور ما ، 

ر ولكل جائزة خصوصيتها من واحلال كذلك بالنسبة للجوائز اخلاصة باجلودة فهي ختتلف يف األط
   1حيث طبيعة البناء وحمور االهتمام وعدد املعايري

   :أسالیب الجودة .3.3
هناك بعض األساليب واليت ميكن استخدامها يف تطبيق برنامج اجلودة الذي ختتاره إدارة املنظمة  
  :ومن أمهها نذكر املؤسسة،أو 

   :التشخیص وحل المشكالت .1.3.3
وب لتقييم املوقف احلايل للمؤسسة ولتحديد ما هي املشاكل األكثر عملية يف يعتمد هذا األسل

وهو حتليل القوة والضعف والفرص والتهديدات  swotأسلوب حتليل : مواجهتها ومن أمثلتها
من املشاكل واليت مت  %20 هذا األخري الذي يساعد على اكتشاف أن paretoوأسلوب حتليل 

   .أو املؤسسة يات للمنظمةعالجها سوف حتقق أكرب اجياب
وهو ما يسمى بعظمة السمكة   1943كما يعد األسلوب الذي قام بتطويره ايشيكاوا عام 

حيث مكن من حتليل مشكالت العاملني واملتمثلة إما يف األفراد أو الطرق أو اآلالت أو املواد وهو 
      2شكلة اليت مت حتديدهاملاذا؟ مىت؟ من؟ كيف؟ ماذا؟ وذلك للوصول إىل امل: يقود لعدة أسئلة 

  :الجودةجماعات عمل  .2.3.3

                                                
  .776. ص.2004الرياض، .4، ع44مج .جملة اإلدارة العامة  .تربوي ردراسة مقارنة من منظو: جوائز اجلودة . بن سعد اجلضعي، خالد  1
  .186.ص]. ت.د[ الدار اجلامعية، : اإلسكندرية. قضايا إدارية معاصرة.لالسيد، إمساعي  2
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ميكن أن تكون هذه اجلماعات يف عدة أشكال إما يف الصورة من أعلى ألسفل وهنا يتم اجلمع  
بني رجال اإلدارة العليا وبعض أفراد األسرة الوسطى والدنيا، وقد تكون اجلماعة من أسفل إىل 

ا روح العمل اإلداري اجلماعي وكذلك قدرة القائد على أعلى، وميكن للجماعة أن تنمي بنفسه
   .التعامل مع فكر اجلماعة وهي عوامل تؤثر يف جناح عمل مجاعات اجلودة

  :دوائر الجودة  .3.3.3
أشكال مجاعات اجلودة وتتكون طواعية من عدد من العاملني والذين يؤدون نفس  إحدىوهي 

املتوقع لدوائر اجلودة أن تصل إىل مرحلة الرقابة  أفراد ومن 10إىل  6العمل وعادة تتكون من 
  .1الذاتية حبيث تتسق ا اإلدارة ويتم تدعيمها بواسطتها حىت تستطيع أن تأخذ القرارات وحدها

  :أسالیب التعلم من اآلخرین .4.3.3
وظهرت من احلاجة على القتراح ألشياء جديدة وكذا القدرة على أن يستمر الفرد يف تعلمه  

خرين ومن أشهرها أسلوب النقاط املرجعية ويعتمد هذا األسلوب على فكرة أساسية وهي من اآل
أنه عندما تقوم املنظمة بتحليل عملياا حبيث حتقق خدمة جيدة فهذا التحليل يظهر لنا أن بعض 

   2ااالت قد يكون هلا مثيل يف بعض املنظمات املشاة للمنظمة موضع التحليل
حول إمكانية تطبيق أحد هذه األساليب يف رحنا استفسار على حمافظ املكتبة ويف هذا السياق ط

بيئة مكتبة الدكتور أمحد عروة فصرح بأن اإلدارة مل تعمل على تطبيق أي طريقة أو أسلوب من 
املكتبة ستتجه يف املستقبل إىل حماولة تطبيق اجلودة على مجيع أساليب اجلودة كما أكد لنا بأن 

   .املستويات
  :الجودة في المكتبات و مراكز المعلومات.4.3
إن املتتبع لفكرة جودة اخلدمات ومراكز املعلومات يالحظ أن االهتمام هلذه الفكرة قدمي جدا  

قدم املكتبات نفسها وما حتويه من مصادر، إن القول بأن من واجب أمناء ومقدمي خدمات 
ا جديدا ولكن اجلديد يكمن يف عملية املكتبات واملعلومات دعم معايري املكتبات ليس موضوع

استخدام الطرق العلمية واألساليب اإلحصائية احلديثة لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة ، وكذلك يف 
وضع املعايري املالئمة وتقومي مستويات عالية من األداء اإلداري والفين من خالل تطبيق تلك 

  .الربامج

                                                
  .187. ص. املرجع نفسه  1
  .186. ص. املرجع نفسه. السيد، إمساعيل 2
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حلديث كنظام إداري يف اليابان مع بداية القرن وكما هو معروف عن بداية اجلودة يف العصر ا
العشرين حيث حققت جناح منقطع النظري، وكانت الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول 
اليت قامت بتطبيق فلسفة اجلودة على قطاع املكتبات، أما من الناحية التارخيية جند أن االلتزام بتقومي 

تاريخ عريق حيث ارتبطت البواكري األوىل للتقييس بنشأة وحتسني مستوى جودة املكتبات هلا 
  .1وظهور الفهارس والتصانيف األوىل للمكتبات يف العصور القدمية والوسيطة

بداية دخول املعايري يف جمال املكتبات واملعلومات وذلك عندما وضع  1841ويعترب عام  
panitzy قواعد الفهرسة الوصفية حيث تعد هذل اللبنة األوىلموعة هي أول تقنني منهجي، ه ا
عندما  1894 سنة ستخدمت كلمة معايري يف هذا اال منذ اية القرن التاسع عشر وبالضبطوقد أ

تبنت جامعة والية نيويورك عبارة احلد األدىن من املتطلبات ملعايري املكتبات الكربى مث زاد 
بعد إنشاء وظهور اجلمعيات واالحتادات استخدام التقنني يف جمال املكتبات واملعلومات وخاصة 

  .2الوطنية والدولية
لقد جاءت حماوالت إدخال مفهوم اجلودة وإدارا إىل املكتبات ومرافق املعلومات متأخرة نوعا    

ما ونذكر على سبيل املثال ال احلصر يف الواليات املتحدة األمريكية كان أول تطبيق ملفهوم إدارة 
ستشفيات واملكتبات العسكرية، كذلك ببعض مراكز املعلومات امللحقة اجلودة على مكتبات امل

  .بالشركات واملنظمات التجارية
  :الجودة في المكتبات الجامعیة . 1.4.3

إن احلديث عن اجلودة يف املكتبات األكادميية يعود إىل صدور العديد من األدلة والكتيبات اليت     
ية دف التأكد من سرعة استجابتها الدقيقة الحتياجات تشري إىل قياس أداء املكتبات اجلامع

ون احلكومية من أوائل اجلامعات تكلفة وتعد جامعة أوريغمستفيديها اقتناء وتوفريا وتسليما وبأقل 
يف مكتباا  1990مث قامت بالتطبيق الفعلي له سنة  1989اليت تبنت مدخل اجلودة الشاملة سنة 

مصادرها ومن مثة حتسني فعالية خدماا، تلتها حماولة مكتبة  دف حتسني خدماا واستخدام
جامعة هارفارد مث اتسعت دائرة االستخدام ؟إىل باقي الدول األخرى خاصة بريطانيا والدامنرك 
واستراليا حيث مت التطبيق يف مكتبات جامعة ملبورن وجامعة موناش كذلك جامعة فيكتوريا 

  .3د الشماليةللتكنولوجيا ومكتبات جامعة احلدو

                                                
  .454. ص. املرجع نفسه .ضبط اجلودة يف املكتبات ومراكز املعلومات باستخدام مفهوم إدارة اجلودة الشاملة. عباس، هشامالعبد اهللا  بن  1
  .457. ص. املرجع نفسه  2
  .456. ص. املرجع نفسه .ضبط اجلودة يف املكتبات ومراكز املعلومات باستخدام مفهوم إدارة اجلودة الشاملة. عباس، هشامالعبد اهللا  بن  3
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أما على املستوى العريب فال يوجد أي أثر يدل على استخدام املكتبات العربية هلذا املفهوم    
  .عدا احملاولة اليت قامت ا جامعة امللك عبد العزيز يف مبادرة لتطبيق هذه الفكرة

   :أھمیة الجودة في المكتبات الجامعیة. 2.4.3
من جودة فرعية إىل جودة مجاعية منظمة إذا فهو يؤدي إىل إن منهج اجلودة يسمح باالنتقال    

مقاربة شاملة ألداء املهام املوكلة إىل املكتبة اجلامعية بشكل حيقق اإلشباع لدى املستفيدين، 
بلوغ درجة االمتياز : وتتلخص أمهية توفر عنصر اجلودة يف املكتبات اجلامعية يف عدة عوامل منها

حتسني نوعية ومستوى اخلدمات ، دعم مصاحل وإطارات املكتبة  يف العالقة مع املستفيدين،
باملعلومات والوثائق املختلفة اليت حيتاجون إليها كذلك استغالل الطاقات البشرية واملادية املتوفرة 

اجلودة الشاملة ، إن  1باملكتبة ومن مثة حتقيق التقدم هلا وتنويع مصادرها والسيطرة على تكاليفها
تتوافر لديها املعرفة العلمية والرغبة يف التطبيق  إداريةتتطلب قيادات  اجلامعية كتباتداخل امل

من خالل تطبيق مبدأ  كتبةالعالقة بني العاملني يف امل االستراتيجي يف ترسيخ العملي وبعد النظر
ووضع برامج التطوير والتنمية اليت تسهم يف  اإلدارياملشاركة يف العمل اجلماعي والتخطيط 

 األساسيةيف املوارد البشرية اليت تعترب الركيزة  األداءمن أجل الوصول إىل جودة  األفرادب تدري
حتقق اجلودة احلقيقية البد له من املرور  ولكن   كتيبامل األداءوتطوير  امعيةاجل كتباتامللنجاح 

  .بعدة خطوات أو مراحل ال مناص من األخذ ا
  :ات الجامعیةمراحل تطبیق الجودة في المكتب. 3.4.3

إن تطبيق منهج اجلودة يف املكتبات اجلامعية مير بعدة مراحل وهذا دف حتقيق االستغالل    
  :الكامل ملواردها وبأقصى فعالية وكفاءة ممكنة لتحقيق أهدافها وهي

  
  :2التخطیط للجودة . 1.3.4.3

ن تأخذ عملية يقصد بالتخطيط حتديد األهداف وكيفية حتقيقها والوصول إليها وجيب أ   
حتياجات املستفيدين والزائرين للمكتبة اجلامعية وكذا ط املوجهة للجودة يف احلسبان كل إالتخطي

كن حتقيقها بصورة كاملة العمال يف نفس الوقت، باإلضافة على بعض األمور البيئية حبيث مي
ا التغيري إىل أبعد حيث يذهب هذ ب أن جتري املكتبة تغيريا جذرياىل اجلودة الشاملة جيوللوصول إ

من تبديل الطريقة أو تعديل للعملية فهو يف البداية ميس الثقافة أي ثقافة املكتبة ككل واليت تشمل 
                                                

قسم علم املكتبات، : طينةقسن. 2، ع2مج. جملة املكتبات واملعلومات .تطبيق نظام اجلودة يف املؤسسات التوثيقية. بن السبيت، عبد املالك  1
  .30. ص. 2002

  .280. ص. 2004دار املريخ، : الرياض .تكامل إعادة اهلندسة مع إدارة اجلودة الشاملة. كيالدا ، جوزيف  2
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التقليدية  تتغيري الطريقة اليت تؤدى ا األعمال كذلك العادات والتقاليد اإلدارية والسلوكيا
ختصار تتكون لموسة يف سياساا وبإتبة لتصبح مالسائدة، هاته املتغريات تنعكس على ثقافة املك

  : هذه الثقافة من ثالث عناصر أساسية وهي
   .الشاملة طويلة املدى ملا تريد املكتبة أن تكون عليه الرؤية -
  .تشيد وتوضح العناصر اليت جيب التركيز عليها عند إجراء وتقدمي اخلدمات القيمجمموعة من  -
عرب عنها يف صورة أكثر مشولية بواسطة رؤية املكتبة وتتضمن األهداف طويلة املدى امل رسالة -

  .ىل مصطلحات صرحية واقعية وعمليةإوترمجتها 
  :تحدید إحتیاجات المستفیدین. 2.3.4.3

حنو جتسيد فلسفة اجلودة يف املكتبات حدى احملطات األساسية يف التوجه إ وتعترب هذه املرحلة 
على املستفيد كمحور أساسي فالبمفهوم العام املستفيد  اجلامعية و قبل التعمق يف هذه املرحلة نعرج

هو ذلك الشخص الذي يرتاد املكتبة و يستفيد من خدمات معلوماا و هذا ما يطلق عليه 
 باملستفيد الفعلي أما املستفيد احملتمل أو املتوقع فهو الذي ال يرتاد املكتبة و ال يستعري منها و ال

  .إعتبارات حيظى خبدماا بشكل مستمر لعدة
إن تكريس مبدأ اجلودة يف املكتبة ال يكون إال بالتعرف أوال عن األفراد أو أمناط املستفيدين  

الذين متسهم هذه السياسة اجلديدة و ذلك باإلجابة عن السؤال من املستفيد وما هي مساته؟إذ 
يقصدون اإلستفادة  اليتتتعدد أشكال املستفيدين و تتغري مسام حسب نوعية املؤسسة أو املكتبة 

من خدماا، إن معرفة و حتديد املستفيد يسمح بتصميم جيد للخدمات املقدمة داخليا أو 
هو مربر إنشاء هذه املكتبات  التعرف على إحتياجات املستفيدين"جهة أخرى إن خارجيا،و من 

ات قانون العرض و الطلب املعروف يف اإلقتصاد فالطلب هو الذي يعرب عنه باحتياج حتت
ذلك فمكتباتنا اجلامعية مدعوة اليوم و لتحقيق  1"املستفيدين و العرض هي اخلدمات املقدمة هلم

ملزيد من التركيز على هذا اجلانب و ذلك من خالل تكثيف دراسات إحتياجات املستفيدين 
املعلومات دف حماولة فهم املعلنة و غري املعلنة من خدمات للكشف عن هذه احلاجات 

اث سبل تطوير شاملة دستحكتبات و شرحها و تفسريها ومن مث ام الفعلي و احملتمل للماإلستخدا
هلذه اخلدمات وفق ما يتالءم و التحديات اليت تواجهها اليوم هذه األخرية خاصة يف ظل التوجه 

                                                
جملة . تحتديد إحتياجات املستفيدين من خدمات مكتبات كلية التربية األساسية و مصادرها و إمكانياا بدولة الكوي. متعب اخلرينج، ناصر  1

  .146.ص.2005دار املريخ،: الرياض.3ع. 25س.املكتبات و املعلومات العربية
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أكثر حنو النظم الرقمية مما نتج عنه تغري كبري يف إحتياجات املستفيدين حنو األفضل و األسرع و 
   .كثر متيزا يف اخلدمة كما و نوعااأل

  :تطویر مالمح الخدمة. 3.3.4.3
غين عن القول أن اهلدف األمسى الذي تسعى املكتبات اجلامعية لتحقيقه هو تقدمي خدمات 

و تتوقف طبيعة و مستوى اخلدمات املقدمة على  "معلومات مطابقة لتطلعات املستفيدين منها ،
موعات و مدى تأهيله يف جمال املكتبات و املعلومات، حجم اعدة عوامل منها العنصر البشري 

فاخلدمات مبثابة مرآة عاكسة  1"فضال عن نوعية اإلجراءات داخل املكتبةباملكتبات أي املقتنيات 
ملدى نشاط املكتبات ومن مث جناحها يف أداء رسالتها ، و من خالل مدخل اجلودة فيجب على 

إجياد الصبغة التطويرية يف خدماا و للوصول إىل هذا املسعى فهي املكتبات اجلامعية العمل على 
مطالبة بتوفري مجلة من اخلصائص إن عملت على جتسيدها يف الواقع فهي ستنجح يف املرور ذه 

ميكن وضع هذه اخلصائص فيما  باختصاراملرحلة و من مث دخول عامل اجلودة من بابه الواسع ،و 
  2:يلي 

  وقت يف أداء اخلدمة كذلك ضرورة التكامل بني املستفيد و املكتيب الدقة ومناسبة ال-
  .اللطف و حسن القبول إضافة إىل التوقع حباجات الزبائن و معرفتها-
  .القيم اجلمالية و الشهرة -

إن تطوير خصائص و ميزات اخلدمات اليت تقدمها املكتبات اجلامعية يعتمد باألساس على مدى 
ها املستفيدين لكل جانب من جوانب اخلدمة إضافة إىل كفاءة اإلدارة للقيام فهم األمهية اليت يولي

إىل إحداث ثقافة مبسؤولياا و العاملني على حد سواء ، إن هذه األفكار منة شأا أن تؤدي 
خاصة باجلودة داخل املكتبة و من مث الوصول إىل تقدمي خدمات خالية من العيوب أو كما يسمى 

الصفري لذلك فحتمية اجلودة وحدها هي القادرة على تكوين فلسفة التصرف و باملبدأ املعيب 
   .التغيري و اإلصالح

  :وضع األھداف. 4.3.4.3
وتتركز هذه املرحلة أساسا يف بناء األهداف و النقاط اليت يراد الوصول إليها من خالل حتقيق  

لدراسة و اإلستراتيجيات اليت يسري اجلودة يف املكتبات اجلامعية و ميكن تشبيه ذلك برسم ملعامل ا
                                                

فعاليات الندوة الوطنية املنعقدة بقسم علم املكتبات :توحيد اإلجراءات الفنية يف املكتبات اجلزائرية. خدمات املعلومات. مقاتلي، لبىن  1
  . 129.ص.2004ة و النشر و التوزيع، دار امللكية للطباع: اجلزائر. 23/12/2003 -22باجلزائر

الة العربية . التنافس من أجل ثورة إعالمية:التصرف اجليد و اخلدمات املكتبية و اإلعالمية. بن محيدة، مخيس.تر. كينيل ، مارغريت 2
  .132.ص.1996املنظمة العربية التربية و الثقافة و العلوم،: تونس.1،ع17مج. للمعلومات
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وفقها تبين منهج أو فلسفة اجلودة و لإلشارة فهذه املرحلة ذات صلة وثيقة بعملية التخطيط اليت 
إن منهج اجلودة ال ميكن أن ينجح أو يصبح مصدرا حقيقيا للتقدم إال إذا "سبق و أن أشرنا إليها ، 

، إال لنت عن أهداف اجلودة الواجب حتقيقها حددت سياستها يف جمال اجلودة و عرفت ا و أع
أنه إذا مل يكن العاملون مستوعبني لألهداف املتعني بلوغها أو مل يكونوا منسجمني فيما بينهم فإن 
مضاعفة عدد العاملني أو تثليثه أو إحداث مراكز عمل يف كل مكان لن تؤدي بالضرورة إىل 

هذا ما يدفع باملكتبات اجلامعية اليوم بالتركيز أكثر على و  1"إرضاء املستفيدين يف املرحلة النهائية 
مدى جناعة التنظيم الداخلي للمؤسسة ككل و منط العالقات السائدة بني خمتلف أقسام املكتبة ، 
كذلك جيب على اإلدارة دائما التذكري و التنويه املستمر مبكانة املكتبة اجلامعية كمركز لإلشعاع 

األم و هذا كله يكون باملوازاة مع الفهم و اإلدراك اجليد لألهداف العلمي يف حميط اجلامعة 
  .املتوخاة

وحول مدى تبين إدارة مكتبة الدكتور أمحد عروة ألحد هذه الطرق فقد أفادنا حمافظها بأن   
املكتبة مل تلجأ بعد إىل التفكري يف تطبيق مبادئ اجلودة الشيء الذي مل يدفعها للخوض يف أي من 

حل و هذا ما يعكس بأن مكتباتنا اجلامعية ال زال الطريق أمامها طويل كي تركب يف هذه املرا
  .قطار اجلودة و تضع أقدامها على طريق التطور و اإلمتياز يف كل اجلوانب

  :دعامات الجودة في المكتبات الجامعیة . 5.3
لة يف اخنفاض موجة من التحديات متمث ات املعلومات و خاصة املكتبات اجلامعيةستواجه مؤس 

مستوى تأثريها و فعاليتها و نشاطها ، و نقص يف املوارد املالية و تبين أساليب غري فعالة لتحقيق 
األهداف املنشودة و تدين مستوى الرضى لدى املستفيدين و مستوى الرضى الوظيفي لدى 

الذي بدأ ينظر العاملني و يزيد من حدة هذا التحدي التغري امللفت لإلنتباه يف سلوك املستفيد 
بغض النظر عن مصدرها هذا املؤشر الذي حيمل و قبول اخلدمة  الختيارللجودة كمعيار أساسي 

عية و مردوديتها حيتم على ت عميقة و جذرية ملستقبل خدمات املكتبات اجلاميف طياته عدة حتوال
الداء و أخريا  هذه األخرية إجراء عدة عمليات و إستراتيجيات ملعاجلة واقعها و من مث إكتشاف

حماولة اإلصالح و تقدمي األفضل للمستفيدين و من أهم هذه العمليات اليت تتخذها املكتبات 
   .كدعامات لتأسيس أرضية صلبة شعارها اجلودة إىل أبعد احلدود نذكر كل من التقييم و التسويق

  :التقییم في المكتبات الجامعیة. 1.5.3
                                                

املنظمة العربية :تونس.1،ع20مج.الة العربية للمعلومات  .أجوبة -أسئلة: منهج اجلودة يف املكتبة. عبيد، عبد اللطيف. تر .سوتر ، إيريك  1
  .138.ص.1999للتربية والثقافة والعلوم،
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تارخيية فقد تطور إستخدام اإلستراتيجية  ومن وجهة نظر ارة يعترب التقييم أحد أدوات اإلد 
أداء العمل البشري مث لدراسة تأثري السياسة التربوية و  الحتسابالتقييم منذ بداية القرن العشرين 

يف حتديث طرق اإلدارة و لقد برز اإلهتمام بالتقييم لدى املكتبيني و أخصائي  الستخدامهأخريا 
من القرن املاضي حيث ظهرت أوىل الدراسات حول التقييم و تزايدت  املعلومات منذ اخلمسينات

بعد إستخدام احلاسوب يف املكتبات و يأيت هذا اإلهتمام نتيجة عدة عوامل أمهها أزمة الشرعية و 
الضغوطات اإلقتصادية إضافة إىل عدم رضى املستفيدين و احلرية عند إستخدام التكنولوجيا و 

عبارة عن أداة لتعديل املسار و املراقبة  "ملهنة املكتبات و يعرف التقييم بأنه احلاجة إىل رد اإلعتبار
هو منتظر و بني  فهو يقوم مبعاينة الثغرات يف نظام معني و هو أيضا عبارة عن قياس الفارق بني ما

كما تقتضي عمليات التقييم  1"ما مت حتقيقه فعال و يعتمد القياس يف هذه احلالة على املواصفة
ديد جمموعة من األهداف حبيث يستحيل تقييم مصلحة معينة من دون حتديد مسبق لألهداف حت"

و عموما البد للمكتبيني عند جلوئهم  2"اليت من خالهلا ميكن مقارنة نتائج التقييم بالقيم املرجعية
و وجهة نظر و قياس األداء من جهة أخرى  للتقييم أن يستخدموا التقييم لدراسة املستفيدين من

  . هذا للتأكد من فاعلية املكتبة و بالتايل من الضروري املج بني املقاربتني
  
  

  :إجراءات التقییم في المكتبات الجامعیة .1.1.5.3
إن عمليات التقييم ختضع عادة إىل تدخل ثالثة متغريات أو عناصر و هي املستفيدون و 

تبدو طبيعية و لكن يف الواقع معقدة  املكتبيون و أصحاب القرار فإذا نظرنا إىل هذه العالقات قد
و شيئا ما و هذا راجع لصعوبة تقييم و قياس اجلودة يف جمال املكتبات باملعىن اإلقتصادي للمصطلح 

التقييم يتم وفق ثالث مستويات تقييم الفعالية ، تقييم العالقة كلفة فعالية و تقييم " عموما فإن
طرق خمتلفة إلجراء التقييم لكن جممل التقسيمات ، و لقد ظهرت عدة  3"العالقة كلفة أولوية

جعلتها يف مقاربتني األوىل تنصب على      دراسة املستفيدين و الثانية تركز على قياس األداء و 
  .جيب اإلهتمام أكثر بالعنصر األخري كونه يشمل كافة أنشطة املكتبة

                                                
املعارف و الكفـاءات و  : الرقميةإدارة املعلومات يف البيئة . حنو منوذج إلدارة املعلومات: مؤشرات أداء املكتبات العربية . قدوره ، وحيد   1

االحتاد العريب للمكتبات : تونس. 2002نوفمرب  01-أكتوبر 29بريوت، وقائع املؤمتر الثالث عشر لإلحتاد العريب للمكتبات و املعلومات: اجلودة 
  .214.ص.2003واملعلومات، 

  .16.ص.2005قسنطينة،. 2، ع2مج. ات و املعلومات جملة املكتب.  التقييم و املكتبة اإلفتراضية. بن السبيت ، عبد املالك   2
  .11.ص.2005مطبوعات جامعة منتوري ، : قسنطينة.  حماضرات يف تقييم أنظمة املعلومات. بن السبيت ، عبد املالك 3



         اجلودة يف املكتبات اجلامعية: الفصل الثالث  

                                    ات  تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقع: قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة 

- 97 -

  :تفعیل عملیة التقییم في المكتبات الجامعیة .2.1.5.3
ية التقييم يف املكتبات اجلامعية اليوم تدل على وجود فرق شاسع بني اإلطار النظري و إن وضع 

الواقع العملي أو املمارسة العملية ، وهذا ما جيعلنا نطرح سؤاال يف غاية األمهية وهو كيف ميكن 
لقياس  ردم هذه اهلوة لتفعيل عملية التقييم من خالل توعية العاملني باملهمة و إدخال مؤشرات أداء

جناعة خدمات مكتباتنا ؟و اإلجابة عن هذا التساؤل تكمن يف توفري بعض العناصر و اليت من شأا 
تفعيل عملية التقييم و هي ضرورة إجياد ثقافة تقييمية داخل املكتبة اجلامعية ككل،كذلك إعداد 

عايري لضبط عملية التقييم املقيمني أي اإلهتمام بالتكوين العلمي للمكتبيني و أخريا إعداد األدلة و امل
برنامج التقييم لن و مهما يكن فإن  و هي طبعا من مهام اجلمعيات و املنظمات املكتبية املتخصصة

ن جهود إ، واجلامعية إال إذا كان جزءاً مكمالً حللقات التخطيط املنتظمة للمكتبة حيقق دوره
لية التخطيطية رمبا حلت مشكلة التقييم اليت جتري بشكل عرضي فحسب، أو جتري مبعزل عن العم

التقييم اجلزئي تقييم  و ،1التغيري بعيد املدى قدرة علىالعاجلة، لكن دون أن يكون هلا تأثري له 
، فإنه ينطوي على اجلامعية وعندما ينظر إليه من خالل التطبيق على خدمات املكتبات تشخيصي

وقف بعينه، وحتديد ء مكتبة بعينها يف ماستخدام إجراءات تقييمية وحتليلية لتحديد مدى جناح أدا
وختتلف أوجه العجز هذه بشكل واضح من  والقصور واإلخفاقأيت منها الضعف يالعوامل اليت 

اليت تنهض جيداً بواحدة من أنواع اخلدمات قد جييء إجنازها  كتبةإىل أخرى، فامل جامعية مكتبة
  .خلدمة أخرى ضعيفاً

  :معیةالتسویق في المكتبات الجا. 2.5.3
لقد أصبح اليوم تبين و دخول املكتبات اجلامعية عامل التسويق أمرا ضروريا من خالل دراسة   

السوق أو جمتمع املستفيدين للتعرف على احتياجات هذه الفئات من املعلومات سوءا التقليدية أو 
توجه انسياب أداة أنشطة األعمال اليت  "على أنه عامة اإللكترونية و ميكن تعريف التسويق بصفة

   .2"أو تدفق اخلدمات اليت تقوم ا أي مؤسسة إىل املستفيدين منها
لزبائنها و بأنه عملية متصلة متكن املنظمة من مواجهة املتطلبات احلالية  "كما يعرفه سكميدث 

و التسويق يف بيئة املكتبات اجلامعية ال ،  3"ملواجهة متطلبام املستقبليةمن إيداع خدمات جديدة 
                                                

. 16/02/2006:ارة يوممتت الزي. على اخلط املباشر      .وتقوميهاقياسها : خدمات املكتبات واملعلومات. شارون ،بيكر.،ويلفرد ،النكستر 1
                                                                             :متاح على الرابط التايل

http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/mar/11/cu5.htm  
  عبد اهلادي ، زين ، جت ، إجالل . تسويق اخلدمات املكتبية و خدمات املعلومات يف املكتبات و مراكز املعلومات: مدخل نظري. 

.93.ص.1994املكتبة األكادميية، : القاهرة.1،ع1مج. اإلجتاهات احلديثة  يف املكتبات و املعلومات  2 

.246.ص.املرجع نفسه . عبد املنعم موسى، غادة  3  

http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/mar/11/cu5.htm
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يتوقف مبجرد تقدمي اخلدمة بل سيستمر إىل ما بعد ذلك من خالل ما يعرف بالتغذية املرتدة أو 
 ةالراجعة أي رد فعل املستفيد حنو اخلدمة املقدمة إليه أو حنو املكتبة بشكل عام و من مث اإلستفاد

 اخلدمة أو تطويرها أو إنشاء خدمات جديدة مثال من تعليقاته و مالحظاته مبا يسمح بتحسني
تحقيق ب هلاو خارجيا يسمح اخليا أإن سلوك املكتبات اجلامعية منهج التسويق سواء كان دف لذلك

  .اف و غاياتعدة أهد
إذ يتوقف جناحها على مدى التحكم "تبقى املكتبات اجلامعية شأا شأن املؤسسات األخرى و 

الطلب من حيث املعلومات و اخلدمات املقدمة لإلستفادة منها و هذا ال  يف التوازن بني العرض و
  . 1"يتأتى إال عن طريق سياسة تسويقية تبدأ كما يقول اليابانيون باملستفيد و تنتهي عنده

إيل عدم ممارسة  حجام املؤسسات املكتبيةإ ت جمموعة من العوامل اليت أدت إىلقد توفرل 
فقد اعتقدت املكتبات لفترة طويلة من الزمن من أن لديها  العامل األول:األنشطة التسويقية ومنها 

أن ن إليها بشكل تلقائي وأن املستفيد البد ويذات مزايا جوهرية جتذب املستفيد خدمات معلومات
صوصا أا املصدر الوحيد للمستفيد للحصول علي املعلومات ، املعلومات وخ ىيأيت للحصول عل

اآلمال يف تلك النظرة بظهور العصر املعلومايت الذي أتاح للمستفيدين ولكن سرعان ما خيبت 
و غريها،  قنوات متعددة للحصول علي املعلومات وظهور مؤسسات خدمات املعلومات املرمسة

املنظمات اليت تنتج سلعا مادية وال يصلح التسويق  ىعل مقتصراالعتقاد بأن التسويق  وثانيا
ا املكتبات إال أن هذه النظرة كانت أيضا حمدودة فلم يعد التسويق للمنظمات اخلدمية واليت منه

 و عموما" قاصر علي املنظمات السلعية بل امتد ليشمل منظمات اخلدمات واليت من بينها املكتبات
ويصمم املنتجات  احتياجاتهتعرف على باليد قبل إنتاج اخلدمة أو السلعة، فالتسويق يهتم باملستف

حتياجات، وال يتوقف التسويق عند هذا احلد، بل يستمر التسويق يف التعرف على اليت تليب هذه اال
ديث مبا يستمر معه ردود أفعاله ، مث يعيد تشكيل تصميم اخلدمات باإلضافة أو النقصان أو التح

  .املقدمة للخدمة بقمة املنافسة  كتبةإنفراد امل

  :أھداف التسویق و أھمیتھ في المكتبة الجامعیة. 1.2.5.3
يق و تبين براجمه و منها ت املكتبيني على دخول جمال التسوهناك جمموعة من األسباب حفز 

ملني و يهدف التسويق أساسا إىل كسب رضى اجلمهور املستهدف من املستفيدين الفعليني و احملت
                                                

توحيد اإلجراءات الفنية يف املكتبات اجلزائرية .  حنو سياسة موحدة لتسويق املعلومات: سني خدمات املكتبات اجلزائريةحت. عبد احلميد، أعراب  1
  .112.ص.2004دار امللكية للطباعة و النشر و التوزيع،: اجلزائر . 23/12/2003-22فعاليات الندوة الوطنية املنعقدة باجلزائر بني : 
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ب أقصى املوارد إىل املؤسسة عن طريق خدمات متنوعة ومالئمة تناسب بشدة متطلبات جذ
و يتطلب  1و اليت تقدم معلومات صحيحة يف الوقت املناسب و املكان املناسب ذي ختدمهاتمع ال

و ،ؤهماذلك حتديد متطلبات املستفيدين وتنظيم وحتديد املنتجات واخلدمات اليت ميكنها إرض
  :تتلخص أمهية التسويق يف النقاط التالية 

  .املعلومات و أمهيتها تشجيع استخدام املكتبة و خدماا و تطوير الوعي مبصادر  -
  .تسهيل التعرف على خدمات املكتبة و استخدامها -
التنسيق بني عمل املكتبة و جهد العاملني و ضمان احلصول املكتبة على تأييد املؤسسة أو اجلهة  -

الرمسية التابعة هلا كذلك تثبيت املفهوم لدى جمتمع املستفيدين الفعليني و احملتملني بأن املكتبة 
   .للمعلومات ال خمزن للكتبمصدر 

  
  
  
  
  

  :إستراتیجیة التسویق  في المكتبة الجامعیة. 2.2.5.3
يف اإلستفادة املثلى من سياسة التسويق كدعامة للوصول إىل إن جناح املكتبات اجلامعية  

مستوى أفضل و أرقى من اخلدمات املكتبية ال يكون إال إذا إعتمدت هذه األخرية إستراتيجية 
  2:و ترتكز هذه اإلستراتيجية على   وفقها و تسعى لتطبيقها بإستمرارتسويق تسري

  .حتديد رسالة املكتبة اجلامعية  -
  .حتديد اخلدمات اليت ميكن تقدميها -
  .دراسة إحتياجات املستفيدين -
  .إختيار أساليب اإلتصال املالئمة للتعامل مع املستفيدين -
  .تقومي الربامج التسويقية -

                                                
  . 166.ص.2000مؤسسة الوراق ،: عمان .  التطورات احلديثة يف أساليب اخلدمة املرجعية و اجتاهاا: املراجع.بل الزم مسلم املالكي ، جم  1
بىن و : املكتبات العربية يف مطلع األلفية الثالثة .دراسة حالة: تسويق خدمات املعلومات يف املكتبات األكادميية. بن حممد السامل ، سامل   2

  . 2001نوفمرب01-أكتوبر  29الشارقة .وقائع املؤمتر الثاين عشر لإلحتاد العريب للمكتبات و املعلومات: طورة كفاءات و تقنيات مت



         اجلودة يف املكتبات اجلامعية: الفصل الثالث  

                                    ات  تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقع: قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة 

- 100 -

ه العناصر بعني اإلعتبار عند التفكري يف خوض غمار إستراتيجية تسويقية معينة إن أخذ هذ  
ألي مكتبة جامعية كانت من شأنه أن حيقق الربط الفعال للمستفيد باملكتبة من خالل إرضاء 
خمتلف رغباته كذلك حتسني األسلوب اإلداري و تطوير اخلدمات إضافة إىل تعزيز مكانة املكتبة و 

  .عة طيبةاحلصول على مس
يف إطار دراستنا هذه حاولنا طرح إستفسار على مدير املكتبة بشأن إجراء مكتبة الدكتور و  

أمحد عروة لعمليات مثل التقييم أو التسويق تدعيما و ترسيخا ملفهوم املكتبة اجليدة اليت تأمل إىل 
علية سواء لألداء أو ه ال يوجد عمليات تقييمية ففصرح لنا بأنتقدمي خدمات على درجة من اجلودة 

دراسات املستفيدين ذات أمهية تذكر عدا بعض البحوث األكادميية اليت تناولت بعض جوانب 
آلراء  استطالعالتقييم يف مكتبة أمحد عروة أما عن التسويق فاملكتبة جتري من حني آلخر عمليات 

املكتبة، ورمبا الدراسة  ةإلدارواقتراحات املستفيدين و هذا يدخل ضمن النظرة التسويقية البسيطة 
باملكتبات  خدمات املعلومات تسويق" ـيف إطار مذكرة املاجستري و املوسومة باليت يعدها احملافظ 

من شأا أن تشخص موقع املكتبة من اإلجتاه " منوذجا  مكتبة الدكتور أمحد عروة: اجلامعية 
  . املستقبلالتسويقي و تضع أسس لسياسة و إستراتيجية تسويقية ناجحة يف 

  
   

  :المكتبات فيللجودة  المعاییر والمواصفات والتوحید القیاسي. 6.3
   : أو التنمیط التقییس مفھوم. 1.6.3

يعترب عنصرا أساسيا يف مجيع األنشطة العلمية والصناعية يف جمتمعنا املعاصر ويهدف التقييس   
 ينبغي االلتزام ا يف تصنيع منتج معني إىل حتديد وإقرار املواصفات الكمية والنوعية واإلجرائية اليت

أو تنفيذ عمل معني وهذا لضمان اجلودة وحتقيق النمطية اليت تدعم مقومات التعاون وتبادل 
  .1املنتجات واخلدمات دون احلاجة إىل تغيري أو تعديل

  ضبط أجهزة القياس بكل أنواعهاط آخر وهو املعايرة والذي يهدف إىليرتبط التقييس بنشا   
  .بشكل عاملتنظيم حياتنا اليومية  أساسياوتعترب املواصفات القياسية عنصرا 

                                                
  .257. ص. 1995دار غريب للنشر، : القاهرة. مصادر املعلومات وتنمية مقتنيات املكتبات. حشمت، قاسم  1
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ميكن تعريف التقييس بأنه عبارة عن نشاط يعطي حلوال للتطبيقات و املشكالت اليت تتكرر   
باستمرار و خاصة يف جماالت العلوم و التكنولوجيا و اإلقتصاد دف حتقيق أقصى درجة ممكنة من 

 1.حيد يف السياق املعطىالنظام و التو

و هذا ما يؤكد  أالف سنة قبل امليالد 7إن تاريخ التقييس مثري جدا إذ عرفت النمطيات منذ  
الرأي القائل بأن التقييس ليس إختراعا من إختراعات العصر احلديث بل هو قدمي قدم الكون نفسه 

فالكائنات احلية اليت تتناقل  فلو تأملنا حولنا لوجدنا مظاهر التوحيد متجلية بوضوح يف كل شيء
ساللتها بدقة و متاثل تامني منذ ماليني السنني فاهللا سبحانه و تعاىل قد جعل التوحيد و التماثل 

إىل املصريني و يعزى أول إختراع لوحدات القياس  "أساسا خلصائص كل نوع من أنواع الكائنات
املقياس حمتفظا به يف متحف اللوفر  عندما قاموا بصنع مقياس الذراع الفرعوين و ال يزال هذا

سم و هو أول مقياس صنعه اإلنسان حسب العديد من الدراسات 53بباريس و يبلغ طوله 
م عندما قرر 1120بينما حدثت أوىل حماوالت التنميط يف العامل الغريب حوايل سنة  ، 2"التارخيية

 هون الطول الدقيق لساعده ، وأنامللك هنري األول ملك بريطانيا أن الياردة القدمية جيب أن تك
باء مدينة م إدراك آ1689جيب أن تستخدم كوحدة منطية للطول يف اململكة، كما شهد عام 

يعترب إيلي ويتين أب التنميط يف جمال التبادلية فهو أول من استخدم و ىل التنميط إبوسطن احلاجة 
  . 3"م 1780سنة مفهوم اإلنتاج الغزير يف الواليات املتحدة األمريكية 

املعيار ويعرف املعيار بأنه النموذج الذي حيتذى به لقياس درجة اكتمال أو كفاءة شيء ما،   
ب هو مواصفة فنية أو أي وثيقة أخرى متاحة لعامة الناس ومصاغة بتعاون أو اتفاق عام من جان

وتقر  ،ااالت معتمدة على النتائج والتجارب امعة يف جمال من مجيع املهتمني واملتأثرين ا
املعايري هيئة حكومية أو هيئة غري جتارية من مهامها وضع شكل حمدد ملادة أو خدمة أو أجهزة أو 

  .إخل، واملعيار يكون نتيجة لعملية طويلة بعد دراسة وجتارب مكثفة ..برجميات
  ا جمموعة عرفت جلنة االستشارات الوطنية لسياسة النمطيات املواصفة القياسية أو النمطية بأ

من القواعد أو الشروط أو املتطلبات املفروضة واخلاصة بتعريفات املصطلحات أو تصنيف 

                                                
دار الثقافة :اإلسكندرية. ملعلومات املتطورة و آثارها على املنطقة العربيةدراسة ملظاهر تكنولوجيا ا: صناعة املعلومات . سامل ، شوقي   1

  .27.ص.1998العلمية، 
  .42.ص.1998الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة .  املعايري املوحدة للمكتبات و املعلومات. عبد احلليم زايد ، يسرية   2
  .416. ص. املرجع نفسه. كيالدا، جوزيف  3
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املكونات أو مواصفات املواد أو األداء أو العمليات أو حتديد اإلجراءات أو قياس الكمية واجلودة 
  1يف وصف املواد والنظم واخلدمات واملمارسات العملية

ا عبارة عن قوانني بسيطة لتجنب الفوضى وسوء أ الفوضى، إذاملواصفات هي النقيض لن إ  
كما تعرف املعايري بأا املقاييس املوضوعة اليت تستخدم لقياس النتائج الفعلية، وهي متثل . النظام

  .2األهداف لقياس التنفيذ الفعلي للواجبات املخصصة
مصطلح آخر مساوٍ له يف االستخدام  ، ولهStandard اإلجنليزيواملعيار هو املقابل للمصطلح   
واملعايري أو املقاييس أو املواصفات،  وذلك حسب ما أقره جممع اللغة العربية يف مصر مقياس وهو

كل تلك املترادفات وغريها وما يدور حوهلا من مفاهيم اجلودة والكفاءة وما يكتنفها من معاين 
واتمعات كل يف ميدانه وجماله سعياً للوصول  التقنني والدقة اليت أصبحت اآلن حديث كل احملافل

  .كامل الدقيق القائم على قاعدة صحيحة من األسس واألهدافتاملإىل العمل 
  :واعد الجودة في المكتباتلتقییس في إرساء قدور منظمات ا. 2.6.3

رة إجياد يف الواقع لقد اهتمت العديد من املنظمات العاملية واجلمعيات املهنية بقضية ضرو       
مؤشرات ومعايري تضمن التحسني املستمر يف أداء املكتبات ومرافق املعلومات ومن مثة حتقيقها 

ا يلي سنتطرق إىل أهم هذه وفيم لعنصر اجلودة ورضا املستفيدين عن خدماا املقدمة هلم،
  .املنظمات واليت كان هلا شرف السبق واملبادرة يف هذا اال 

  :ISOولیة للتقییسالمنظمة الد. 1.2.6.3
وهي مشتقة من كلمة إيزوس باللغة اليونانية أي يساوي  equalيعين  ISOن مصطلح إ      

ISOSS ا تعين إعلى عكس ما يعتختصارا السم املنظمة الدولية للتقييس قده الكثري من الناس بأ
international organization for standardization   

تعين وجود مواصفات قياسية متجانسة لعملية معينة   ISO بأن كلمةيقول باديرو أديدجي  -  
املختصر حيث تعترب املنظمة كلها كجسم واحد اختارت هذا ، 3قادرة على إنتاج وحدات متماثلة
عبارة عن رمز هلذه املنظمة الدولية يف التنميط و التقييس هذه ISO كرمز عاملي هلا فتكون إذن
 حكومي وهي عبارة عن احتاد ألجسام منطيات وطنية مكونة حاليا من املنظمة هي تنظيم عاملي غري

من اإلنتاج الصناعي  %95واحد من كل دولة وهي متثل أكثر من مبعدل عضو ، عضوا أكثر  
                                                

  .418. ص. فسهاملرجع ن  1
                        : متـاح علـى الشـبكة علـى الـرابط التـايل      .23/12/2005:متت الزيـارة يـوم  . ]على اخلط املباشر[.املعايري يف الشريعة اإلسالمية2

arch.htmhttp://pr.sv.net/svw/February/studyRee                               
  .33.ص. 1995دار الفجر للنشر ،: القاهرة  .9000الدليل الصناعي إىل إيزو . باديرو ، أديدجي 3 

http://pr.sv.net/svw/February/studyRee
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ىل ترويج وتطوير منطيات عاملية مبا يف ذلك تقومي املطابقة وحتسني إ، دف املنظمة  1العاملي
ترويج النمو املرن واملتساوي للتجارة العاملية، كما تعمل على تسهيل االتصاالت والتعاون عامليا و

   .تبادل السلع واخلدمات
 م1946أكتوبر  14دولة يف  25ظهرت منظمة اإليزو بعد اجتماع عقد يف لندن حبضور ممثلي 

   2 1947أكتوبر  23حيث بدأت هذه األخرية العمل رمسيا يف 
تلتها  م1906توى العاملي بدأت يف امليدان اإللكتروتقين سنة إن فكرة توحيد املعايري على املس   

وبعد إيقاف أعماهلا سنة ،  م1926سنة ISOبعد ذلك الفيدرالية العاملية للجمعيات الوطنية للتقييس 
، ومن بني املنظمات UNSCCستخالفها بلجنة التنسيق والتقييس التابعة لألمم املتحدة مت إ 1942

اليت تأسست سنة  ASCLى نذكر املنظمة العاملية للسيطرة على اجلودة العاملية للجودة األخر
، املنظمة األوربية  1946الذي تأسس سنة  JUSE، االحتاد الياباين للمهندسني والعلميني  1946

  .1957واليت تأسست سنة  EOQCللجودة 
خلاصة باجلودة ، و يعترب سلسلة املعايري و املواصفات الصادرة من املعايري الدولية ا باإليزويقصد    

  .العضو الرئيسي هلذه املنظمة ANSDاملعهد القومي األمريكي للمقاييس 
  
  

  3:تسعى منظمة اإليزو إىل حتقيق عدة أهداف منهاو   
  :املواصفة الدولية للجودة  -

هي عبارة عن وثيقة مدونة حتوي على وصف دقيق للمادة أو السلعة أو اخلدمة سواء كانت    
أو وسيطة أو منتج ائي لتكون صاحلة لإلستعمال أو اإلستخدام لتليب األغراض اليت وضعت أولية 

من أجلها ، أو بعبارة أخرى فهي عبارة عن وثيقة حتتوي على مواصفات و مقاييس نوعية و كمية 
  .اليت جيب أن تتوفر عليها السلعة أو اخلدمة 

ودة السلع و اخلدمات هذا ما حيتم على نظاما دوليا متعارفا عليه جل اإليزولقد أصبحت   
األخذ املنظمات و املؤسسات و اليت منها مؤسسات املعلومات كاملكتبات و مرافق املعلومات 

املواصفات الدولية للجودة يف هذا اال متاشيا مع املتغريات و مبنهج اجلودة عن طريق تطبيق 
                                                

  . 180. ، ص 2000، 14جملة العلوم اإلنسانية ، ع  .9000اإليزو : أمهية تطبيق اجلودة. داين الكبري، أمعاشو 1 
    . 442. ص. السابقاملرجع . كيالدا، جوزيف  2
  .103.ص.2004جامعة أدرار،.4جملة احلقيقة،ع.و املواصفات الدولية للجودةISOمعىن اإليزو. بوكميش، لعلي3 
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من أبرز هذه املظاهر ، ولعل 1لف األصعدة التحوالت العميقة اليت يشهدها العامل اليوم على خمت
العوملة اليت أدت بطريقة أو بأخرى إىل زيادة حدة املنافسة يف جل امليادين مبا يف ذلك قطاع 

مما جعل هذه األخرية تفكر دائما يف طرق و إبتكارات  اخلدمات على إختالف و تنوع مؤسساته
ة ومن مث ضمان بقاءها و إستمراريتها جديدة دف الوصول إىل تقدمي خدمات ذات جودة عالي

  .يف إطار قاعدة البقاء لألفضل
   :ودة في المكتباتمواصفات اإلیزو للج.2.2.6.3

إن عبارة اجلودة يف املكتبات هي أداء العمل وفق معايري و مواصفات قياسية و تستند يف ذلك   
ناسب و حتلي اجلميع بالضمري على كفاءة العاملني أي حماولة وضع املوظف املناسب يف املكان امل

املهين و املهارة الفردية العالية هذا من جهة ، و من جهة أخرى فقد وجدت العديد من املكتبات و 
مرافق املعلومات على حد سواء نفسها حباجة ملحة إىل وجود مقاييس ألداءها و حتديد نتائجها، و 

لية ذا اال و من بينها مجعية مكتبات قد إهتمت الكثري من اجلمعيات املهنية و املنظمات الدو
و اليت تضمنت البيانات عن اإلعارة و اجللسات التعليمية و املعامالت املرجعية مع  ARLالبحوث 

بني املكتبات املشتركة و إحصائيات إمداد الوثائق كأجزاء ملحقة يف إحصائيات  اإلعارة التبادلية
شبكة الويب اإلجابة على إستفسارات مديري اجلمعية ، كما ميكن من خالل موقعها على 

  .و ذلك عن طريق نظام دعم القرار أداء مكتبام مع غريها من املكتبات  املكتبات ملقارنة
أما من حيث التوجه الدويل فيما خيص سبل حتقيق اجلودة يف املكتبات فيمكن أن نربز  

شر مواصفاا و على وجه حيث قامت بإعداد و ن ISOإسهامات املنظمة الدولية للتقييس 
م ، و املتضمنة ملؤشرات أداء 1998و الصادرة سنة 11620اخلصوص املواصفة اليت حتمل رقم 

املكتبات و مرافق املعلومات إذ إشتملت هذه املواصفة على تسعة و عشرين مؤشرا رتبت حتت 
  2:ثالث جماالت رئيسية كما يلي

  .رضى مستخدمي و عمالء املكتبات -1
ات العامة اليت تشتمل على مؤشرات عامة و خاصة عن مدى توفري الوثائق و اخلدم -2

إسترجاعها و إعارا و إمدادها باإلضافة إىل خدمات اإلستفسار و التساؤل و املراجع و البحث 
  .عن املعلومات و تسهيالا املتوافرة

  . اخلدمات الفنية املشتملة على مؤشرات التزويد و املعاجلة و الفهرسة -3
                                                

  .99.ص.2005جملة التعاون، . 61، عإدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر املعلمني باملدارس التربوية. األغربي، عبد الصمد 1
  .69.ص.املرجع نفسه.اإلستراتيجي و أدواته جلودة أداء املكتبات و مرافق املعلومات التخطيط. حممد اهلادي، حممد 2
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ومن األبعاد املهمة هلذا املعيار هو تركيزه القوي على رضى املستخدمني أو املستفيدين و  
إشتماله على مؤشرات تتعلق بفعالية التكلفة باإلضافة إىل طريقة الوضوح و التميز اليت يوصف ا 

  .كل مؤشر مصحوبا بإقتراحات املنهجية املطلوب إتباعها يف مجع البيانات و املعلومات
  :بعدة مميزات منها11620و لقد متيزت هذه املؤشرات املشكلة للمواصفة 

  .أي أن نتائج كل مؤشر متماثلة: الوثوقية -
  .املوصلة إىل نتائج علمية هادفة و دقيقة اإلعتماد على املؤشرات : الصالحية -
  .مستفيدينإمكانية توفر معطيات حول العنصر البشري أو كلفة اخلدمات املقدمة لل: املالئمة -
  .صالحية بعض املؤشرات للقيام مبقارنات بني جمموعة من املكتبات: قابلية املقارنة -

  : IFLAدور اإلتحاد الدولي لجمعیات المكتبات .3.2.6.3
دويل يضم اجلمعيات غري بداية ميكن القول بأن هذا اإلحتاد هو عبارة عن إحتاد مستقل   

يف جماالت املكتبات و البيبليوغرافيا، كذلك القيام بالبحوث احلكومية ، أنشئ دف تنمية التعاون 
و الدراسات و تقدمي اإلقتراحات و التوصيات اخلاصة بالعالقات الدولية جلمعيات املكتبات، 

م حيث أخذ يف البداية إسم اللجنة الدولية للمكتبات و البيبليوغرافيا إىل 1927تأسس اإلحتاد سنة 
إمسه الذي يعرف به اآلن، و يصدر اإلحتاد عدة مطبوعات دف م أين مسي ب1929غاية سنة 

  .1تنمية و تنشيط التقنني و التعاون الدويل
ولقد أوىل اإلحتاد الدويل جلمعيات املكتبات و املؤسسات إهتماما كبريا ال التقنني حيث قام     

هذه التوجيهات سبعة  لقياس أداء املكتبات اجلامعية و قد تضمنتبتطوير جمموعة من التوجيهات 
عشر مؤشرا أختريت بالتركيز على ما ميكن تطبيقه على أساس دويل للمكتبات األكادميية و يرتكز 
هذا العمل على قياس فعالية املكتبات فهو مبثابة وثيقة أو دليل لقياس جودة خدمات املكتبات 

  .اجلامعية
  :ALAجمعیة المكتبات األمریكیة .4.2.6.3

م و لقد أصدرت العديد من األدلة و الكتيبات اليت تم 1872سنة  معيةتأسست هذه اجل  
بقياس أداء املكتبات و خاصة املكتبات اجلامعية و هذا دف التأكد من سرعة إستجابتها الدقيقة 

و يعد الدليل الذي أصدرته اجلمعية مهم جدا يف متهيد إلحتياجات املستفيدين و بدرجة إمتياز، 
 MEASURING:اجلودة يف املكتبات اجلامعية خاصة ، و قد محل عنوان الطريق حنو تبين

ACADEMIC LIBRARY PERFORMANCE 

                                                
  .70.ص.املرجع نفسه.دحممد اهلادي، حمم 1
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اجلمعية الوطنية ألفراد األعمال بالكليات و اجلامعات كما ال ميكن إغفال الدور الذي قامت به  
NACUBO تلخصت جهود هذه اجلمعية إلعداد مؤشرات أداء يف قيامها بتطوير أسس  حيث

ياس يف تسعة و ثالثني جماال وظيفيا تتم يف املكتبات اجلامعية و مكتبات الكليات ، حيث جتمع الق
  .البيانات و تعاجل و تتداول يف نطاق هذه ااالت الوظيفية املختلفة

يف هذا السياق فقد أولت و منذ البداية مكتبة أمحد عروة جانبا كبري من األمهية لتطبيق و
- ISBDالدولية يف إجناز خدماا فهي تطبق مواصفات اإليزو و مواصفات  التقانني و املواصفات

لقد أصبحت مثل هذه اجلهود و  يف جمال الفهرسة و عموما -التقنني الدويل للوصف البيبليوغرايف
غريها ذات أمهية كربى بالنسبة للمكتبات و مرافق املعلومات يف توجهها املستقبلي يف كثري من 

عترب السبيل الوحيد الذي جيب أن تسلكه هذه املؤسسات إن أرادت بلوغ دول العامل، حيث ت
مستويات متقدمة من اجلودة و حتسني األداء مبا يكفل هلا الصمود يف عامل أقل ما يقال عنه بأنه 

  .عامل األقوياء القادرين على املواجهة
  
  

  :جودة الخدمات بالمكتبات الجامعیة. 7.3
ساسي من مؤسسات التعليم العايل و يهدف وجودها بالدرجة إن املكتبات اجلامعية جزء أ

بتحسني مستوى األوىل إىل خدمة مجيع فئات اتمع اجلامعي و من هذا املنطلق فهي مطالبة دائما 
على خدماا و من مث ضرورة توفريها خلدمات تتسم جبودة عالية، حيث تقع مسؤولية حتقيق ذلك 

أمام تطور األساليب و دمي اخلدمات من جهة أخرى، و اليوممديري هذه املكتبات من جهة و مق
اإلدارية والفنية لتسيري املكتبات بشىت أنواعها فإنه قد حان الوقت ملثل هذه املؤسسات أن تدق 

  .اسات تغيري شاملة داخليا و خارجياناقوس اخلطر و تتبىن سي
  :مفھوم جودة الخدمات بالمكتبات الجامعیة. 1.7.3

اخلدمة دورا هاما يف تصميم منتج اخلدمة و تسويقه حيث أا ذات أمهية لكل تلعب جودة   
من مقدمي اخلدمات و املستفيدين، و قد ازداد إدراك منظمات و مؤسسات اخلدمات و منها 
املكتبات و مرافق املعلومات ألمهية و دور تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية و 

داء ، ومن املالحظ أيضا أن مواضيع اجلودة و القضايا املتعلقة ا استحوذت على كثري التميز يف األ
من رجال اإلدارة و املؤمترات العلمية، و على صعيد آخر أصبح العمالء أو املستفيدين أكثر 

جودة اخلدمة حتتل مكانة كبرية يف التخطيط إهتماما باجلودة ، فقبل فترة زمنية قصرية بدأت 
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اتيجي للعديد من املؤسسات ومس ذلك حىت مؤسسات املعلومات رغم ركوا هذا القطار اإلستر
متأخرة بالنظر للمنظمات يف ااالت األخرى خاصة اإلقتصادية و التجارية و الصحية و السياحية 

  .إال أا أيقنت بأن اجلودة هي مفتاح البقاء
ريا يف القطاع اخلدمات قياسا إىل القطاع إن عملية تعريف جودة اخلدمة و مراقبتها ختتلف كث  

اإلنتاجي املتمثل يف السلع امللموسة ، و هذا راجع إىل كون تقييم املستفيد جلودة اخلدمة يف جمال 
السلع قد يكون قبل احلصول عليها على عكس اخلدمات املكتبية مثال حيث يكون املستفيد 

اءها و على املنافع النهائية اليت جينيها من ذلك ثنأحكامه على اجلودة بعد عملية تقدمي اخلدمة و أ
  .1ملتهم و فورية تقدميهم للخدماتإضافة إىل بعض املعايري كسلوك العاملني و معا

إن اخلصائص اليت تنفرد ا اخلدمات من الملموسية و عدم متاثل أو جتانس و تالزمية و  
اخلدمة و عموما ميكن القول بأن  تذبذب طلبها ولد صعوبة يف حتديد تعريف موحد مرتبط جبودة

  مفهومها
كما  2"يف أداءهاينعكس من خالل تقييم املستفيدين من اخلدمة لدرجة اإلمتياز و التفوق الكلي " 

تشمل مهارات بشرية فنية يف أداء اخلدمة و مهارات سلوكية يف التعامل " عرفت جودة اخلدمة بأا
اجلو احمليط باخلدمة مثل تصميم املبىن و أماكن مادي مؤثر نفسيا و هو  مع وجود تصميم جلو

     .3"دمة و جتهيزااتقدمي اخل
وهناك من التعريفات اليت قامت بالتركيز على عملية األداء ذاا حيث تأخذ كنقطة بداية  

بري عنها يف اإلختالفات اليت توجد بني إدراك املستفيد و توقعاته املبنية على اخلربة و اليت يتم التع
من خالل التعاريف السابقة فإنه ال ميكن احلديث عن وجود جودة يف  ورة رضا أو عدم رضاص

  .رضى العميل أو املستفيد حتقيق رغبات و اخلدمات إال إذا أدى األداء العام هلا إىل إسعاد و
  :أبعاد جودة الخدمات بالمكتبات الجامعیة. 2.7.3

تكون منها جودة اخلدمات متعددة و متنوعة و إن احملاوالت اخلاصة بتحديد األبعاد اليت ت  
كمثال على ذلك فإن حممد سليم الشورة يعطي ثالثة أبعاد جلودة اخلدمة و هي جودة إجراءات 

                                                
  .105.ص.املرجع نفسه.مدخل نظري تطبيقي:تسويق اخلدمات املصرفية.حممود أمحد ، أمحد   1
على اخلط [.دراسة تطبيقية على مكتبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة:يةقياس جودة خدمات املكتبات اجلامع. عباس، هشامالعبد اهللا  بن 2

  :متاح على الرابط التايل.03/03/2006: متت الزيارة يوم.  ]املباشر
dochttp://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m11/word/2.  

  .128. ص.املرجع نفسه.حممد عبد العزيز ، مسري   3

http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m11/word/2
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 QUALITY OFو مطابقة اخلدمات حلاجة املستفيد  QUALITY OF DEIGNتقدمي اخلدمة 

CONFORMANCE ، مث جودة األداءQUALITY OF PERFORMANCE .  
فقد ميز أيضا بني ثالثة أبعاد متمثلة يف اجلوانب املادية و التسهيالت و  SASERساسر أما   

األفراد كما يرى لتنني بأن جودة اخلدمات ميكن حصرها يف أمور ثالثة وهي اجلودة املادية لبيئة 
لني و التحمل و جودة املنظمة املتعلقة باإلنطباع الذهين عن املنظمة و اجلودة التفاعلية بني العام

  .املستفيدين
ومن بني التقسيمات األخرى جلودة اخلدمة جند دونابيديان الذي وضع بدوره ثالثة جمموعات   

  .البعد الفين و يتمثل أساسا يف تطبيق العلم و التكنولوجيا ملشكلة معينة: من األبعاد وهي
اخلدمة و املستفيد  هو عبارة عن ذلك التفاعل النفسي و اإلجتماعي بني مقدمفين والبعد الغري -

من اخلدمة، و أخريا اإلمكانيات املادية ومتثل مكان تقدمي اخلدمات، ويرى دونابيديان بأن هناك 
  .تداخل و تفاعل شديد بني هذه األبعاد

والش نفس األبعاد اليت اقترحها دونابيديان لكن مبصطلحات و تعبريات يف حني يرى ستيوارت 
   1:خمتلفة و هي على النحو التايل

اخلدمة الرئيسية أي هل حتقق اخلدمة ما صممت لتحقيقه ؟ و هل قابلت اخلدمة بتطلعات  -
  أولئك املستفيدين الذين صممت اخلدمة هلم ؟

  الل البيئة اليت توجد فيها؟الرئيسية أي هل تدعم و حتسن من خ البيئة احمليطة باخلدمة -
ك األفراد الذين يقدمون اخلدمة و األفراد عالقات اخلدمة و تشري إىل هل أن العالقة بني أولئ -

  املوجهة هلم تدعم و حتسن من اخلدمة الرئيسية أم ال؟
من هنا فإنه على أي شخص يفكر يف جودة اخلدمة فإنه جيب التفكري يف احلصول على إجابة 

خلدمة ما هي اخلدمة؟ كيف تسلم هذه اخلدمة؟ هل البيئة احمليطة بإنتاج و تسليم ا :لألسئلة التالية
  ميكن أن يدعم أم يقلل من اجلودة الكلية هلا؟

تأسيسا على ما سبق ذكره من آراء و تقسيمات حول أبعاد جودة اخلدمة نالحظ أن أغلبها 
من أكثرها مشولية و مالئمة حيث  GRONROS2و رمبا يعد تقسيم جرونروز متقاربة إىل حد كبري 

و اجلودة الوظيفية و اإلنطباع الذهين عن  ةدة الفنييرى أن جودة اخلدمة هلا ثالثة أبعاد و هي اجلو
  .املنظمة

                                                
  .165.ص.املرجع نفسه. السيد، إمساعيل    1
  . املرجع نفسه. دراسة تطبيقية على مكتبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة:قياس جودة خدمات املكتبات اجلامعية .عباس، هشامالعبد اهللا  بن 2
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  :الجودة الفنیة. 1.2.7.3
إن هذا البعد يشري إىل قدرة اخلدمة على أداء ما ينبغي أن تؤديه و يعرف هذا األمر أحيانا بإسم 
ا التناسب مع اهلدف أو اإلستخدام ، كما وردت مبعىن التطابق مع املواصفات و قد مت تقدمي هذ

مباشرة هذه هي اخلدمة خذها أو من طرف جوزيف جوران و الذي يعين 1979املفهوم سنة 
و يعد هذا املفهوم هو أفضل معاين اجلودة حيث أن اخلدمة اجليدة البد أن يكون هدفها 1"أتركها

  .؟استخدامهاواضح و أن حتدد بشكل دقيق ملاذا تقدم اخلدمة وما الذي تقدمه و كيف يتم 
  
  
  
  

  :الجودة الوظیفیة. 2.2.7.3
ويطلق عليه أيضا بالبعد الوظيفي و يعين الكيفية اليت تتم فيها عملية نقل اجلودة الفنية إىل  

العميل أو املستفيد، أو هو التفاعل النفسي و اإلجتماعي بني مقدم اخلدمة و العميل الذي يستخدم 
  :من وجهة نظر املستفيد و يركز هذا البعد على خصائص أساسية2"أو يستفيد من تلك اخلدمة

  .وجود أفراد خدمة أو عمال حيرصون على تقدمي املساعدة و الدعم -1
  .وجود عمال لديهم مهارات معرفية و معلومات مرتبطة باخلدمات اليت يؤدوا  -2
  .ضرورة وجود اإلهتمام باإلجابة عن أسئلة املستفيدين -3
  .أداء اخلدمات بالسرعة املطلوبة -4

و عدم اجلمود ، إضافة إىل عملية اإلتصال و  عض العناصر األخرى كالثقة و املرونةكما توجد ب
  .القدرة على القيام به بشكل فعال 

      :الذھني عن المنظمة االنطباع. 3.2.7.3
البعد بأمهية كربى على غرار اجلودة الفنية و الوظيفية وهناك من يفضل تسميته  يتميز هذا 

إذ م هذا البعد بالدرجة األوىل إدارة املكتبة و القائمني على تقدمي خدماا، جبودة بيئة اخلدمة،و يه
فهي إما تكون أن هذه البيئة متثل املنظور أو الزاوية اليت حيكم منها املستفيد على املكتبة بصفة عامة 
ث وينر ثال "تم باملستفيدين و تشعر م أو أا سيئة و ال يصلح أن تبقى قائمة و هنا حيدد

                                                
  .166. ص. املرجع نفسه . السيد، إمساعيل  1
  .360.ص.املرجع نفسه.هاين .حامد الضمور  2
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مستويات هلذه البيئة و هي كفاءة البيئة احمليطة و عالقتها باألداء ، و البيئة اإلجتماعية و أخريا 
 1."املعىن أي ما هي الرسالة اليت تشري إىل نوع السلوك املطلوب

                                                
  .170.ص.املرجع نفسه. السيد ، إمساعيل  1
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  :مفھوم قیاس الجودة. 1.4
يرجع تاريخ ممارسة قياس اجلودة منذ وجود اإلنسان على األرض حيث كان عليه أن يقرر 

تشري بعض البحوث  "مدى صالحية مأكله و مشربه و مدى مالئمة الرمح و السيف على محايته و
ر أقدم جمموعة سنة و ذلك مع ظهو9000التارخيية إىل أن ممارسة قياس اجلودة ترجع إىل ما قبل 

أوزان معروفة و كلما كانت احلضارات القدمية ذات تطور مزدهر كان نظام األوزان و املقاييس 
فيها أكثر دقة و تقدما ، و مع ازدهار التجارة بني املدن و املمالك زاد اإلهتمام مبعايري جودة 

املذهلة و األحداث ، و اليوم و مع التغريات 1"السلع من حيث املقاييس املالئمة لإلستخدام 
و اخلدمات و ما نتج عنه من حترير املتسارعة اليت جتتاح العامل اآلن يف كيفية و توقيت تبادل السلع 

بات من الضروري على " للتجارة العاملية و احتدام املنافسة بني املؤسسات و من مث سيطرة العمالء
و ختفيض  ع رغبات املستفيدينمؤسسات املعلومات مواجهة هذه التحديات بالتركيز على إشبا

، إن توجه املكتبات 2 "تكاليف العمل و رفع مستوى األداء و بناء منظومة إدارية ذات جودة عالية
اجلامعية حنو قياس اجلودة يتحقق من خالل إما املنهج اخلارجي و الذي يعتمد على فكرة اجلودة 

كوا متثل قدرة هذه  على أساس اجلودة يقيس هذا املنهج "سة لدى العميل وامللموالنسبية 
تلبية احتياجات العميل و إشباعها بشكل أفضل من املنافسني أما النظام الداخلي  املؤسسات على

فإنه يؤسس التوجه حنو تلبية املعايري القياسية للخدمة و اإللتزام باملواصفات املعيارية اليت تضعها 
مستوى يعتمد على مدخلني األول يف دراستنا هذه  ، و عموما فإن قياس اجلودة3" اهليئة اإلدارية 

اإلدراك الفعلي و الثاين مستوى التوقع جتاه اخلدمات املقدمة أي قياس الفجوة اخلامسة و هذا ما 
يسمح بتوفري معلومات إلدارة املكتبات اجلامعية من خالل معرفة نقاط القوة و الضعف فيها و 

ات عند تصميم خدماا للحاجات الفعلية للمستفيدين و بالتايل إكتشاف مدى مراعاة هذه املكتب
   .املعايري اليت تعتمدها هذه املكتبات عن املعايري اليت يهتم ا املستفيد اختالفتوقعام  و ما مدى 

  
  :قیاس جودة خدمات المكتبات الجامعیة. 1.1.4

                                                
: الرياض. 1،ع40مج. جملة اإلدارة العامة . 0009 اجتاهات اإلدارة العليا حنو تطبيق مواصفات اإليزو. بن محد احلميضي ، عبد الرمحن 1 

  . 145.ص.2000، معهد اإلدارة العامة
2 Information services.  [On ligne] . Visite le ; 22./02/2006. Disponible sur : 
http://www.external.stir.ac.uk/students/campus_info/learning_support/info_services/index.php 
3 Van Dyke, Thomas P.   SERVQUAL scale to hospital services: an empirical 
investigation. . . [On ligne] . Visite le ; 20./02/2006. Disponible sur : 
http://business.clemson.edu/ISE/html/cautions_on_the_use_of_the_ser.html 

http://www.external.stir.ac.uk/students/campus_info/learning_support/info_services/index.php
http://business.clemson.edu/ISE/html/cautions_on_the_use_of_the_ser.html
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و تنفيذ سياسة  ية لتنميةإن عملية املتابعة و القياس جلودة اخلدمة هي النقطة األوىل و النهائ
الوحيدة اليت  بالطريقة"يف القياس النوعي و الكمي أيضا  ودة اخلدمة املكتبيةدف إىل حتسني ج

اخلدمات اليت يتم بالفعل تقدميها و كيف أن هذه اخلدمات قد  توفر للمكتبة معلومات حول ماهية
يف صورة حبوث مسحية أو يف  متثل سواء هو من هنا فإن 1"مت تسليمها و إدراكها لدى املستفيدين

صورة بيانات تأيت من نظام للمعلومات اإلدارية أو يف صورة رد فعل كتايب أو شفهي من مقدمي 
 اط مرجعية معيارية أو بتوضيح ملاكن أن يزود إدارة املكتبة بنقخلدمة و املستفيدين بصفة عامة ميا

إذا كان اهلدف قد حتقق من عدمه ، كل  حيدث يف الوقت احلايل باملكتبة و كذلك يف تقييم ما
هذه املؤشرات اإلجيابية اليت ميكن أن حيققها القياس جعلتا عملية قياس جودة خدمات املكتبات 

  .اجلامعية مسألة يف غاية األمهية ملعاجلة الواقع و حتقق املأمول 
  :یاس جودة خدمات مكتبة أحمد عروة مبررات ق.2.1.4

قياس جودة خدمات املكتبات و مرافق املعلومات أحد املنافذ عملية "لقد أصبحت اليوم 
الرئيسية اليت تسمح باستشراف مستقبل أفضل الستمرار هذه األخرية يف تقدمي خدمات نوعية 

، و تأيت على رأسها املكتبات اجلامعية اليت تبقى قائدة هذه املؤسسات و لعل العينة  2"ملستفيديها
ة خدماا و هي مكتبة الدكتور أمحد عروة تعترب كمصدر لإلشعاع اليت دف دراستنا لقياس جود

و اليت أولتها منذ إنشاءها العلمي و الثقايف حتت مظلة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
إهتماما كبريا و هذا ما يفسره التزايد املستمر لرصيدها سنويا إضافة إىل بروز املكتبة الرقمية مؤخرا 

نشاط العام للمكتبة و تعزز مكانتها و زيادة توسيع خدماا و تنوعها خدمة للبحث لتدعم ال
ضرورة قياس جودة  داخل اجلامعة أو خارجها، من هنا أصبحتالعلمي و الباحثني سواء من 

و من مث التفكري يف  جوانب القصور يف األداء ملحة حيث متكنها من اكتشافخدماا قضية 
  .تضع املكتبة على طريق آخرسياسة التغيري اليت س

  
      
  : مقیاس اإلدراكات و التوقعات .2.4 

                                                
  . 171. ص. املرجع نفسه.السيد، إمساعيل 1

2 Pam, Ryan.  Library service quality. [On ligne] . Visite le : 17/02/2006. disponible sur :  
http://www.library.ualberta.ca/survey 
 

http://www.library.ualberta.ca/survey
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إن دراسة مداخل اجلودة تنبع من ضرورة وجود مقياس لتوفري قاعدة من املعلومـات عـن   
تقييم املستفيدين للمكتبة من خالل مستوى جودة ما يقدم هلم من خـدمات مكتبيـة و مـدى    

لقياس مدى جناعة  "دراكام و توقعام خبصوص ذلك ورضاهم عن تلك اخلدمات باإلضافة إىل إ
اخلدمات تستخدم عدة مقاييس منها مقياس جودة اخلدمة و الذي يقيس الفجوة بني اإلدراكات و 

و  Berryو  parasuraman حيث يرجع الفضل يف تطوير و استخدام هذا املقيـاس إىل  التوقعات
zeitmal جودة اخلدمة بإستخدام ردود فعل املسـتهلكني يف   يف الدراسة اليت قاموا بإجرائها على

و يتكون هذا املقياس من مخسة أبعاد يضم كل منـها   1"متاجر التجزئة الذين يتلقون هذه اخلدمة
  :و هي كما يلي بدوره عددا من العناصر

ات و و يشري هذا البعد إىل مظهر التسهيالت املادية املتاحة لدى املكتبة و املعد :اجلوانب امللموسة
التجهيزات و مظهر األفراد العاملني على تقدمي اخلدمات ففي بعض األحيان يتم تقييم املستفيد 
للخدمة على أساس اخلصائص الشكلية املرافقة للخدمة كالتسهيالت املادية مثل التكنولوجيا 

دمة يعكس جودة اخلدمة املق املستخدمة يف تقدمي اخلدمة و هل املظهر الشخصي ملقدمي اخلدمات
  .للمستفيد

قدرة مقدم اخلدمة على أداء اخلدمة اليت وعدت ا بشكل ميكن اإلعتماد وتشري إىل  :اإلعتمادية
يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث  عالية من الصحة و الدقة ، فاملستفيدعليها و أيضا بدرجة 

م اخلدمة من هذه الناحية اإللتزام بالوقت و األداء ، متاما مثلما مت وعده و أن يعتمد على مقد
  .بالذات 

موظفيها على تقدمي حرص وف قياس اهتمام املكتبة دمتغريات  و يتضمن هذا البعد :اإلستجابية
م عن يها يف معاونة الزائرين ، و عدم انشغاهلخدمات فورية للمستفيدين و الرغبة الدائمة ملوظف

  .وس املستفيدينغرس عامل الثقة يف نف ،والفورية لطلبام االستجابة
و حيتوي هذا البعد على أربعة متغريات ترمي إىل قياس مدى حرص :  -األمان  –السالمة 

املوظفني على و شعورهم باألمان أثناء تعاملهم مع مقدمي اخلدمات ، و التعامل املستمر بلباقة مع 
جابة عن أسئلة اإلمع امتالك مهارات معرفية متكنهم من  املستفيدين واالهتمام الشخصي م ،

     املستفيدين 
                                                

جملة مكتبة امللك . دراسة تطبيقية مبكتبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة: قياس جودة خدمات املكتبات اجلامعية. بن عبد اهللا العباس، هشام  1
  د فه



             املدركة من خدمات مكتبة أمحد عروةتقييم املستفيدين للجودة : الفصل الرابع  
 

                   تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات: قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة

- 114 - 

متغريات تتعلق بعدم استعمال املوظفني للمصطلحات التقنية و و يتضمن هذا البعد :التعاطف
و تفهم  مالئم،و مدى وقوع أماكن تقدمي اخلدمات يف مكان  املتخصصة عند خماطبة املستفيدين

و مدى تقدمي املكتبة  بة،املكتاملوظفني حلاجات املستفيدين بشكل حمدد و مالئمة ساعات عمل 
  .لربامج تعليمية و تدريبية جيدة

ورغم أن مقياس اإلدراكات و التوقعات قد شهد عدة تطبيقات يف جماالت عدة كالبنوك و 
طوع ليستخدم يف القطاع اخلدمي املصارف و الربيد و املؤسسات الصناعية و اإلنتاجية إال أنه 

ن واجه هذا املقياس أو النموذج الكثري من االنتقادات ومنها املكتبات و مرافق املعلومات ، لك
مفادها أن ملفهوم اجلودة هنا طبيعة ذاتية إذ أن الزبائن غالبا ما يعربون عما يشعرون به جتاه خدمة 

وها ، يف حني أن رضاهم عن خدمة ما يتصل عادة مبعامالت حنمن اخلدمات من خالل مواقفهم 
   .1"و اخلدمة و توقعاته منها تتشكل مبرور الزمنمعينة كما أن اجتاهات الزبون حن

  :نموذج الفجوات الخمس لجودة الخدمات المكتبیة.1.2.4
لقد طور كل من بريي و زمالؤه منوذجا يدعى بتحليل الفجوة دف استخدامه يف حتليل و 
ما حتديد مصادر مشاكل اجلودة و مساعدة املديرين يف كيفية حتسني اجلودة و يوضح النموذج ك

خيتص يف الشكل كيف تظهر جودة اخلدمة حيث يتعلق اجلزء العلوي باملستفيد بينما اجلزء السفلي 
مبقدم اخلدمة ، فاخلدمة املتوقعة هي نتيجة للخربة السابقة للعميل و اإلحتياجات الشخصية و 

هة أخرى هي اخلدمة اليت تدعى أحيانا باخلدمة املدركة من ج اإلتصاالت بالكلمة املنقولة إن جتربة
نتاج سلسلة القرارات و األنشطة الداخلية ، إن إدراكات اإلدارة لتوقعات املستفيد ترشدها يف 

املنظمة عند إنتاج اخلدمة إن بناء النموذج حيدد اختاذ القرارات املتعلقة مبواصفات اجلودة اليت تتبعها 
مة و تفحص مصادر املشاكل أخذها باالعتبار عند حتليل و ختطيط جودة اخلداخلطوات اليت جيب 

احملتملة يف اجلودة ، و قد حدد منوذج فجوات اخلدمة اليت تسبب عدم النجاح يف تقدمي اجلودة 
   :املطلوبة خبمس فجوات و هي

فهي تنتج عن اإلختالف بني "و تقع بني توقعات املستفيد و إدراك إدارة املكتبة ،  :01الفجوة
فاإلدارة ترى التوقعات غري  ،2" إدراك اإلدارة لتوقعام توقعات العمالء ملستوى اخلدمة و بني

صحيحة فقد ال تدرك دائما بدقة رغبات املستفيدين و كيفية حكم املستفيد على مكونات اخلدمة 

                                                
  .374. ص. املرجع نفسه . حامد الضمور ، هاين   1
  .املرجع نفسه.دراسة تطبيقية مبكتبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة: قياس جودة خدمات املكتبات اجلامعية. بن عبد اهللا العباس، هشام 2
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ألن املعلومات اليت لديها  غري صحيحة عن السوق أي جمتمع املستفيدين و أمناط الطلبات أو مت 
  .تفسريها بصورة خاطئة

فجوة بني إدراك إدارة املكتبة و حتديد درجة دقة مواصفات اجلودة وهي تعين أن :20الفجوة
مواصفات اجلودة ال تتطابق مع توقعات اإلدارة ، و قد يعزى السبب لعدم قدرة املكتبة على وضع 
مستويات واضحة للجودة أو أخطاء يف إجراءات التخطيط أو قد تكون مستويات اجلودة واضحة 

و قد تكون واضحة و تروق ال ترقى ملستويات توقعات املستفيدين املستهدفني للجودة لكنها 
  .للمستفيدين إال أا ال تصل إىل طموحات اإلدارة

تظهر بسبب كون " و حتصل بني حتديد مستوى جودة اخلدمة و التسليم الفعلي هلا أو:03الفجوة
، 1"ه املواصفاتذرة خبصوص همواصفات اخلدمة املقدمة بالفعل ال تتطابق مع ما تدركه اإلدا

حيث أن هناك عدة عوامل تؤثر على أداء اخلدمة و منها أن تكون املواصفات معقدة جدا و غري 
مرنة أو أن العاملني غري مقتنعني باملواصفات املطلوبة أو أم غري مدربني بصورة كافية عن أداء 

هذا ما يؤثر على مستوى جودة مع انعدام احلافز لذلك و وجود أنظمة تشغيل سيئة و اخلدمة 
  .اخلدمة املؤداة و اختالف ذلك عن املستوى املرغوب و احملدد مسبقا

و هي فجوة بني أداء اخلدمة و اإلتصال بالسوق و هذا ما يعين وجود خلل يف  :04الفجوة
مصداقية املكتبة مبعىن أن الوعود اليت تقدمها املكتبة حول مستوى اخلدمة من خالل اإلتصال 

أن الدعوى أو " ملستفيدين ختتلف عن مستوى اخلدمة املقدمة و مواصفاا بالفعل أو مبىن آخربا
  .2" الوعود املعطاة من خالل أنشطة اإلتصال التروجيية ال تتطابق مع األداء الفعلي للخدمة

 أي فجوة بني اخلدمة املؤداة و املتوقعة وو تتمثل يف فجوة اإلدراكات و التوقعات  :05الفجوة
هنا تكون اخلدمة املدركة ال تتطابق مع اخلدمة الفعلية و قد حتصل حلدوث أكثر من فجوة يف آن 

  .واحد
  .و النموذج التايل يوضح الفجوات اخلمس جلودة اخلدمات املكتبية

  
  

    

 املستفيد
                                                

  .املرجع نفسه 1
  .364. ص. املرجع نفسه . حامد الضمور ، هاين   2

 اخلربة السابقة

توقعةاجلودة امل  

اإلتصاالت 
 بالكلمة املنقولة

احلاجات 
 الشخصية
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                                     05الفجوة 
 

                                                                            
                                                                                           04الفجوة                                

  
  مقدم اخلدمة                                                                                         

         03الفجوة                                                                       
  

   02الفجوة                                                                      
  01الفجوة                                                                                                  

  
  نموذج الفجوات الخمس لجودة الخدمة المكتبیة:13الشكل رقم 

  :مبررات إستخدام مقیاس اإلدراكات و التوقعات.3.2.4
ى نطاق واسـع لقيـاس   إن مقياس اإلدراكات و التوقعات أداة حديثة النشأة تستخدم عل

مستويات تقييم اجلمهور للخدمات املقدمة هلم من حيث اجلودة ، و قد أستخدم من طرف العديد 
من الباحثني يف املؤسسات اخلدمية العمومية مثل املستشفيات و األجهزة الشرطية و الـوزارات و  

البنوك و الربيد و غريها  غريها من القطاعات ذات النفع العام، كما طبق أيضا يف اال املصريف و
لكون الوسائل األخرى اليت أستخدمت لقياس جودة اخلدمات مل تكن دقيقة يف نتائجهـا و ال  "و 

على عكس مقياس اإلدراكات و التوقعات الذي حيتوي على أبعـاد حمـددة و   تتصف بالشمولية 
، فإن نتائجهـا تكـون    لإلدارة شاملة ملختلف أبعاد اجلودة إضافة إىل كوا أداة علمية إحصائية

حمددة دقيقة و واضحة ، إذ أن الكثري من الباحثني يزكون إستخدام هـذه األداة لقيـاس جـودة    
  .هلذا شاع إستخدامها اليوم يف شىت ااالت ويف العديد من دول العامل 1"اخلدمات

وية إن ما يشجع على توظيف هذه األداة يف جمال اخلدمات هو كون جودة اخلدمات حالة معن
ا لذلك فأفضل طريقة لقيـاس مسـتوى    و بناء صعب و ذلك بسبب عدم توافر العنصر املادي

اخلدمات هي قياس مستوى توقعات و مشاهدات املستفيدين من تلك اخلدمات ، و التعرف جودة 
إىل مدى التباين بني ما يتوقعه املستهلك من مستوى معني للخدمة املقدمة هلو بني ما حيصل عليـه  

  .فعال
                                                

  .املرجع نفسه. دراسة تطبيقية مبكتبات جامعة امللك عبد العزيز جبدة: قياس جودة خدمات املكتبات اجلامعية . س ، هشام بن عبد اهللا العبا  1

التسليم و األداء 
 اإلتصاالت اخلارجية الفعلي

 اجلودة املدركة
 

ترمجة اإلدراكات 
 إىل املواصفات

اإلدراك احلسي 
 املستفيد لتوقعات

العميل    
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  :مفھوم إدراكات جودة الخدمة المكتبیة. 3.4
و يف لتوضيح معىن اجلودة املدركة جيب أوال تبيان الفرق بني جودة اخلدمة و رضى املستفيد 

 ATTITUDEبني املفهومني حيث ذكر أن اجلودة هي موقـف   BATESONا الصدد فقد ميز هذ
و أن هذا املوقف غالبا ما  SERVICE OFFERINGيكونه املستفيد من خالل تقييمه لعرض اخلدمة 

اجلودة أقل ديناميكيـة  "يكون مبنيا أو مستندا على سلسلة من خربات تقييمية سابقة ، و عليه فإن 
قياسا إىل الرضى أما رضى املستفيد فهو عبارة عن الناتج النهائي للتقييم الذي جيريـه املسـتفيد   

ة مع اخلدمة لكي حيدد الرضى بينما ميكـن ادراك  ، إن املستفيد حيتاج إىل خرب1"لعملية تبادل معينة
ربة فعلية وعموما فالرضى يستند إىل اخلربات السابقة و املتوقعة يف املستقبل بينما اجلودة من دون خ

، إذن فجودة اخلدمـة املكتبيـة    CURRENT PERCEPTIONSاجلودة ترتبط باإلدراكات احلالية 
  . طرف املكتبة و اليت يتحصل عليها املستفيدون فعليااملدركة تعكس مستوى اخلدمات املقدمة من 

  :إدارة جودة الخدمة المكتبیة المدركة.4.4
 TAYLOR و CRONINيرى " جود بني رضى املستفيد و جودة اخلدمة إذنتيجة للسباق املو

أن رضى املستفيد يتصدر جودة اخلدمة و أن نوايا املستفيد ترتبط أكثر مع مستوى الرضى قياسـا  
، لذلك جيب اعتماد أسلوب إدارة جودة اخلدمة املدركة ويتم ذلك  2"ادراكات جودة اخلدمةإىل 

  :من خالل التركيز على عدة عوامل و مؤشرات ميكن توضيحها فيما يلي
  :خصائص التجھیزات المكتبیة. 1.4.4

احـة  من بداهة القول يف هذا العصر أن تكون لكل مكتبة جتهيزات و معدات متكنها من تسهيل إت
خدماا ملستفيديها بأسرع وقت و أقل جهد ، لكن الغرض من هذا املتغري هو معرفة هل متتلـك  
مكتبة الدكتور أمحد عروة هذه التجهيزات أم ال و بالصفات احلديثة و املسـايرة للتكنولوجيـا   

  .املتطورة املتجهة أكثر فأكثر حنو اإلفتراضية و الرقمية 
  
  

  رقم
  العبارة

    سلم اإلجابة
  توسطم

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة  اإلدراك

                                                

1 Service quality. [on ligne ] . Visite le; 22/02/2006. Disponible sur ; 
http://ils.unc.edu/daniel/131/servicequality.html 

  .117.ص.املرجع نفسه. مدخل نظري تطبيقي: تسويق اخلدمات املصرفية. حممود أمحد ، أمحد   2

http://ils.unc.edu/daniel/131/servicequality.html
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  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

01  00  00  10  15.62  00  00  39  60.93  15  23.43  3.91  

  
  الشكل مدى امتالك المكتبة لتجھیزات تقنیة حدیثة: 13الجدول رقم 

أن املكتبة متتلـك  أمجع أغلبهم على إجابات أفراد العينة على هذا املؤشر حيث  لقد تباينت
 بدرجة  %23.43، يف حني عرب  % 60.93من خالل اجابتهم بدرجة موافق بنسبة هذه التجهيزات

 موافق بشدة و هذا ما يرب امتالك مكتبة أمحد عروة لتجهيزات مبدئيا هي مالئمة لتـوفري خدمـة  
و عموما فقد كان املتوسط غري موافق  بدرجة %15.62مناسبة الحتياجات املستفيدين، بينما عرب 

  .  3.91احلسايب لإلجابات على هذه العبارة
0%0% 16%

0%0%0%

61%

0%

23% 0%

غیر موافق بشدة غیر موافق
محاید

موافق موافق بشدة

:  مدى امتالك املكتبة لتجهيزات تقنية حديثة الشكل14الشكل رقم     
  

  :التسھیالت المادیة و المرافق العامة. 2.4.4
إن أي مكتبة سواء كانت جامعية أو متخصصة أو وطنية أو عامة تـؤمن تـوفري بعـض    

ادية و املرافق العامة اليت من شأا أن تزيد من جاذبية املستفيدين حنو البيئـة املاديـة   التسهيالت امل
احمليطة بتقدمي اخلدمات املكتبية من هنا تربز أمهية التعرف على مدى توفر هذه األخـرية مبكتبـة   

  .الدكتور أمحد عروة

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  افقغري مو  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  
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02  00  00  05  7.81  10  15.62  44  68.75  05  7.81  3.76  
  

توفر مكتبة الدكتور أحمد عروة على تسھیالت مادیة و مرافق عامة :14الجدول رقم
  جذابة

جذابـة و   أن املكتبة تتوفر على تسهيالت مادية و مرافـق عامـة   أفراد العينةمن  %68.75يرى 
بإمكاا جعل املستفيد حيس بوجوده ضمن بيئة مادية مالئمة لنوعية اخلدمات املقدمة له، بينما عرب 

عن معارضتهم هلذه العبارة و عموما رغم ضآلة هذه النسبة إال أن املكتبة مدعوة إلعـادة   7.81%
    . 3.76د بلغ متوسط اإلجابة ر يف هذا اال ولقالنظ
  

0% 8%
16%

68%

8%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

:توفر مكتبة الدكتور أمحد عروة على تسهيالت مادية و مرافق عامة جذابة 15الشكل رقم

  
  

  :المظھر الشخصي لمقدمي الخدمات. 3.4.4
قول أن املوظفني يشكلون أحد مظاهر و عناصر بيئة تقدمي اخلدمة للمكتبة بشكل غين عن ال

عام ، إن طرح هذا املتغري يهدف إىل معرفة إنطباع و رأي و مـدى جاذبيـة و حتفيـز املظهـر     
  .ي ملقدمي اخلدمات املكتبية على اإلستفادة أكثر من خدماا الشخص

  

  
  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

03  05  7.81  15  23.43  24  37.5  10  15.62  10  15.62  3.07  
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  تحفیز المظھر العام لمقدمي الخدمات:15الجدول رقم
إن احلكم على مظهر مقدمي اخلدمات يعترب أمر حساس شيئا ما و هذا ما إلتمسـناه مـن   

و هذا راجع لكون  %37.5بنسبة خالل إجابات املستفيدين حيث عرب الكثري منهم بدرجة احلياد 
ن ال يولون أمهية هلذا اجلانب أو يعتربونه أمرا شخصيا،كما أن اإلجابات كانـت  بعض املستفيدي

متساوية بني من يرون بأن مظهر العاملني حيفز على اإلستفادة من املكتبة ومن يرون عكس ذلك ، 
  . 3.07يف حني بلغ متوسط اإلجابة 

  
  

8%

23%

37%

16%

16% 0%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

:حتفيز املظهر العام ملقدمي اخلدمات 16الشكل رقم
  

  
  :المواد المرتبطة بالخدمات. 4.4.4

خصائص هذه املواد كالكتيبات و النشرات و الفهارس فكلما يف إن أمهية هذا املتغري تكمن 
هذه األخرية مضبوطة و متقنة بشكل جيد ساهم ذلك يف تسهيل اإلفادة و جنـاح بعـض    كانت

اخلدمات فمن خالل هذا املؤشر ميكننا معرفة ما إذا كانت هذه املواد ترغب أكثر يف اإلستفادة من 
   . املكتبة

  

  
  
  رقم
  العبارة

  جابةسلم اإل
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

04  00  00  15  23.43  15  23.43  29  45.31  05  7.81  2.92  
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  ات في اإلستفادة من المكتبةمدى ترغیب المواد المرتبطة بالخدم:16الجدول رقم
كالفهارس و الكتيبـات و األدلـة و   مرتبطة باخلدمات تتوفر مكتبة أمحد عروة على مواد 

النشرات و تساهم هذه األخرية يف رفع درجة استخدام املكتبة من طرف املستفيدين إىل حد ما و 
 عض املسـتفيدين بـأن  يرى بالوقت ، يف نفس  %45.31هذا ما تثبته نسبة اإلجابة بدرجة موافق 

هلذا جاء متوسط اإلجابة  ، %23.43هذه املواد ال تساعدهم كثريا يف عملية البحث و ذلك بنسبة 
     .و هو منخفض شيئا ما  2.92عن هذه العبارة 

  
  

  
  :واقعیة وعود المكتبة. 5.4.4

قد تضطر املكتبة من حني آلخر منح مستفيديها بعض الوعود خبصوص بعض اخلـدمات و  
مثل حتسني إمكانية اإلستفادة من خدمة معينة أو تعديل وضعية ما أو معاجلة مشـكلة  جراءات اإل

مكتبة أمحد عروة بتنفيـذ   و وفاء معينة من هنا جاء هذا املتغري للكشف عن مدى واقعية و التزام
  . وعودها

  
  
  

  رقم
  العبارة

    سلم اإلجابة
متوسط 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة  اإلدراك

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

05  
  

05  7.81  15  23.43  25  39.06  19  29.68  00  00  2.90  

  مدى واقعیة وعود المكتبة:17الجدول رقم

0%

23%

23%8%

46%

ق بشدة غیر مواف غیر موافق محاید موافق ق بشدة مواف

: مدى ترغيب املواد املرتبطة باخلدمات يف اإلستفادة من املكتبة 17الشكل رقم
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عد ا مستفيديها يف كل ال ميكن اجلزم بأن مكتبة الدكتور أمحد تفي بكل وعودها اليت قد ت
مرة و هذا على األقل من خالل ما أفضى إليه قياس هذا املتغري حيث فضل العديد من أفراد العينة 

وما يدعم أكثر الرأي األول نسبة ايـبني بدرجـة غـري موافـق      %39.06التزام احلياد بنسبة 
ه العبـارة  إلدراك هلذدة، من هنا كان متوسط ابدرجة غري موافق بش%7.81إضافة إىل 23.43%
  .منخفضا

39%

0%0%0% 8%
30%

23%

دة غیر موافق بش غیر موافق د محای موافق موافق بشدة

: مدى واقعية وعود املكتبة18الشكل رقم  
  

  
  :تفاعل اإلدارة مع المستفیدین. 6.4.4

إن اإلدارة الناجحة هي اليت تكون على اتصال دائم مع املستفيدين حبيث تشعرهم بوقوفهـا  
املستويات، ومن هذا املنطلق فهي حتاول أن تتجاوب معهم على كل ما حيدث يف املكتبة على كل 

اء عملية البحث أو حتصيل اخلدمات و هذا مـا  شكلة قد يصادفوا أثنيف حالة مواجهتهم ألية م
   .يفسر مدى مؤازرة واتساع نطاق اإلتصال و التفاهم بني اإلدارة و املستفيدين

  

  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  سبةالن  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

06  05  7.81  25  39.06  10  15.62  24  37.5  00  00  2.82  

  تفاعل اإلدارة مع المستفیدین:18الجدول رقم
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ليست بالشكل الذي ميكن من حتقيق تفاعل جاد و املكتبة و املستفيدين  إدارةإن العالقة بني 
ابة قوية تزيد من تعلق املستفيدين باملكتبة و هذا مـا تأكـده نسـبة    جتاوب يسمح بتوفري استج

هلذا كان متوسـط   عن حيادهم حيال هذا املتغري%15.62بدرجة غري موافق مع تعبري  39.06%
   .وهو منخفض2.82اإلدراك 

  

8%

38%

16%

38%

0%0%0%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

:تفاعل اإلدارة مع املستفيدين 19الشكل رقم
  

  
  

  :طریقة تقدیم الخدمة. 7.4.4
سيطرة على حبـوثهم  يرغب املستفيدون دائما باحلصول على خدمات نوعية متكنهم من ال

العلمية من خالل حماولة جتميع و اإلطالع على أكرب عدد ممكن من األوعية الفكرية اليت تقـع يف  
يأملون دائما إىل احلصول على خدمات تؤدى بطريقة صحيحة مـن أول  صلب اهتماماته لذلك 

  .مرة
  

  
  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

07  00  00  20  31.25  20  31.25  19  29.68  05  7.81  3.14  

  طریقة تقدیم الخدمة:19 الجدول رقم
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حيحة نسبيا و ما يـبني  تقدم اخلدمات املكتبية داخل مكتبة الدكتور أمحد عروة بطريقة ص
و هـذا يـدل    %31.25كذلك احلياد عن التقييم  %31.25ذلك نسبة ايبني بدرجة غري موافق 

داللة واضحة على أنه يوجد بعض األخطاء ترتكب من حني آلخر يف كيفية تقـدمي اخلـدمات   
للمستفيدين و هذا مرده إما إىل العاملني أنفسهم أو إىل قضايا إدارية هلا عالقة بتنظيم العمل املكتيب 

  .3.14ككل ، وتبعا هلذا فقد بلغ متوسط إدراك املستفيدين هلذه العبارة 
  
  

0%0%
31%

31%

30%

8% 0%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

 :  طريقة تقدمي اخلدمة 20الشكل رقم 
  

  :فترات تقدیم الخدمات.8.4.4
قد تقرر إدارة املكتبة تقدمي خدمة ما يف وقت معني و لكن ال تبلغ مستفيديها بذلك ، و على 
هذا األساس طرحت هذه العبارة للتعرف على ما إذا كانت مكتبة أمحد عـروة تعلـم و ختـرب    

اضرات علمية و ثقافية املستفيدين بالوقت الذي ستقدم فيه هذه اخلدمات مثل إقامة معارض أو حم
  .و زيادة التعامل معهاو هذا لتعزيز مبدأ اإلعتماد عليها أكثر و أكثر 

  

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  ارالتكر
%  

08  05  7.81  25  30.06  10  15.62  20  31.25  04  6.25  2.89  

  فترات تقدیم الخدمات:20الجدول رقم
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تعلم مكتبة أمحد عروة مستفيديها بوقت تأدية خدماا لكن بشكل نسيب و هذا ما تعكسه 
يف تقييم هذه  نسبة اإلجابة املتقاربة بني درجات عدم املوافقة و املوافقة حيث تعدى جانب السلبية

 2.89اكتفوا باحلياد عن اإلجابة ، من هنا جاء متوسط اإلدراك  %15.62العبارة مع وجود نسبة 
  . و هو منخفض

  
  
  

8%

39%

16%

31%

6%

غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید موافق  موافق بشدة 

  : فترات تقدمي اخلدمات21الشكل رقم  

  
  :اإلدراكات كأساس لمعرفة جودة الخدمة المكتبیة.5.4

قياس جودة اخلدمة من خالل مقياس الفجوة بني اإلدراكات و التوقعات يعتمد يف شقه  إن
مستوى إدراك املستفيدين جلودة اخلدمة لذلك فهي تعترب كأساس مبدئي للتطلع حنـو  األول على 

يكون ذلك باالعتماد علـى   معرفة مستوى حتصيلها من طرف املستفيد و جودة اخلدمة املكتبية و
  :عدة متغريات و هي

  :تسلیم الخدمات.1.5.4
مي اخلدمات بسـرعة  لتقدعرض هذا املتغري إىل الكشف عن مدى إستجابة املوظفني  يهدف

   .جتعل املستفيد ال يشعر بامللل و الثقل داخل املكتبة مما ينعكس إجيابا على مستوى أداءها

  
  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

09  10  15.62  10  15.62  15  23.43  24  37.5  05  7.81  3.06  
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  صفة تسلیم الخدمات :21 الجدول رقم
إن واقع تسليم اخلدمات املكتبية داخل مكتبة الدكتور أمحد عروة متوسط و حتتاج عمليـة  

جابات املسـتفيدين الـيت   أداء اخلدمات إىل اهتمام أكثر و تطوير ، وهذا ما نالحظه من خالل ا
تراوحت بني عدم املوافقة و املوافقة مع مالحظة حياد البعض عن التقييم،و لقـد بلـغ متوسـط    

  . 3.06اإلدراك هلذه العبارة 

16%

16%

23%

37%

8%

غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید موافق  موافق بشدة 

 :صفة تسليم اخلدمات  22الشكل رقم 
  

  :مساعدة المستفید.2.5.4
يعد تقييم املستفيدين هلذه العبارة من بني عوامل حتديد ما إذا كان موظفو املكتبـة لـديهم   

رغبة يف معاونة املستفيدين من مكتبة أمحد عروة عند تلقيهم أي صعوبة مـثال يف   استعداد دائم و
االستفسارات سواء كان ذلك متعلـق  البحث أو التوجيه أو اإلرشاد أو حبثهم عن اجابات لبعض 

  .باخلدمات أو انشغاالت إدارية أخرى و اليت عادة ما جيهلها املستفيدون

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

10  05  7.81  30  46.87  05  7.81  15  23.43  09  14.06  2.88  

  مدى مساعدة الموظفین للمستفیدین: 22 الجدول رقم
من مكتبة الدكتور أمحد عروة مساعدات من طرف العاملني ا و هذا ما  نستفيدواملجيد ال 

بدرجة غري موافق بشدة إضافة إىل حياد %7.81 بدرجة غري موافق و %46.87تثبته نسبة ايبني 
، وهذا راجع حسب رأينا إىل المباالة بعض العاملني بأمهية و دور اخلدمة اليت يؤدوـا و  7.81%
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جتاه اإلدارة من جهة و املستفيدين مـن جهـة   هلم و ما عليهم من حقوق و واجبات جهلهم مبا 
    .وهو سليب 2.88 أخرى، من هنا كان منطقيا أن يكون متوسط إدراك املستفيدين هلذا املتغري

  
  

8%

47%
8%

23%

14%

غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید موافق  موافق بشدة 

 : مدى مساعدة املوظفني للمستفيدين 23الشكل رقم 
  

  
  :معالجة طلبات المستفیدین. 3.5.4

و يـودع طلبـه لـدى    قد يتقدم املستفيد مثال إىل بنك اإلعارة ليستفيد من بعض املراجع 
موظف معني و لكن ذلك املكتيب ال يعريه أي إهتمام أو أمهية أو قد يظهر لـه بعـض مظـاهر    
الالمباالة و هو ما يترك لدى املستفيد صورة سيئة و بالتايل يعزف عن هذه اخلـدمات و مـن مث   

اجلـة طلبـات   للتأكد من هذه الوضعية و معرفة كيفية معولقد جاء هذا املتغري    املكتبة ككل ،
  .املستفيدين داخل مكتبة أمحد عروة

  
  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  التكرار
  النسبة
  

11  00  00  25  39.06  25  39.06  11  17.18  03  4.68  2.87  

  كیفیة معالجة طلبات المستفیدین:23الجدول رقم
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 بسرعة و دقة و عناية كما جيب و هذا أن طلبام ال تعاجليرى مستفيدو مكتبة أمحد عروة 
بدرجة غري موافق مع  تسجيل نفس النسبة بدرجة احلياد و هـذا  %39.06عنه  أجابحسب ما 

  .2.87حيث كان متوسطها فيدين هلذه العبارة ما يعكس املستوى السليب إلدراك املست
0%0%

39%

39%

17%
5% 0%0%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

 :  كيفية معاجلة طلبات املستفيدين 24الشكل رقم 
  

  
  

  :عامل الثقة في تقدیم الخدمات.4.5.4
إن التحقق من وجود عامل الثقة يف عملية تقدمي اخلدمات أمر يف غاية األمهية لكسب والء 
املستفيد الدائم ، حيث يعترب هذا األخري من أهم عوامل تعزيز صورة املكتبة لـدى املسـتفيدين   

األوىل لذلك فاهلدف األساسي من تقييم هذا املتغري هو التأكد من شعور املستفيدين بالثقة بالدرجة 
  .من خالل سلوكيات موظفي مكتبة أمحد عروة

  
  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  ارالتكر
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

12  10  15.62  20  31.25  30  46.87  04  6.25  00  00  2.43  

  من خالل سلوك الموظفین مدى شعور المستفیدین بالثقة:24الجدول رقم
وهـذا  ال يشعر املستفيدون عينة الدراسة بالثقة من خالل سلوك موظفي مكتبة أمحد عروة 

على الدرجات السلبية واليت فاقت بكثري اإلجيابية منها، و تأسيسا على هـذا  من خالل اإلجابات 
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التقييم فإن املكتبة ملزمة بإعادة النظر يف قيم القوى العاملة القائمة على تقدمي اخلدمات سواء مـا  
و على هذا األساس تعلق منها باجلانب السلوكي أو اجلانب العملي من حيث اإلستعدادات املهنية 

  .2.43توسط اإلدراك سليب بقيمة جاء م
  
  

16%

31%47%

6% 0%0%0%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید ق مواف موافق بشدة

  :مدى شعور املستفيدين بالثقة من خالل سلوك املوظفني25الشكل رقم 
  

  
  :بیئة تقدیم الخدمات.5.5.4

إن مبىن املكتبة اجلامعية و كيفية تصميمه و خريطة توزيع األقسام التابعة له يشكل اإلطـار  
الذي حيتوي بيئة تقدمي اخلدمة املكتبية إضافة إىل وجود املكتبة يف موقع مالئم له بـالغ األثـر يف   

ة املستفيدين لتحقيق اإلفادة القصوى من خدماا و لعل هذا ما يربر أمهيـة  تسهيل أو تعقيد مهم
تقييم هذا املتغري للتحقق من مدى توفر املكتبة حمل الدراسة على مبىن و موقع جيد يضـمن هلـا   

  .احلفاظ على مكانتها الراقية

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

13  10  15.62  20  31.25  05  7.81  24  37.5  05  7.81  2.90  

  مدى تمتع المكتبة بموقع و مبنى مالئم :25الجدول رقم
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الئم نسبيا إذ جاء التقييم هلـذا املـتغري   فإن موقع ومبىن املكتبة ممن وجهة نظر املستفيدين 
و  2.90مرتكز على عدم املوافق و احلياد بنسبة أكرب ما جعل متوسط اإلدراك يكون سلبيا بقيمة 

رمبا قد أشرنا إىل بعض مواصفات مبىن و موقع مكتبة أمحد عروة يف معاجلتنا لواقـع املكتبـة يف   
رات و اليت منها املطالب املتزايدة ألمـاكن العمـل   يواجه املبىن عدة مؤث"الفصل الثاين ، وعموما 

و هذا مـا يفـرض علـى     1"داخل املكتبات و اإلبتكارات املتزايدة باستمرار يف ميدان املعلومات
مباين أكثر انسجاما مع مطالبها و تكيفا مـع  املكتبات و خاصة اجلامعية منها أن تعمل على توفري 

    .حميطها
16%

31%

8%

37%

8%

غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید موافق  موافق بشدة 

:مدى متتع املكتبة مبوقع و مبىن مالئم  26الشكل رقم 
  

  :المكتبة الجو الشعوري داخل.6.5.4
ملعرفة أو للتعبري عن درجة شعور املستفيدين باألمان داخـل  لقد جاء استخدام هذا املؤشر 

مكتبة أمحد عروة و املرتبط مباشرة مع مقدمي اخلدمات بدرجة أوىل، أي هل أن اجلو الـداخلي  
  . للمكتبة يبعث على االطمئنان أم عكس ذلك

  
  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

14  00  00  05  7.81  05  7.81  34  53.12  20  31.25  4.07  
  مدى شعور المستفیدین باألمان داخل المكتبة:26الجدول رقم

                                                
  .207.ص.2001دار الفكر ،: دمشق .  دراسات يف املكتبات و املعلومات. صويف ، عبد اللطيف  1



             املدركة من خدمات مكتبة أمحد عروةتقييم املستفيدين للجودة : الفصل الرابع  
 

                   تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات: قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة

- 131 - 

على اإلحساس و الشعور باألمان داخلها وهذا ما عرب عنه أغلبية املستفيدين من تبة يشجع جو املك
بدرجة موافق بشدة، ومنه جاء متوسـط   %31.25بدرجة موافق و نسبة  %53.12خالل نسبة 

، إن هذه القيمة تعكس مدى شعور املستفيدين بالراحة و 4.07اإلدراك هلذه العبارة إجيابيا بقيمة 
  .يئة الداخلية للمكتبة و اخلدمات املكتبية بصفة خاصةاألمان يف الب

0%0% 8% 8%

53%

31%
0%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

: مدى شعور املستفيدين باألمان داخل املكتبة 27الشكل رقم 
  

  :العوامل المؤثرة على جودة الخدمة المكتبیة المدركة.6.4
إن إدراك جودة اخلدمة املكتبية يتأثر بعدة عوامل تسهم يف تغيري مستوى تقييم املستفيدين 

  :للخدمات املقدمة و ميكن توضيح هذه العوامل فيما يلي
  :التعامل مع المستفیدین أخالقیات.1.6.4

تعترب اجلوانب األخالقية من أهم املعايري اليت جيب توفرها يف موظفي املكتبات اجلامعية، 
وعموما يهدف تقييم هذا املتغري إىل الكشف عن اجلوانب السلوكية للعاملني مبكتبة أمحد عروة و 

  . مدى حتليهم بالباقة و املرونة عند تعاملهم مع املستفيدين

  
  مرق

  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

15  05  7.81  20  31.25  10  15.62  24  37.5  05  7.81  3.07  

  بلباقة ومرونة كافیة مع المستفیدینتعامل الموظفین :27الجدول رقم
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يوجد اضطراب يف تعامل موظفي مكتبة أمحد عروة باللباقة و املرونة الكافية مع املستفيدين 
حيث جند بأن متوسط اإلدراك الفعلي لـه مـن طـرف    وهذا حسب التقييم السليب هلذا املتغري 

موظفي املكتبة مع املسـتفيدين   وهو يعرب عن وجود سلبية يف تعامل بعض 3.07املستفيدين بقيمة 
خاصة و أن النظام املتبع هو نظام األفواج فقد عرب لنا أحد طالب الدراسات العليا جبامعة األمـري  
عبد القادر عن استيائه إزاء بعض التصرفات التعسفية اليت يقوم ا بعض العاملني باملكتبـة كـأن   

نما لو يأخذ الطلب عامل آخر يأتيك بـذلك  يقول لك بأن هذا املرجع غري موجود أو إنه معار بي
، إن هذه املرجع إضافة إىل عبوس بعض املوظفني و كأم فاقدين للرضا الوظيفي يف حميط عملهم 

العوامل و غريها من شأا أن تعيق حركة جودة اخلدمة املكتبية من جهة و البحث العلمـي مـن   
      .جهة أخرى

8%

31%

16%

37%

8%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

:  تعامل املوظفني بلباقة ومرونة كافية مع املستفيدين 28الشكل رقم 
  

  :المكتبةالمھارات المعرفیة لموظفي .2.6.4
إن تعدد و تشعب أنواع املعرفة البشرية زاد من تعقد إحتياجات الباحثني و هذا ما تفسـره  
األسئلة املتنوعة اليت يوجهوا ملوظفي املكتبة أي مقدمي اخلدمات ، و قد تكون هـذه األسـئلة   

معرفيـة   علمية ال فنية أو خدماتية من هنا فهل ميتلك موظفو مكتبة الدكتور أمحد عروة مهارات
  .متكنهم من اإلجابة عن أسئلة املستفيدين دون تلقي أي صعوبة

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  
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16  10  15.62  25  39.06  10  15.62  09  14.06  10  15.62  2.74  

  لمھارات معرفیةموظفي المكتبة  امتالك:28الجدول رقم
ال ميتلك موظفو مكتبة الدكتور أمحد عروة مهارات معرفية متكنهم من اإلجابة بشكل وايف عـن  

ـ   ن خـالل  أسئلة املستفيدين املتزايدة و املتشعبة و املعقدة من حني آلخر وهذا ما خلصنا إليـه م
هـذا مـا   و 2.74مالحظة نتائج تقييم املستفيدين هلذه العبارة حيث كان متوسط إدراكها بقيمة 

وظفي املكتبة و هذا من جهة أخرى كمؤشر يثبت سلبية التقييم و من مث نقص القدرات املعرفية مل
  . على نقص التكوين و التأهيل العملي و العلمي للعاملني باملكتبات اجلامعية

16%

38%16%

14%

16%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

: امتالك موظفي املكتبة ملهارات معرفية 29الشكل رقم 
  

  :مكانة المستفیدین. 3.6.4
من بني األمور اليت جتعل املستفيد يشعر جبو مريح لإلستفادة من خدمات املكتبة هو أن حيس 

و التنمية الشاملة ، لذلك  فهو باحث وهي وجدت من أجله خدمة للبحث العلميبأمهيته داخلها 
كانه أن جيسـد هـذه   فهذه املهمة تكون ملقاة على عاتق مقدم اخلدمة أي املكتيب فهو الذي بإم

   .الصورة و بكل وضوح

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

17  15  23.43  20  31.25  15  23.43  10  15.62  04  6.25  2.49  

  اإلھتمام الشخصي بالمستفیدین:29الجدول رقم
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بالرغم من أمهية وجود املستفيد داخل املكتبة الشيء الذي يدعو أي مكتبة لتأمني مقومات 
الظروف اجليدة و اليت تسمح له بتحقيق أغراضه لكن ما يالحظ أن مكتبة أمحد عروة و حسـب  

و هذا ما يعرب عنه متوسط اإلدراك بقيمة شخصيا مبستفيديها ال تم اهتماما  تقييم اخلدمة املدركة 
و الذي يترجم قلة اهتمام املوظفني باملستفيدين بالقدر الالزم لبلوغ أهدافهم سواء اإلدارية  2.49

  .أو البحثية و العلمية
23%

32%
23%

16%
6%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

 : اإلهتمام الشخصي باملستفيدين 30الشكل رقم 

  
  :أسلوب المخاطبة مع المستفیدین.4.6.4

و مهما كان ذلـك فهـذا ال يعـين     ختتلف مستويات املستفيدين سواء العلمية أو الثقافية
بالضرورة قدرم على فهم تلك املصطلحات التقنية و املتخصصة اليت ال يستطيع فك رموزها إال 
مقدمو اخلدمات أنفسهم و بقية العاملني يف املكتبة ، فتقييم هذا املتغري من طرف مستفيدي مكتبة 

  .م و بني املوظفنيالدكتور أمحد عروة يعكس مدى جناعة عملية اإلتصال بينه

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

18  08  12.5  10  15.62  04  6.25  39  60.93  03  4.68  3.10  

  مدى تجنب الموظفین الستعمال المفردات التقنیة و المتخصصة: 30رقم الجدول 
من خالل تقييم املستفيدين ملستوى اإلدراك الفعلي هلذه العبارة تبني بأن جتنب املوظفني إلستخدام 
املفردات املتخصصة و التقنية أثناء خماطبة املستفيدين نسيب حيث جاء متوسط اإلدراك سليب بقيمة 

  .4و درجة املوافقة3وقوعه بني درجة احلياد و هذا ل3.10
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13%

16%

6%
60%

5%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

: مدى جتنب املوظفني الستعمال املفردات التقنية و املتخصصة 31الشكل رقم 
  

  :أماكن تقدیم الخدمات.5.6.4
يعترب توزيع املكتبة ألماكن أو نقاط تقدمي خدماا من أهم العوامل اليت تكفـل املرونـة يف   

بنقاط الوصل بني املستفيد و اخلدمة اليت اإلفادة منها على مستوى مقبول فمستوى األداء قد يتأثر 
ل عليها و على سبيل املثال نذكر كمكان وجود بنك اإلعارة أو قاعـة اإلنترنـت و   يريد احلصو

  ...غريها

  
  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  بةالنس  التكرار
%  

19  03  4.68  02  3.12  05  7.81  40  62.5  14  21.87  3.70  

  أماكن تقدیم الخدمات:  31 الجدول رقم
مالئمة إىل حد بعيـد  إن أماكن تقدمي اخلدمات مبكتبة الدكتور أمحد عروة تقع يف أماكن 

قيمة  و هي3.70بالنسبة للمستفيدين و هذا بالنظر إىل متوسط اإلدراك الفعلي و الذي أخذ القيمة 
  .مما جعلنا نطلق حكم مالئمتها للمستفيدين على اختالف احتياجام  4تقترب من الدرجة 
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5% 3% 8%

62%

22%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

 :  أماكن تقدمي اخلدمات 32الشكل رقم 
  

  :حاجات و أھداف المستفیدین.6.6.4
اإلمكانيات الذهنية و إن احلديث عن قدرات املكتبيني متعدد اجلوانب ويشري هذا املتغري إىل 

املكتبية و اليت تسمح هلم بتحديد ما يريده سرعة البديهة اليت جيب أن تكون لدى مقدمي اخلدمات 
املستفيد بدقة و الغاية اليت يريد بلوغها بطلب ما أو بتصرف ما خاصة مع تعدد و تعقد احتياجات 
املستفيدين ، فتقييم هذا املؤشر يسمح لنا ما إذا كان املوظف يتعرف بسـهولة علـى حاجـات    

  .املستفيدين أم أنه عكس ذلك
  

  رقم
  العبارة

    إلجابةسلم ا
متوسط 
  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة  اإلدراك

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

20  13  20.31  28  43.75  02  3.12  17  26.56  04  6.25  2.54  

  لمستفیدین بشكل محدد مدى تفھم الموظفین لحاجات ا:  32رقم الجدول 
جيد املوظفني بعض الصعوبات يف تفهم حاجات املستفيدين بدقة و وضوح و بشكل حمدد و 

و هي قيمة سلبية مما يؤكد بأنه يوجد من بني 2.54هذا ما يثبته متوسط اإلدراك هلذا املتغري بقيمة 
  .ستفيديناملوظفني من ليس لديه قدرة على الفهم و اإلتصال اجليد و الفعال مع امل
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20%

44%
3%

27%

6%

غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید موافق  موافق بشدة 

 : مدى تفهم املوظفني حلاجات املستفيدين بشكل حمدد  33اجلدول رقم  
  

  :أوقات عمل المكتبة .7.6.4
ختتلف أوقات عمل املكتبات حسب أنواعها و املستفيدين منها فاملكتبات اجلامعية تراعـي  

وقات دراسة الطلبة مبا فيهم طلبة الدراسات العليا أضف إىل ذلك هيئة التدريس أي اتمع أكثر أ
العامل هو معرفة مدى مراعاة فترات عمـل  اجلامعي فاهلدف األساسي الذي يرمي إليه تقييم هذا 

مكتبة الدكتور أمحد عروة جلميع فئات مستفيديها خاصة و أن منهم من تكون لديه ارتباطـات  
  .تعليمية و حبثية مثل أعضاء هيئة التدريس خارج اجلامعة

  

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
  

متوسط 
  اإلدراك

  ق بشدةمواف  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

21  23  23  12  18.75  04  6.25  19  29.68  06  9.37  2.57  
  مدى مالئمة ساعات عمل مكتبة أحمد عروة للمستفیدین:  33 الجدول رقم 

و هذا قياسا إىل متوسط إدراك  تفيدينإن ساعات عمل مكتبة أمحد عروة ال تالئم كل املس
و هو سليب ، إذن ميكن القول بأن علـى  2.57هذه العبارة من قبل املستفيدين حيث كان بقيمة 

املكتبة إعادة النظر يف هذه املسألة خاصة و أن طلبة الدراسات العليا هلم عدة مهام أخرى قـد ال  
  .ةتسمح هلم من حني آلخر التوافق مع ساعات عمل املكتب



             املدركة من خدمات مكتبة أمحد عروةتقييم املستفيدين للجودة : الفصل الرابع  
 

                   تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات: قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة

- 138 - 

36%

19%6%

30%

9%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

 : مدى مالئمة ساعات عمل مكتبة أمحد عروة للمستفيدين 34الشكل رقم  
  

  :برامج التعلیم و التدریب للمستفیدین.8.6.4
لقد سامهت التطورات التكنولوجية و التقنية اليت عرفتها املكتبات اجلامعية اليت تدخل األلفية 
الثالثة مبفاهيم جديدة مثل املكتبة اإلفتراضية و املكتبة الرقمية و اليت ظهرت أساسا من السـيطرة  

و هذا ما أدى إىل "الرقمية و املعلومات املتاحة على شبكة األنترنت  والقوية للمصادر اإللكترونية 
، إن مصطلح  1"ظهور منافذ جديدة منافسة للمكتبات اجلامعية يستطيع أن يصلها املستفيد مباشرة

مجيع األنشطة اخلاصة بتعليم املستفيدين من خدمات املكتبة و تسهيالا و "تعليم املستفيد يتضمن 
، من هنا يسعى هذا املتغري إىل معرفة مـا إذا  2"املكتبية فضال عن إستراتيجية البحث تنظيم املصادر

  .مكتبة أمحد عروة تقدم برامج تعليمية و تدريبية جيدة للمستفيدين أم عكس ذلككانت 

  
  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة

متوسط 
  اإلدراك

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

22  10  15.62  45  70.31  04  6.25  03  4.68  02  3.12  2.09  
  تقدیم برامج تدریبیة و تعلیمیة جیدة للمستفیدین :  34 الجدول رقم 

  

                                                
الة العربية .  خدمات املعلومات يف املكتبات و مراكز املعلومات: ثة يف اخلدمات املرجعية اإلجتاهات احلدي. فاضل السامرائي ، إميان  1

  .73.ص.1995املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، : تونس. 1،ع1مج. للمعلومات 
  .163.ص. املرجع نفسه. عبد املنعم موسى ، غادة 2
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للمستفيدين ولقد جـاء   ال تقدم مكتبة الدكتور أمحد عروة برامج تعليمية و تدريبية جيدة
و هو أقل متوسط سليب و يـدل   2.09هذا احلكم نتيجة متوسط إدراك هذه العبارة و الذي كان 

داللة واضحة على قلة أو انعدام برامج التدريب و التعليم للمستفيدين رغم أمهيتها اليوم خاصة مع 
لومات االفتراضية و الوسائط انتشار املراجع و األوعية الرقمية و اخلدمات عن بعد و خدمات املع

  .  املتعددة و التوجه حنو استغالل امكانيات الشبكات خاصة شبكة اإلنترنت
  
  

16%

70%

6% 5% 3%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

 : تقدمي برامج تدريبية و تعليمية جيدة للمستفيدين  35الشكل رقم  
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  :مفھوم التوقعات تجاه جودة الخدمة المكتبیة.1.5
تلعب توقعات املستفيدين دورا حيويا يف احلكم على جودة اخلدمة اليت تقدمها املكتبـات و  

حيث يقوم املستفيدون بتقييم مستوى اجلودة من خالل مقارنـة احتياجـام أو   مرافق املعلومات 
و لتحقيق مسعة متميزة يف جمال اخلدمـة  "بالفعل ،  توقعام بإدراكام ملستويات ما حبصلون عليه

فإن املكتبات جيب أن تقدم باستمرار مستويات من اخلدمة تتوافـق مـع أو تتجـاوز توقعـات     
، و بغض النظر عن رأي 1"املستفيدين، إذ أم هم الوحيدين الذين ميكنهم تقييم مستويات اخلدمة 

و تكمن أعظم النهائي مرهون مبا يقوله املستفيد  احلكماإلدارة أو العاملني يف تلك املستويات فإن 
فرصة إلرضاء املستفيدين و احلفاظ عليهم يف إجياد الوسائل لتحقيق توقعام للخدمة أو جتاوزها ، 

  .حبيث تكون اخلدمة جتربة ممتعة للمستفيد جتعله يكرر التعامل املستقبلي مع املكتبة 
اخلدمة فإن مستوى املقارنة يصب يف بوتقة ما الذي  عند قياس جودة "عدة باحثني أنهويرى 

كما يكون مستوى  -WHAT A CONSUMER WHOULD EXPECT-ينبغي على املستفيد توقعه 
 WHAT A CONSUMER WOULD -مـن اخلدمـة    املستفيداملقارنة على أساس ما قد يتوقعه 

EXPECT- "2  
السابقة املتعلقة باملكتبة اليت سبق و أن  ففي احلالة األوىل التوقع ال يعتمد على خربة املستفيد

تعامل معها بالذات ،و إمنا توقع املستفيد و تقييمه جلودة خدمة هذه املكتبة يستند على أفضل مـا  
فإن التوقع يكون على شكل تصـور أو  تقدمه املكتبات األخرى املشاة هلا ، أما يف احلالة الثانية 

و مكانة املكتبة املعنية و خرباا املتراكمة و تعامالـا  يستند على موقع  – PREDICTION -تنبؤ
  .املتعددة مع مكتبات أخرى

من خالل ما تقدم ميكن القول بأن توقعات املستفيدين جتاه خدمات املكتبـات اجلامعيـة   
يتصور هؤالء املستفيدون توفره يف اخلدمة املقدمة هلم سواء كـان ذلـك   يتمثل يف املستوى الذي 

ربة السابقة للمستفيد أو مكانة املكتبة اجلامعية و مدى مشاركتها يف هياكل تعاونيـة  مرده إىل اخل
  .مع مكتبات جامعية أخرى

  
  

                                                
1 Danuta A. Nitecki. SERVQUAL: Measuring Service Quality in Academic Libraries. [on 
ligne ] . 28/02/2006. Disponible sur : http://www.arl.org/newsltr/191/servqual.html extraite 
2 White, L. S. A Service Quality Survey at the University of Virginia Library. [on ligne ] . 
30/02/2006. Disponible sur ; http://www.arl.org/libqual/geninfo/ccookbib.html extraite 

http://www.arl.org/newsltr/191/servqual.html
http://www.arl.org/libqual/geninfo/ccookbib.html
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  :إدارة توقعات المستفیدین .2.5
إذ جيب علـى   تعترب توقعات املستفيدين احملور األساسي للحكم على جودة اخلدمة املكتبية،

ة توقعات مستفيديها بنجاح حيث يعتقـد الكـثري مـن    إدارة املكتبة اجلامعية أن تتمكن من إدار
  :الباحثني أن إدارة التوقعات تتم يف ثالث مستويات وهي

و يتمثل يف املستوى من اخلدمة الذي يتمىن املستفيد احلصول عليه، فهـو   :املستوى املرغوب -
  .خليط مما يعتقد املستفيد أنه من املمكن حدوثه و ما الذي ينبغي حدوثه

فهو ميثل ذلك املستوى من اخلدمة و الذي جيـده املسـتفيد    :توى املالئم من التوقعاتاملس - 
  .مقدما ملا سيكون عليه مستوى اخلدمةيتكون جزئيا من تقدير املستفيد  و، مقبوال عنده

ا ذلـك املـدى مـن    و يقصد  منطقة التحملو يوجد بني هذين املستويني نطاق يعرف باسم 
فإذا ما وجد األداء الفعلي أقـل مـن منطقـة     مرضيا،ذي جيده املستفيد مستوى أداء اخلدمات ال

التحمل فإن املستفيد سيشعر باإلحباط و الندم و تنخفض درجة والئـه للمكتبـة،أما إذا وجـد    
مستوى األداء الفعلي أعلى من منطقة التحمل فإنه سيشعر بالسعادة و الرضا و تزيد درجة والئـه  

  .للمكتبة
لتحمل ختتلف من مستفيد آلخر بل من احملتمل أن ختتلف من عملية خدمية وعموما فمنطقة ا

و لنفس املستفيد،كما أن منطقة التحمل قد ختتلف باختالف إىل نفس العملية اخلدمية مرة أخرى 
املؤشر املستخدم يف تقييم جودة اخلدمة من قبل العميل مثل الثقة و اجلوانب امللموسة و اإلستجابية 

كلما زادت أمهية املؤشر للمستفيد قلت منطقة التحمل و الذي يعـين اإلسـتعداد   و بصفة عامة 
احملدود لدى املستفيد للتنازل عن املعايري اخلاصة باجلودة اليت يرغب فيها، و ميكن إدارة توقعـات  

    : املستفيد من خالل قياس عدة مؤشرات و متغريات ميكن توضيحها فيما يلي
  :یزات المكتبیةحداثة التجھأھمیة  .1.2.5

جيب على املكتبات و مرافق املعلومات أن تسعى جاهدة لتوفري األجهزة املكتبية و املتمثلة يف 
أجهزة اإلعالم اآليل و الطابعات و آالت النسخ لكن ال يكفي توفري ها فقط بل جيب أن تكـون  

علـى املكتبـات    حديثة و مواكبة للتطورات التكنولوجية و االتصالية ، هلذا فإنه من الضروري
   .لتحقيق تسيري فعال خلدماا من خالل توفريها هلذه األجهزةاجلامعية أن جتد امليكانيزمات الفعالة 
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رقم العبارة
  

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  كرارالت
%  

  النسبة  التكرار
%  

01  00  00  02  3.12  02  3.12  25  39.06  35  54.68  4.44  
  أھمیة حداثة التجھیزات المكتبیة:  35الجدول رقم 

يرغب مستفيدو مكتبة الدكتور أمحد عروة بأن تكون األجهزة أكثر حداثة مما هي عليـه و  
وحسب مالحظاتنا فإن أغلـب األجهـزة    4.44هذا ما يؤكده متوسط التوقع هلذا العامل بقيمة 

املتوفرة ال تستجيب للتطور الذي تشهده املكتبة من جهة إضافة إىل أن أغلبها متقادمة و تقليدية أو 
  . عاطلة

3% 3%

39%55%

غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

  : أمهية حداثة التجهيزات املكتبية36الشكل رقم 

  
  :جاذبیة التسھیالت المادیة والمرافق العامة.2.5.

ملكتبـات  و خاصة احترص املكتبات دائما على توفري بعض التسهيالت و املرافق ملستفيديها 
اجلامعية اليت جيب عليها السعي إىل توفري هذه التسهيالت و أن تكون هذه األخرية جذابة و تعمل 

  .على تيسري العمل املكتيب إىل أبعد احلدود
  
  
  
  

رقم العبارة
  

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة
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  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

02  03  4.68  05  7.81  02  3.12  30  46.87  24  37.5  3.35  
  جاذبیة التسھیالت المادیة والمرافق العامة:  36الجدول رقم 

يتوقع املستفيدون أن توفر املكتبة تسهيالت مادية و مرافق عامة جذابة و تسمح هلم بسهولة 
ما يتضح من خالل متوسط التوقع و الذي كـان بقيمـة   ستفادة من اخلدمات املختلفة و هذا اإل

3.35.  
5% 8%

46%

38% 3%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

  : جاذبية التسهيالت املادية واملرافق العامة37الشكل رقم 
  

  
  :تحفیز المظھر العام للموظفین على ارتیاد المكتبةأھمیة  .3.2.5

يلعب مظهر العاملني القائمني على تقدمي اخلدمات دورا جوهريا يف جذب املسـتفيدين و  
اإلقبال على خدماا ، من هنا يتعني على املكتبـات اجلامعيـة أن    حتفيزهم على اإلستفادة أكثر و

تويل هذا اجلانب أمهية كربى ألن توفر هذه الصفة يعين اهتمام إدارة املكتبة بتحسني املظهر العـام  
  .لبيئة اخلدمة و اليت يعترب العامل كأحد أهم عناصرها

  
  
  
  
  

رقم العبارة
متوسط التوقع  سلم اإلجابة  

  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  ق بشدةغري مواف
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  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

03  
  

01  1.56  00  00  03  4.68  50  78.12  10  15.62  4.06  

  أھمیة تحفیز المظھر العام للموظفین على ارتیاد المكتبة:  37الجدول
مكتبة أمحد عروة إىل حتسني املظهر العام ملوظفيها كي يساهم يف حتفيز جيب أن تسعى 

املستفيدين بصفة دائمة على اإلستفادة أكثر من خدمات املكتبة، ويظهر ذلك جليا من خالل 
، لذلك فمكتبة أمحد عروة مدعوة للنظر جبدية هلذا األمر والذي 4.06توسط التوقع و الذي كان م

  .فة عامةيعكس واجهة املكتبة بص

2% 5%

77%

16%

غیر موافق بشدة محاید موافق موافق بشدة

  : أمهية حتفيز املظهر العام للموظفني على ارتياد املكتبة38الشكل
  

  :ترغیب المواد المرتبطة بالخدمات لالستفادة من المكتبة.4.2.5
تعمل املكتبات و مرافق املعلومات على توفري العديد من املواد و اليت تكون مرتبطة مباشرة 
بتقدمي اخلدمات املكتبية و من هذه املواد نذكر الفهارس و النشرات و الكتيبات لذلك جيـب أن  

بداية بالفهارس التقليدية أو احملزومة وصوال إىل الفهارس اإللكترونية يف زيـادة   ترغب هذه املواد
  .توجه املستفيد حنو ارتياد املكتبة بصفة دائمة

  
  
  

رقم العبارة
  

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  
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04  00  00  00  00  01  1.56  50  78.12  13  20.31  4.18  

  
  ترغیب المواد المرتبطة بالخدمات لالستفادة من المكتبة:  38الجدول رقم 

يرغب املستفيدون بأن تكون املواد املرتبطة باخلدمات أكثر مالئمة و ترغيبا يف التقرب مـن  
كتبة لإلستفادة من خدماا ، وهذا ما يؤكده متوسط التوقع هلذا العامل و الذي احل املأقسام و مص

، لذلك جيب على مكتبة أمحد عروة أن تأخذ هذا اجلانب بعني االعتبار و تعمل على 4.18كان 
حتسني وضعية هذه املواد خاصة يف إتاحة خدمات الفهرس اإللكتروين للمكتبة الرقميـة و الـذي   

  .دة من انقطاع اإلتصال دائما و هو ما يؤثر سلبا على خدمات املكتبة بصفة عامةيعاين بش
2%

78%

20%

محاید موافق موافق بشدة

   :  ترغيب املواد املرتبطة باخلدمات لالستفادة من املكتبة39الشكل رقم 
  

  
  :التأكید على وفاء المكتبة بوعودھا.5.2.5

تستطيع املكتبات اجلامعية أن تكون يف مستوى توقعات مستفيديها بشكل فعال من خـالل  
جيب أن ال تغـايل يف هـذه   اإللتزام بالوعود اليت تقطعها على نفسها هلم حول خدماا ، لذلك 

فالوعود اخلالبة و احملالة و الـيت ال  الوعود حيث متنح وعودا خالبة ال تعكس ما تقدم يف الواقع 
تتمكن املكتبة من حتقيقها للمستفيد سوف تؤدي إىل وجود نوع من عدم الثقة بينه و بينها و كي 

التعرف على ردود 1:دارة مراعاة ما يليميكن ضمان توافق الوعود املقدمة مع األداء الفعلي البد لإل
فعل املستفيدين جتاه الترويج خلدمة معينة مثال مث القيام بفحص اخلدمة و أخريا القيـام ببحـوث   

  .دورية دف إىل تقييم تأثري األداء الفعلي على مستويات توقعات املستفيدين
  

رقم 
متو  سلم اإلجابةالعبار
سط 

                                                
  .374.ص.املرجع نفسه. لضمور ، هاين حامد ا  1
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  موافق بشدة  موافق  حمايد  وافقغري م  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

05  01  1.56  02  3.12  05  7.81  30  46.87  26  40.62  4.21  

  التأكید على وفاء المكتبة بوعودھا:  39الجدول رقم 
أكثر وفاءا بوعودها اليت متنحها من تكون املكتبة  يتوقع املستفيدون من مكتبة أمحد عروة أن

من هنا جيب على ادارة املكتبة أن  4.21حني آلخر و هذا ما يؤكده متوسط التوقع هلذه العبارة 
  .تكون أكثر صرامة يف اإللتزام بوعودها جتاه مستفيديها

  

2% 8%

46%

41%

3%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

  :  التأكيد على وفاء املكتبة بوعودها40الشكل رقم 
  

  
  :ضرورة تفاعل المكتبة مع المستفیدین.6.2.5

املشاكل يف املكتبة تستدعي تدخل اإلدارة حللها و فضها علـى  قد يواجه املستفيدون بعض 
لذلك جيـب  أحسن وجه و مبا يترك انطباعا حسنا عند املستفيد عن املكتبة و نظامها بصفة عامة، 

وجوده و أنه ليس فائضا عـن احلاجـة ، إذ   ب معية دائما حماولة حتسيس املستفيدجلااعلى املكتبات 
مع املستفيد وجها لوجه و أن يقابله مقدمو اخلدمات باإلبتسـامة و  جيب على املكتبة أن تتفاعل 

  .التعامل اإلنساين

رقم العبارة
  

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
% 
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06  03  4.68  01  1.56  05  7.81  20  31.25  35  54.68  4.29  
  ضرورة تفاعل المكتبة مع المستفیدین:  40الجدول رقم 

لقد أكد أغلبية املستفيدين من مكتبة أمحد عروة بأنه جيب على ادارة املكتبة زيادة تفاعلـها  
حـدوث أي  مع مستفيديها خاصة مع تعقد عمليات البحث عن املعلومات من جهة و امكانيـة  

ع يبني الرغبـة  فو هو مرت 4.29كان متوسط التوقع جتاه هذه العبارة  مشكل فين أو اداري ولقد
  . األكيدة للمستفيدين يف تقريب إدارة املكتبة من املستفيد و ما قد يالقيه من صعوبات

5% 2% 8%

31%54%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

  : ضرورة تفاعل املكتبة مع املستفيدين41الشكل رقم 
  

  
  :تأدیة الخدمات بطریقة صحیحة من أول مرة.7.2.5

يت قد حتدث يف أداءها خلدماا متثل فرصة ذهبية هلا لكـي  إن قيام املكتبة مبعاجلة األخطاء ال
تستطيع أن تقدم للمستفيدين خدمة تفوق توقعام و من مث حتول النقاط السلبية إىل نقاط اجيابيـة  
لصاحل املكتبة و املستفيد قد يصبح أكثر اهتماما باخلدمة يف مرحلة العالج مقارنة بدرجة اهتمامـه  

أول مرة ، و تشري العديد من الدراسات إىل أن وجود نظام  جيد لعـالج   يف مرحلة تقدمي اخلدمة
جوانب القصور اليت قد تظهر يف أداء اخلدمة يؤدي إىل شعور املستفيد بالرضا و من مث تزداد عملية 

  .توصيته بالتعامل مع املكتبة مستقبال
  

رقم العبارة
  

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

07  00  00  05  7.81  05  7.81  50  78.12  04  6.25  3.82  
  تأدیة الخدمات بطریقة صحیحة من أول مرة:  41الجدول رقم 
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أفضل مما هي عليه اآلن و أن تكون بطريقة يرغب املستفيدون بأن تؤدى اخلدمات بطريقة 
و هذا ما يدعو مكتبة أمحد  3.82صحيحة من أول مرة حيث بلغ متوسط توقعهم هلذا العامل 

  .عروة إىل مراقبة طرق و أساليب تقدمي خدماا يف األماكن املخصصة لذلك

8% 8%

78%

6%

غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

  : تأدية اخلدمات بطريقة صحيحة من أول مرة42الشكل رقم 
  

  :اإلعالم بأوقات اإلفادة من الخدمات.8.2.5
ن يكون مستفيدوها على علم بأوقات تقدمي خدماا حيـث  جيب على املكتبة أن تسعى أل

يتجسد من خالل هذا املتغري اإلهتمام الواجب أن متنحه املكتبة للمستفيد مـن حيـث إعالمهـا    
  .بفترات اخلدمة و حماولة جعل املستفيد على اتصال دائم مع كل مستجداا

  
  
  
  

رقم العبارة
  

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  دةغري موافق بش

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

08  01  1.56  02  3.12  00  00  45  70.31  16  25  4.13  
  اإلعالم بأوقات اإلفادة من الخدمات : 42الجدول رقم 

بأن تكون املكتبة أكثر انفتاحا حبيث يتمكنوا مـن  إن مستفيدي مكتبة أمحد عروة يرغبون 
و هو  4.13معرفة أوقات تقدمي اخلدمات و هذا ما يؤكده متوسط التوقع هلذا املتغري حيث كان 

  . مرتفع
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2%

70%

25%
3%

غیر موافق بشدة غیر موافق موافق موافق بشدة

 :  اإلعالم بأوقات اإلفادة من اخلدمات43الشكل رقم 
  

  
  :التوقعات كمعیار أساسي لتقییم جودة الخدمة المكتبیة.3.5

ة و من هذا املنطلق فـإن  إن املستفيد هو الطرف األساسي يف تقييم مستوى اخلدمة املكتبي
  :اخلدمة لديه تتخذ ثالث مستويات وهي

  .عنها اخلدمة العادية وتتحقق عندما يتساوى ادراك العميل ألداء اخلدمة مع توقعاته املسبقة .1
وتتحقق عندما يتدىن األداء الفعلي للخدمة عن مستويات التوقعات بالنسبة  اخلدمة الرديئة .2

  .هلا
 .ندما يفوق أو يتجاوز األداء الفعلي للخدمة توقعات املستفيدينعوتتحقق  اخلدمة املتميزة .3

  
  

  :التسلیم الفوري للخدمات وجوب.1.3.5
يشعر املستفيدون عند عملية تسليم اخلدمة مبستوى مهارة مقدمي اخلدمات هلم ، وتشـري  

شكل يفوق الدراسات ذا الصدد إىل أن املستفيدين عند اهتمامهم بأداء اخلدمة من قبل املكتبات ب
عادة ما يركزون على جانب عمليات اخلدمة و أداءها و ليس على نتائج اخلدمة ، لذلك توقعام 

جيب على ادارة املكتبة اجلامعية أن تعمل على تنفيذ عمليات اخلدمة بأقصى سرعة ممكنة و بصـفة  
   .فورية

  
  

  رقم

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة
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  العبارة
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  
09  00  00  02  3.12  00  00  25  39.06  37  57.81  4.51  

  وجوب التسلیم الفوري للخدمات:  43الجدول رقم  
تبية مبكتبة أمحد عروة بشكل أفضل يؤكد املستفيدون على أن تتم عملية تسليم اخلدمات املك

و  4.51من هذا املستوى و بشكل فوري و هذا ما يربره متوسط التوقع هلذه العبارة حيث كـان  
  .هو ما حيتم على املكتبة اعادة ترتيب هذه املسائل و التنقيب عن اخللل يف كيفية تقدمي خدماا

  

3%

39%

58%

غیر موافق موافق موافق بشدة

  : وجوب التسليم الفوري للخدمات43الشكل رقم 
  

  :وجود الرغبة الدائمة لمعاونة المستفیدین.2.3.5
ب على املكتبات اجلامعية السعي دائما لتوفري عامل الراحة ملستفيدين من خـدماا مـن   جي

جهة و أن تعمل على توعية و توجيه عامليها إىل ضرورة مساعدة و تقدمي املعاونة للمستفيد كلما 
أمكن ذلك ليس هذا فحسب بل جيب أن يسعى املوظفون من تلقاء أنفسهم لتقدمي يد املساعدة و 

  .للمستفيدين العون 
  

  
  

  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

10  00  00  05  7.81  05  7.81  40  62.5  14  21.87  3.98  
  

  وجود الرغبة الدائمة لمعاونة المستفیدین : 44الجدول رقم 
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يأمل املستفيدون من مكتبة أمحد عروة بأن يكون مستوى مساعدة و معاونة املوظفني هلم و 
، انطالقا من هنا جيب على  3.98رغبتهم يف ذلك و هذا ما يثبته متوسط توقعهم جتاه هذا العامل 

  .املكتبة زيادة اإلهتمام ذا اجلانب مستقبال
8% 8%

62%

22%

غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

   :  وجود الرغبة الدائمة ملعاونة املستفيدين45الشكل رقم 
  

  :الدقة و الجدیة في معالجة طلبات المستفیدین.3.3.5
أن تسعى لتقدمي خدماا بكل دقة و فعالية و جدية و هذا من خالل حث جيب على املكتبة 

املكتبيني على االستجابة الفورية للمستفيدين و تنفيذ طلبام و معاجلتها بكل عناية ، إن العمـل  
على حل مشاكله و القدرة و املهارة على أداء اخلـدمات   على إظهار اإلهتمام باملستفيد و العمل

   . بكل جدية و دقة متناهية جيعل من املستفيد عميل دائم للمكتبة
  

  
  

  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة

متوسط التوقع
  

غري موافق 
  بشدة

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

11  01  1.56  00  00  02  3.12  25  39.06  36  56.25  4.48  

  
  الدقة و الجدیة في معالجة طلبات المستفیدین:  54الجدول رقم 

  
يتوقع املستفيدون مستوى عال من الدقة و اجلدية يف معاجلة الطلبات املتعددة للمستفيدين 

  .و هو متوسط مرتفع  4.48تغري حيث كان متوسط توقعهم هلذا امل
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2%

39%

56%

3%

غیر موافق بشدة محاید موافق موافق بشدة

  : الدقة و اجلدية يف معاجلة طلبات املستفيدين46الشكل رقم 
  

  :أھمیة الشعور بالثقة من خالل سلوك الموظفین.4.3.5
كما أن وجـود   اجلودة،إن الثقة يف اخلدمة معيار هي املعيار األكثر أمهية للعميل عند تقييم 

من الثقة لدى املستفيد خبدمات املنظمة سيقلل من حاجته لعملية معاجلـة أخطـاء و    درجة عالية
كل اخلدمة،لذلك جيب على موظفي املكتبة أن يعملوا على حتسيس املستفيدين بالثقـة مـن   مشا

   .خالل تصرفام و معامالم معهم يف كل جوانب اخلدمة املكتبية
  
  
  
  

  
  

  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
% 

  رارالتك
  

  النسبة
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
% 

12  00  00  03  4.68  01  1.56  20  31.25  40  62.5  4.51  
  أھمیة الشعور بالثقة من خالل سلوك الموظفین:  64الجدول رقم 

يرغب املستفيدون بزيادة مستوى الثقة الذي جيدونه من خالل سلوك موظفي مكتبة أمحـد  
و هو ما يؤكد ما قالـه لنـا أحـد     4.51ذلك ملا كان عليه متوسط التوقع هلذا املتغري  عروة و

   .من حني آلخراملستفيدين عن تلك السلوكات التعسفية اليت يقوم ا بعض املوظفني 
  



     ت مكتبة أمحد عروةتقييم املستفيدين للجودة املتوقعة جتاه خدما: الفصل اخلامس

             تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات    : قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور  أمحد عروة

- 155 - 

5%

31%

62%

2%

غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

   :  أمهية الشعور بالثقة من خالل سلوك املوظفني47الشكل رقم 
  

  
  :مالئمة موقع و مبنى المكتبة ضمن الھیكل العام للجامعة.5.3.5

ين املكتبـات  ا سيكون هلا تأثريا كبريا على مباإن التغريات اليت حتصل اليوم و ستحصل غد
اجلامعية و احلل هو جعل هذه األخرية أكثر انسجاما مع مطالب العصر الراهن ، و من مث الوصول 

لقـد أصـبح مـن    "إىل املبىن املالئم املتكيف مع احمليط يف خمطط املكتبة داخل الوسط اجلامعي ، 
ططات املكتبات و خاصة اجلامعية منها أكثر مشولية و الضروري توجيه املزيد من العناية لوضع خم

حنن نسمع عن البناء البيئي الذي يشترط يف مبىن املكتبة أن يكون أكثر انسجاما مع احمليط و مـع  
  .1"البيئة اليت يقوم فيها

  
  
  

  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

13  02  3.12  00  00  10  15.62  30  46.87  22  34.37  4.09  

  مالئمة موقع و مبنى المكتبة ضمن الھیكل العام للجامعة:  74الجدول رقم 
ين يف أن تكون املكتبة تتمتع مبوقع و يبدو واضحا رغبة املستفيدمن خالل تقييم هذا املتغري 

و  4.09مبىن أحسن من هذا الوضع اليت تعيشه اآلن و ذلك حسب متوسط التوقع و الذي كان 
هو ما يؤيد ما قلناه سابقا يف دراسة واقع املكتبة إضافة إىل كون املكان احلايل هلا مل يصـمم أول  

                                                
  .208.ص.املرجع نفسه . صويف، عبد اللطيف،دراسات يف املكتبات و املعلومات   1
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القادر إذن املبىن هو عبارة عن خمزن وهذا  مرة لكي يكون مكتبة و إمنا كمخزن ملسجد األمري عبد
  .ينايف متاما املعايري الواجب توفرها و اليت كنا قد فصلنا فيها يف الفصل الثاين

3% 16%

47%

34%

غیر موافق بشدة محاید موافق موافق بشدة

  : مالئمة موقع و مبىن املكتبة ضمن اهليكل العام للجامعة48الشكل رقم 
  

  :شعور المستفیدین باألمان داخل المكتبةأھمیة  .6.3.5
 بضرورة توفري املكتبة لدرجة معينة من األمان للمستفيد سواء تعلقو يتعلق قياس هذا املؤشر 

ذلك بتقدمي اخلدمة أو من يقدم تلك اخلدمة ، و حماولة جتنب املخاطر اليت قد تنجم لنتائج تلقـي  
  . اخلدمات من هذه املكتبة أو غريها لذلك جيب مراعاة هذا اجلانب دائما

  
  
  
  

  
  

  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
متوسط التوقع

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  كرارالت
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
% 

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

14  02  3.12  00  00  00  00  35  54.68  27  42.18  4.32  
  أھمیة شعور المستفیدین باألمان داخل المكتبة:  84الجدول رقم 

ذا كان متوسط يرغب املستفيدون مبستوى أفضل من ناحية شعورهم باألمان داخل املكتبة هل
لذلك جيب على إدارة املكتبة اعادة النظر يف هذا األمر  4.32توقعهم هلذا املتغري عال نسبيا بقيمة 

  .و زيادة اإلهتمام بتوفري جانب كبري من شروط األمان و الثقة يف حميط املكتبة
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3%

55%

42%

غیر موافق بشدة موافق موافق بشدة

   :  أمهية شعور املستفيدين باألمان داخل املكتبة49الشكل رقم 
  

  :العوامل المؤثرة على توقعات المستفیدین. 4.5
ة من العوامل و لقد دلت العديد من الدراسات اليت أجريـت  تتأثر توقعات املستفيدين جبمل

بشأن توقعات املستفيدين بأا قابلة للتغيري و التعديل كاستجابة لعدد من العوامل و اليت تسـبب  
  :تغريات يف منطقة التحمل اخلاصة م و من أهم هذه العوامل نذكر

  :المستفیدین اللباقة و المرونة الكافیة في التعامل معضرورة  .1.4.5
إن املكان الذي تؤدى فيه اخلدمات املكتبية له تأثري كبري و العاملني الذين يقدمون اخلدمـة  

، لذلك جيب عليهم دائمـا أن  ملستفيد و يتفاعلون معه يعدون من أكثر العناصر أمهية ذا الشأن 
ين و متخلق،كي يرمسـوا  يظهروا العناية باملستفيد و استقباله ببشاشة و ابتسامة و تعامل مرن إنسا

  .صورة جيدة عن املكتبة و خدماا يف ذهن املستفيد
  

  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  
  النسبة  التكرار

%  

15  00  00  01  1.56  00  00  23  35.93  40  62.5  4.59  
  ضرورة اللباقة و المرونة الكافیة في التعامل مع المستفیدین:  94الجدول رقم 

بأن يكون موظفي مكتبة أمحد عروة أكثر لباقة و مرونة يف تعاملهم مـع   يرغب املستفيدون
و هو مرتفع و يعكـس   4.59املستفيدين وهذا من خالل متوسط التوقع هلذا املتغري و الذي كان 

   .بشدة أمهية توفر هذا العامل
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2%

36%

62%

غیر موافق موافق موافق بشدة

  : ضرورة اللباقة و املرونة الكافية يف التعامل مع املستفيدين50الشكل رقم 
  

  
  :امتالك الموظفین للمھارات المعرفیة الالزمة .2.4.5

إن على املكتبات اجلامعية اليت ترغب يف تقدمي خدمات ترقى إىل توقعـات مسـتفيديها أن   
تتأكد من استعداد العاملني و قدرام ، و من اإلجراءات اليت تساعدها على حتقيق ذلك هو حسن 

لـرد  اختيار املوظفني الذين تتوافر لديهم القدرات املعرفية و اإلستعداد النفسي على أداء اخلدمة و ا
على كل ما قد يتبادر إىل ذهن املستفيد من أسئلة حول اخلدمات املكتبية أو أي أمر لـه عالقـة   

  .باملكتبة
  
  
  
  

  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
متوسط التوقع

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  سبةالن  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

16  05  7.81  05  7.81  00  00  30  46.87  24  37.5  3.74  
  امتالك الموظفین للمھارات المعرفیة الالزمة:  50الجدول رقم 

فوق يتوقع املستفيدون أن تكون لدى موظفي مكتبة أمحد عروة مهارات معرفية و قدرات ت
 3.74ا العامل و الذي كان هلذ سط التوقعلك جليا من خالل متو\ي هم فيه و يظهر املستوى الذ

جمـال املكتبـات و   و من جهة أخرى جيب على املكتبة أن تعمل على توظيف املتخصصـني يف  
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فقط متخصصون يف املكتبات و  14عامل بينهم  58املعلومات أكثر من أي شيء آخر فاملكتبة ا 
تها و رضا املستفيدين فاألساس هذا ال يناسب حجم و مكانة املكتبة و ينعكس سلبا على مردودي

  .هو القوى العاملة التخصصة و املاهرة
8% 8%

46%

38%

غیر موافق بشدة غیر موافق موافق موافق بشدة

  : امتالك املوظفني للمهارات املعرفية الالزمة51الشكل رقم 
  

  :اإلھتمام الشخصي بالمستفیدینضرورة  .3.4.5
إن وجود املستفيد داخل املكتبة يعين ضرورة توفري عدة شروط تسمح له بأن يشـعر بأنـه   

ني إىل هذا األمـر و  عنصر مهم يف املكتبة لذلك جيب على املكتبات مبختلف أنواعها تنبيه املوظف
مبكانته و قق هذا املبدأ أحس املستفيد ملستفيد اهتماما شخصيا وإذا ما حتية اإلهتمام باتمحب إقناعهم

  .أنه ليس فائضا عن احلاجة
  
  

  
  

  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  رالتكرا
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

17  05  7.81  05  7.81  10  15.62  25  39.06  19  29.68  3.74  

  ضرورة اإلھتمام الشخصي بالمستفیدین:  15الجدول رقم 
يتوقع مستفيدو مكتبة أمحد عروة أن يكون مستوى إهتمام املوظفني م أكثر مـن هـذا   

لذلك جيب علـى إدارة   3.74ا نالحظه من خالل متوسط التوقع و الذي كان املستوى وهذا م
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املكتبة زيادة ترشيد العاملني إىل هذا األمر و توعيتهم بدورهم يف هذا اال الذي يعـرب يف غايـة   
  .احلساسية بالنسبة للمستفيد

  

8% 8%

16%

38%

30%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

  : ضرورة اإلهتمام الشخصي باملستفيدين52الشكل رقم 
  

  :المستفید عدم إستعمال المفردات المتخصصة و التقنیة أثناء مخاطبة.4.4.5
داخل املكتبة متعدد و متنوع لذلك جيب أن حترص املكتبـة أن   لالتصالأن غين عن القول 

، و يؤكد بعض يكون اإلتصال بينها و بني املستفيدين عادي و ذلك لفهم اهتمامام و توقعام 
الباحثني أن اإلتصال العادي الذي جتريه املؤسسة يعكس يف طياته مـدى العنايـة حباجـام و    

م يؤدي إىل توسيع منطقة التحمل لدى املستفيدين ، فاخلدمة ما هـي إال تفاعـل مـع    انشغاال
املستفيد و لو قامت املكتبة باالتصال الدائم مع املستفيدين الستطاعت أن تتجنب العديـد مـن   
املشاكل احملتمل أن تتعرض هلا أثناء تقدمي اخلدمة ، من هنا جيب على املوظفني السعي إىل جتنـب  

ل و املخاطبة بألفاظ تقنية و متخصصة تفاديا ملا قد حيدث من سوء فهم أو عـدم رضـا   اإلتصا
  . املستفيد

  
  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  نسبةال  التكرار
%  

18  00  00  02  3.12  02  3.12  44  68.75  16  25  4.15  

  
  عدم إستعمال المفردات المتخصصة و التقنیة أثناء مخاطبة المستفید:  25الجدول رقم 
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جاء توقع املستفيدين جتاه هذا العمل مرتفع و هو ما يترجم الرغبة اجلاحمة للمسـتفيدين يف  
،  4.15و الذي كان بقيمـة  فيدين و مقدمي اخلدمات حتسني أساليب التخاطب القائمة بني املست

انطالقا من هنا فاملكتبة مدعوة حلث موظفيها بتجنب استخدام املفردات و الكلمـات التقنيـة و   
  .املتخصصة و اليت تعقد من صورة اإلتصال بينهم وبني مرتادي املكتبة

  

3% 3%

69%

25%

غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

   :  عدم إستعمال املفردات املتخصصة و التقنية أثناء خماطبة املستفيد53الشكل رقم 
  

  :مالئمة أماكن تقدیم الخدمات.5.4.5
أحد العناصر األساسية الذي يعطى االنطباع العام ملستوى اخلدمة يعترب مكان تقدمي اخلدمة 

املكتبية و منه جيب على املكتبات اجلامعية العمل و منذ البداية على وضع أماكن أو نقاط الوصـل  
بني املستفيد و اخلدمات يف أماكن مالئمة تسمح بالتسيري اجليد جلميع خـدمات املكتبـة ، و يف   

  .تكون مدروسة يف املخطط األويل العام للمكتبة اجلامعيةالواقع أن هذه األمور 
  
  

  رقم
  العبارة

  سلم اإلجابة
متوسط التوقع

  
  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

19  00  00  00  00  05  7.81  50  78.12  09  14.06  4.06  

  
  مالئمة أماكن تقدیم الخدمات:  35الجدول رقم 

جيب أن تكون أماكن تقدمي اخلدمات مبكتبة أمحد عروة أكثر مالئمة مما هي عليه و هذا ما أكده 
و يف احلقيقة لن نضيف يف الكالم أكثر  4.06املستفيدون من خالل متوسط التوقع و الذي كان 

  .املبىن الغري مالئمة فما بالك عن أماكن تقدمي اخلدماتمما قلنا عن وضعية 
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8%

78%

14%

محاید موافق  موافق بشدة 

   :  مالئمة أماكن تقدمي اخلدمات54الشكل رقم 
  

  :ضرورة تفھم حاجات و أھداف المستفیدین بدقة.6.4.5
من بني األمور اليت جيب أن تركز املكتبات اجلامعية عليها هو ضـرورة تفهـم املـوظفني    

و هذا ما جيعل ناهية حلاجات املستفيدين و أهدافهم املتغري ة و جيب أن تتم هذه العملية بالدقة املت
املكتبات تعمل على التوجه إىل وضع أخصائي معلومات يف واجهة تقدمي خدماا بغيـة حتقيـق   

   .حتديد جيد ألهداف مستفيديها
  
  
  

  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

20  00  00  05  7.81  03  4.68  30  46.87  26  40.62  4.20  
  ضرورة تفھم حاجات و أھداف المستفیدین بدقة:  45الجدول رقم 

  
تفهم حاجام و أهدافهم بدقة لـذلك كـان   يرغب املستفيدون مبستوى أفضل من ناحية 

و هو مرتفع و يعكس متاما ما صـرح لنـا بـه أحـد      4.20عامل بقيمة متوسط توقعهم هلذا ال
املستفيدين بأن هناك من العمال من تطلب طلبا ما فيأتيك بشيء آخر ال عالقة له بالطلب املراد و 
هذا ما حيتم على إدارة املكتبة إعادة النظر يف اهليكل العام للموظفني إجراء عملية تصفية و تغـيري  

  .يف وضع العامل املناسب يف املكان املناسب مواقع ناجح يسهم
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8% 5%

46%

41%

غیر موافق  محاید موافق  موافق بشدة 

  : ضرورة تفهم حاجات و أهداف املستفيدين بدقة55الشكل رقم 
  

  :أھمیة توافق ساعات عمل المكتبة مع كل المستفیدین.7.4.5
من املعروف أن الوقت له أمهية كبرية لذلك جيب على املكتبة اجلامعية أن تكيف سـاعات  

تكـون  عملها وفق ما يتناسب مع مجيع فئات املستفيدين و خاصة طلبة ما بعد التدرج و الـذين  
  . األمثل االستغالليتمكنون من استغالل املكتبة  لديهم التزامات كثرية و بالتايل ال

  
  
  

  
  

  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
% 

21  02  3.12  00  00  00  00  35  54.68  27  42.18  4.32  
  أھمیة توافق ساعات عمل المكتبة مع كل المستفیدین:  55الجدول رقم 

  
يرغب املستفيدون من مكتبة أمحد عروة أن تكون ساعات عمل املكتبة أكثر مالئمة لكـل  

تفع مما يدعو املكتبـة إىل  و هو مر 4.32املستفيدين و هذا حسب متوسط التوقع و الذي كان 
  .إعادة النظر يف هذا اجلانب
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3%

55%

42%

غیر موافق بشدة موافق موافق بشدة

  : أمهية توافق ساعات عمل املكتبة مع كل املستفيدين56الشكل رقم 
  

  
  :ضرورة تقدیم المكتبة برامج تعلیمیة و تدریبیة جیدة للمستفیدین.8.4.5

مستمرين حىت يتمكنوا من إستخدام األوعيـة و  إن املستفيدين حباجة إىل تكوين و تدريب 
ـ  الوسائل و األدوات اخلاصة بالتعامل مع املكتبة ، خاصة يف فيـه   لهذا العصر الذي كثر التعام

باألوعية الرقمية و حمتوياا و اخلدمات اإللكترونية للمكتبات اجلامعية حيث أصبحت هذه القضية 
إجـراء   "جيوز التقليل من أمهيته ، إذ جيب على املكتبات اجلامعية اليـوم  أمرا ال يستهان به و ال

لدعم مهارات املستفيدين سواء عن قرب أو عن  دورات تدريبية و تكوينية متنوعة مطبوعة ورقمية
و جيب أن يشمل التدريب اجليد كيفية استخدام قواعد البيانات و  1"وفق حاجام و رغبام بعد

استراتيجيات البحث ، لذلك فاملكتبة جيب أن تنظم دورات تكوينية و أدواا و تقنيات البحث و 
" ا اهلدف فإنه ستكون على طريق ما قاله ملفل ديوي جيدة وإذا ما وصلت إىل هذتدريبية متتابعة 

  .2"ميكن أن جنعل املكتبة جامعة بدون أساتذة
  

  
  رقم
  العبارة

متوسط التوقع  سلم اإلجابة
  

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  التكرار
%  

  النسبة  رالتكرا
%  

22  01  1.56  02  3.12  01  1.56  50  78.12  10  15.62  4.02  
  ضرورة تقدیم المكتبة برامج تعلیمیة و تدریبیة جیدة للمستفیدین : 65رقم  الجدول

                                                
  .213.ص.2004دار اهلدى ،: عني مليلة .اجلامعية  املراجع الرقمية و اخلدمات املرجعية باملكتبات .صويف ، عبد اللطيف   1
  .77.ص.2002قسنطينة،. 1،ع1مج.دين يف جمال املعلومات بني احلاجة و العوائقتكوين املستفي. بودربان ، عز الدين  2
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يرغب مستفيدو مكتبة الدكتور أمحد عروة أن تسهم املكتبة و تبادر إىل تقدمي برامج تعليمية 
و  4.02خدماا و ذلك من خالل متوسط التوقع و الذي كان و تدريبية ممتازة للمستفيدين من 

هو مرتفع و يدل داللة واضحة على وعي املستفيدين بأمهية هذه الربامج يف زيادة اإلستفادة مـن  
اخلدمات املكتبية و خاصة اإللكترونية منها ، لذلك جيب على املكتبة زيادة اإلهتمام ذا اجلانـب  

  .يف املستقبل القريب

77%

16% 2%
3%2%

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة

  : ضرورة تقدمي املكتبة برامج تعليمية و تدريبية جيدة للمستفيدين57الشكل رقم 
  

  :أبعاد مقیاس اإلدراكات و التوقعات.5.5
احلكم النهائي على مستوى اجلودة يقوم على أساس املقارنة بني توقعات املستفيد لكـل  إن 

بعد من أبعاد جودة اخلدمة و العناصر اليت تضمها ،وما يقابلها من إدراك فعلي للتجربـة الفعليـة   
فإن مستوى جودة اخلدمة يكـون  -ق أ أن ت تفو -للمستفيد و منه إذا كانت املقارنة سالبة أي

فإن مستوى جودة اخلدمة -ت أقل من أ  -أو صفرا أي أنمنخفضا ، وإذا كانت املقارنة موجبة 
سنحاول فيما يلي عرض نتائج تقييم متغريات مقياس اإلدراكـات و التوقعـات    يكون مرتفعا، و

  .حسب أبعاده اخلمسة
  :الجوانب الملموسة.1.5.5

قات بني متوسطات اإلدراك و التوقع ملتغريات هذا البعد حيث ظهر أعلى لقد تباينت الفرو
يف اإلستفادة من املكتبة بقيمة  جاذبيتهامدى و التسهيالت املادية و املرافق العامة توفرفرق يف متغري 

 –، يف حني كان أقل فرق ملتغري توافر و امتالك املكتبة لتجهيزات حديثة الشكل بقيمـة   0.41
  .0.64 –الفرق العام بني متوسط اإلدراك و التوقع هلذا البعد فقد كان  ا، أم0.53
  :االعتمادیة.2.5.5
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ميكن مالحظة أن أعلى فرق بني متوسطي اإلدراك و التوقع ظهـر يف مـتغري    يف هذا البعد
 ، بينما كان أقل فرق يف متغري 1.10إعالم املكتبة املستفيدين و الزائرين بوقت تأدية اخلدمة بقيمة 

، أما عن الفرق العام بني املتوسطات  0.68 –أداء اخلدمات بطريقة صحيحة من أول مرة بقيمة 
   . 1.16-ملتغريات هذا البعد فقد كان 

  :اإلستجابیة.3.5.5
من خالل الفروقات بني متوسطات اإلدراك و التوقع ملتغريات هذا البعد فإننا نالحظ بـأن  

، يف حني  2.08-بالثقة من خالل سلوك املوظفني بقيمة  أعلى فرق كان ملتغري شعور املستفيدين
،  1.10-رغبة موظفي املكتبة دائما مبعاونة و مساعدة املستفيدين بقيمـة  ظهر أقل فرق يف متغري 

  . 1.56-أما عن الفرق العام ملتوسطات متغريات هذا البعد فقد كان 
  ):األمان ( السالمة .4.5.5

قد جاء أعلى فرق ملتغري تعامل موظفي املكتبة بلباقة و مرونة أما يف بعد السالمة و األمان ف
، يف حني كان أقل فرق ملتغري شعور املستفيدين باألمان داخل  1.52-كافية مع املستفيدين بقيمة 

  .1-، و لقد بلغ الفرق العام ملتوسطات هذا البعد القيمة 0.25-املكتبة بقيمة 
  
  :التعاطف.5.5.5

قد ظهر أعلى فرق ملتغري تقدمي املكتبة لربامج تدريبية و تعليميـة جيـدة   بالنسبة هلذا البعد ف
، بينما ظهر أقل فرق ملتغري وقوع أماكن تقدمي اخلدمات للمستفيدين  1.94-للمستفيدين بقيمة 

، أما الفرق العام بني متوسطات متغريات هذا البعد فقد بلغ القيمة  0.36-يف مكان مالئم بقيمة 
-0.85 .  

  .58و  57تتبع و مالحظة هذه النتائج من خالل اجلدول رقم وميكن 

  العبارة  الرقم  البعد
متوسط 
  اإلدراك

متوسط 
  التوقع

  الفرق
  ت -أ

اجلوانب امللموسة
  0.53 -  4.44  3.91  املكتبة جتهيزات تقنية حديثة الشكل امتالك  01  

  0.41  3.53  3.76  توفر املكتبة على مرافق عامة وتسهيالت مادية جذابة  02

03  
االستفادة من  على ز املظهر العام ملوظفي املكتبةيفحت

  0.99 -  4.06  3.07  خدماا
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04  
ترغيب املواد املرتبطة باخلدمات يف االستفادة أكثر من 

  1.26  -  4.18  2.92  املكتبة

اإلعتمادية
  

  1.31 -  4.21  2.90  وفاء املكتبة ملستفيديها بكل ما تعدهم به  05

06  
 ةألي ماملكتبة مع املستفيدين عند مواجهته جتاوب إدارة

  1.47 -  4.29  2.82  مشكلة

  0.68 -  3.82  3.14  اخلدمات داخل املكتبة بطريقة صحيحة من أول مرة أداء  07

  1.10  3.98  2.89  املكتبة املستفيدين والزائرين بوقت تأدية اخلدمة إعالم  08

اإلستجابية
  

  1.45 -  4.51  3.06  للمستفيديناملكتبة خدمات فورية  مي موظفيقدت  09

  1.10 -  3.98  2.88  املكتبة دائما مبعاونة ومساعدة املستفيدين رغبة موظفي  10

  1.61 -  4.48  2.87  طلبات املستفيدين بكل عناية وجديةمعاجلة موظفي املكتبة ل  11

  2.08 -  4.51  2.43  خالل سلوك املوظفنيمن ن بالثقة ور املستفيديشع  12

السالمة 
) 

األمان 
(  

  1.19 -  4.09  2.90  متتع املكتبة مبوقع ومبىن مالئم ضمن اهليكل العام للجامعة  13

  0.25 -  4.32  4.07  املكتبة داخلن باألمان ور املستفيديشع  14

  1.52 -  4.59  3.07  املكتبة بلباقة ومرونة كافية مع املستفيدين تعامل موظفي  15

16  
إلجابة على أسئلة لرفية املكتبة مهارات مع امتالك موظفي

  املستفيدين
2.74  3.98  - 1.24  

  1.25 -  3.74  2.49  املكتبة باملستفيدين اهتماما شخصيا إهتمام موظفي  17

التعاطف
  18  

 استعمال املفردات املتخصصة والتقنية أثناء جتنب املكتبيني
  خماطبة املستفيدين

3.10  4.15  - 1.05  

  0.36 -  4.06  3.70  ستفيدين يف مكان مالئمأماكن تقدمي اخلدمات للم وقوع  19
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20  
هداف وحاجات املستفيدين بشكل ألاملكتبة  تفهم موظفي

  1.66 -  4.20  2.54  حمدد

  1.75 -  4.32  2.57  كل املستفيدينلساعات عمل املكتبة  ةممالئ  21

  1.94 -  4.02  2.08  ربامج تدريبية وتعليمية جيدة للمستفيدينل املكتبة ميتقد  22

  
مستوى جودة الخدمة المكتبیة المدركة و المتوقعة لمتغیرات المقیاس :  75لجدول رقم ا

  و الفروق بین المتوسطات
و استنادا إىل النتائج اليت توصلنا إليها من خالل املقارنة بني  )58و  57(من خالل اجلدول رقم 

  :ملسجلة ميكن القول بأن متوسطي اإلدراك و التوقع لكل بعد من أبعاد جودة اخلدمة و الفروقات ا
ا و ذلك مـن  تقييم املستفيدين ملستوى جودة اخلدمة املكتبية املدركة كان سلبيا و منخفض -

 4و الدرجـة   3أي أنه وقع بني درجة احلياد  3.11خالل املتوسط اإلمجايل لإلدراك و الذي كان 
  .إضافة إىل أنه أقل من قيمة التوقع بكثري

ستوى جودة اخلدمة املكتبية املتوقعة كان مرتفعا و ذلك مـن خـالل   إن تقييم املستفيدين مل -
 4.15املتوسط اإلمجايل لتوقعات املستفيدين جتاه خدمات مكتبة الدكتور أمحد عروة و الذي بلـغ  

   . إضافة إىل أنه أكثر من قيمة اإلدراك بكثري 5و الدرجة  4أي أنه بني الدرجة 
ن جلودة اخلدمة املكتبية املدركة و املقدمة هلـم فعليـا و   يوجد اختالف بني تقييم املستفيدي -

جودة اخلدمة   املكتبية املتوقعة جتاه خدمات مكتبة أمحد عروة، حيث أكدت النتائج اليت توصـلنا  
إليها بأن مستوى جودة اخلدمة اليت تقدمها مكتبة الدكتور أمحد عروة موضع الدراسة منخفض مما 

  . ء العام للمكتبةيدل على اخنفاض مستوى األدا
  أبعاد مقياس جودة اخلدمة

  
متوسط 
  اإلدراكات

متوسط 
  التوقعات

  الفرق
  ت –أ 

  0.64 -  4.05  3.41  اجلوانب امللموسة

  1.16 -  4.07  2.91  اإلعتمادية

  1.56 -  4.37  2.81  اإلستجابية

  1 -  4.14  3.14  - األمان  –السالمة 

  0.85 -  4.15  3.30  التعاطف
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  1.04 -  4.15  3.11  املتوسط اإلمجايل
  

مستوى جودة الخدمة المكتبیة من خالل الفرق بین متوسطي اإلدراك و :  85الجدول رقم 
  التوقع ألبعادھا

  :عوامل الفشل في تحقیق الجودة في المكتبات الجامعیة.6.5
توجد العديد من العوامل من شأا الوقوف حجر عثرة يف وجه حتقيق أو تطبيق فلسفة اجلودة يف  
  :ملكتبات اجلامعية و ميكن توضيح ذلك فيما يليا

  .عدم وجود ثقافة خاصة باجلودة لدى املكتبات و مرافق املعلومات -
  .انعدام الرغبة لدى ادارات املكتبات اجلامعية يف التوجه حنو برامج اجلودة الشاملة -
عدم حتقيق أي مردودية لك راجع إىل مرفق املعلومات و ذ املكتبة أواملنافسة على مستوى  انعدام -

  .تذكر 
  .اليت تعترب األساس لنجاح مثل هذه املبادرات البشرية وعدم االستثمار يف املوارد  -
االعتقاد اخلاطئ لدى القادة و املديرين بأن تطبيق اجلودة عملية مكلفة و الواقع هـو عكـس    -

  .ذلك
تطبيبق أنظمة اجلـودة ـذا   نقص الوعي لدى مسؤويل املكتبات اجلامعية و ضعف ارادم يف  -

  .النوع اهلام من املكتبات بشكل يؤدي إىل دعم فلسفة اجلودة الشاملة مبكتبام
عدم اقتنـاعهم  و  واحدة،رغبة أخصائي و مهين املعلومات يف تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة مرة  -

  .باملبادرات اجلزئية، أو اإلميان باملرحلية يف التطبيق ومن مث النجاح
قص برامج التدريب و التأهيل املهنيني يف جمال اجلودة مما جيعلهم يفضلون أساليب أخرى قد ال ن -

  .تساهم يف عملية التطوير و التحسني
  .ألجل ذلكاخلوف من عدم مطابقة نتائج تبين مفهوم اجلودة و التكاليف املدفوعة  -

  :ارة الجودة الشاملةخدمات المكتبات الجامعیة الجزائریة و حتمیة التوجھ نحو إد.7.5
إن احلديث عن واقع املكتبات اجلامعية اجلزائرية بقدر ما هو مهم فإنه يستدعي منا إجيـاد  

ه هذه األخرية لالنتقال ا مـن  األساليب الكفيلة و الفعالة اليت بإمكاا معاجلة الوضع الذي تعيش
 وىل التركيز علـى وضـعية  ، و جيب بدرجة أاهب الظالم و الفشل إىل مسالك النور و النجاحغي

ـ  أساسا حول أو اخلدمات املكتبية اليت تقدمها هذه املكتبات و تتمحور خدمات املعلومات دى م
وضع بعض اخلطوات اليت من وميكن  اخلدمات على تلبية احتياجات املستفيدين منها ، هإمكانية هذ

 :اآليتألخص كالذي تعيشه مكتباتنا اجلامعية با الواقعشأا أن تساهم يف معاجلة 
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التعرف علـى اإلمكانيـات   و  ومدى حتقيقها ألهداف املكتبة اتفحص الوضع الراهن للخدم -
  .اخلدمة والبشرية املنوط ا تقدمي اخلدمة املكتبية وذلك دف تطوير ورفع مستوى املادية

ياجـات  تومن مث حتديد االح ،يت مت حتقيقها وحتليلها وتفسريهاالتعرف على حجم االجنازات ال -
اخلطط املستقبلية اليت من شأا اإلسهام يف دعـم ورفـع    وضعات والضرورية لتقدمي هذه اخلدم
 حصر املوارد املالية املتاحـة والتجهيـزات املكتبيـة   ، كما جيب  املقدمة مستوى اخلدمة املكتبية
 .ةدمي اخلدمة املكتبيم تق تقييم أداء العاملني باملكتبة الذين يناطإضافة إىل ا، واموعات وتقييمه

وبعد كل هذا نقول بأننا يف حاجة إىل إصالح شامل ملكتباتنا اجلامعية و لن يكون ذلك إال بتـبين  
مفهوم اجلودة و اليت أصبح موضوعها من املوضوعات اهلامة خالل سنوات العقد األخري من القرن 

اعتبـار  املكتبات اجلامعية  و خاصةاملاضي ، انطالقا من هنا نقول بأن على مؤسسات املعلومات 
  .اجلودة كمدخل أساسي ملواجهة التحديات الداخلية و اخلارجية اليت تواجهها

لتقـومي األداء و  تطويري معاصر ميثل إطارا حموريا يف معظم اـاالت   كاجتاهإن اجلودة الشاملة 
، ة اجلودة الشـاملة  تطويره وهو ما أدى بالعديد من املؤسسات إىل االجتاه حنو تطبيق برامج  إدار

هذا املفهوم الذي يعد من أكثر املفاهيم الفكرية و الفلسفية اليت استحوذت على اهتمام الباحثني و 
الفلسفة اليت تشمل اجلهود " ، وعموما فهي تعيناإلداريني يف خمتلف أنواع املؤسسات و املنظمات 

كما ميكـن اعتبـار    1"قيق رضا املستفيداملتواصلة جلميع األفراد يف املنظمة حنو حتسني اجلودة و حت
ثورة ثقافية و ذلك بسبب الطريقة اليت تفكر و تعمل فيها اإلدارة فيما يتعلق " إدارة اجلودة الشاملة

بالعمل على حتسني اجلودة باستمرار و التركيز على عمل الفريق و تشجيع مشاركة الفرد الفعالـة  
  .2"بالقرارات اإلدارية

ا ذه الدراسة و اليت تركزت أساسا حول قياس جودة خدمات مكتبة وحنن من خالل قيامن
أمحد عروة بتطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات اكتشفنا عن قرب الواقع املزري الذي تعاين منه 
مكتباتنا اجلامعية هذا الشيء الذي جيعلنا نتساءل كيف لنا أن خنرج من هذا الوضع بأكثر فائدة و 

تستمر يف ظل رياح التغيري اليت حتملها األلفية الثالثـة و  ملكتباتنا اجلامعية أن أقل خسارة ؟ و كيف 
وحنن كمختصني يف املكتبات و املعلومات سـنبحث عـن   احداثيات القرن احلادي و العشرين؟ 

                                                
الـة العربيـة لـإلدارة    .مدى تطبيق ركائز إدارة اجلودة الشاملة يف الشركات الصـناعية الصـغرية يف دولـة قطـر     .املري ، حممد   1

  .50.ص.2005أكادميية السودان للعلوم اإلدارية،: اخلرطوم.1،ع25مج.
الة األردنية للعلوم التطبيقيـة  .  دراسة جتريبية على البنوك اجلزائرية: أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف رشد اختاذ القرار . يد، معنيالس  2

  .24.ص.2005عمان،.1،ع8مج.
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كيف ميكن حتسـني مسـتوى   : وهو إجابة لسؤال يعترب على األقل بالنسبة لنا يف غاية األمهية 
  امعية اجلزائرية من خالل تطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة؟خدمات مكتباتنا اجل

  
  
  
  



   اخلامتة  

                   تطبيق مقياس اإلدراكات و التوقعات:تور أمحد عروةقياس جودة خدمات مكتبة الدك
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 :الخاتمة 
إن املكتبات اجلامعية تقف اليوم يف مفترق الطرق بني البقاء يف األنظمة التقليدية سواء اإلدارية 
أو الفنية أو اخلدماتية أي اجلوانب املتعلقة بتقدمي اخلدمات املكتبية أو التحول حنو األساليب اجلديدة 

ه األخرية ميكن اإلشارة إليها من و اليت دف أساسا إىل تطوير املكتبات من  مجيع جوانب ، هذ
خالل توجه العديد من مؤسسات املعلومات إىل قياس جودة خدماا بغية التعرف على جوانب 

 وخاصة املكتبات اجلامعية و لعل ما قمنا به يف هذهالقصور و الثغرات احلاصلة يف أداءها العام 
الوقوف عن واقع مكتبة الل الدراسة يصب بشكل أساسي يف هذا اإلجتاه ، حيث متكنا من خ

الدكتور أمحد عروة من اكتشاف الكثري من الثغرات و النقائص اليت من األجدر على مكتباتنا 
الناجحة و من مث  إن أرادت تسجيل امسها ضمن قائمة مؤسسات املعلوماتاجلامعية أن تتفاداها 

املشكلة و اإلحساس ا  ، و مهما يكن فإن معرفة بيت الداء أو وضع أقدامها على سلم النجاح
لواقع  من خالل دراستناكما يقال هو بداية التوجه حنو احلل و من بني النتائج اليت توصلنا إليها 

  :مكتبة الدكتور أمحد عروة ما يلي
عامل  14بينهم  58تعاين املكتبة من نقص يف القوى العاملة املتخصصة حيث أن عدد العمال . 1

  .ذا ينعكس سلبا على مستوى اخلدمات املقدمةفقط متخصص يف املكتبات و ه
مبىن مكتبة الدكتور أمحد عروة  ال يستجيب للمعايري املعمول ا عند تصميم مباين  إن .2

املكتبات اجلامعية و ما يؤكد هذا الرأي ما يالحظه أيا كان من تفرقة لبعض أقسامها كقسم 
املعايري احلديثة للمباين ذات اجلودة توصي  الدوريات و مكتبة األساتذة و املكتبة الرقمية إذ أن

  .بتجميع كل فروع املكتبة داخل مبىن واحد يف وسط اجلامعة األم
متتلك املكتبة عددا من األجهزة و املعدات لكن أغلبها قدمي و تقليدي أو عاطل عن العمل إما . 3

  .نسبيا أو كليا ناهيك عن عدم توافر البعض اآلخر
اليت نذكر من  و املباشرة املكتبية الفنية منها و روة العديد من اخلدماتتقدم مكتبة أمحد ع .4

اليت تبقى جمرد إشهار داخل املكتبة بسبب  دمة قواعد املعلومات و اإلنترنت هذه األخريةخ أمهها
ضعف قيمة التدفق إضافة إىل اقتصارها على فئات معينة دون األخرى مع قلة عدد أجهزة 

امكانية اإلستفادة من خدمات املكتبة الرقمية لكن هي األخرى تعاين من  احلاسوب ا كما تتيح
و يف غالب األحيان فهي منعدمة و  -ناتانترا –الشبكة الداخلية  ضعف شبكة اإلتصال يف إطار
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ال يتمكن الطلبة اإلستفادة من خدماا، كما تعمل املكتبة على توفري بعض اخلدمات اخلاصة منها 
     .ساخ و املعارض و احملاضرات العامة و النشرالتصوير و اإلستن

مدير مكتبة أمحد عروة أن مفهوم اجلودة ينطوي على نظرة املستفيد لنوعية اخلدمة املقدمة  يرى .5
  .أي مقاربة أخرى تتعلق مبفهوم اجلودة أكثر من

   .ودةمل تعمل على تطبيق أي طريقة أو أسلوب من أساليب اجل مكتبة أمحد عروة إدارةإن  .6
إن املكتبة مل تلجأ بعد إىل التفكري يف تطبيق مبادئ اجلودة الشيء الذي مل يدفعها للخوض يف  .7

زال الطريق أمامها  و هذا ما يعكس بأن مكتباتنا اجلامعية ال تطبيق اجلودة من مراحلمرحلة أي 
  .اجلوانبقطار اجلودة و تضع أقدامها على طريق التطور و االمتياز يف كل  طويل كي تركب

ال توجد عمليات تقييمية فعلية سواء لألداء أو دراسات املستفيدين ذات أمهية تذكر عدا بعض  .8
البحوث األكادميية اليت تناولت بعض جوانب التقييم يف مكتبة أمحد عروة أما عن التسويق فاملكتبة 

ل ضمن النظرة جتري من حني آلخر عمليات استطالع آلراء واقتراحات املستفيدين و هذا يدخ
  .التسويقية البسيطة إلدارة املكتبة

و الذي من خالله حاولنا قياس جودة  هذا فيما خيص دراسة واقع مكتبة الدكتور أمحد عروة
أو اخلدمات اليت تقدمها املكتبة و هذا لضمان تشخيص صادق و بناء لوضعية املكتبة داخليا 

قدمة للمستفيدين مبقارنة ادراكام الفعلية خارجيا و ذلك  للتعرف على مستوى جودة اخلدمة امل
للخدمات و اليت يتحصلون عليها بتوقعام جتاه تلك اخلدمات ، وبعد تطبيق مقياس اإلدراكات و 
التوقعات و الذي أظهرت الدراسة جناحه يف التعرف إىل جودة اخلدمة اليت تقدمها املكتبة موضع 

  :توصلنا إىل النتائج التالية وباملقارنة مع الفرضيات املوضوعة الدراسة
تقييم املستفيدين ملستوى جودة اخلدمة املكتبية املدركة كان سلبيا و منخفضا و هذا ما  إن .1

  .يثبت صحة و حتقق الفرضية األوىل للدراسة
إن تقييم املستفيدين ملستوى جودة اخلدمة املكتبية املتوقعة كان مرتفعا و هو ما يتناىف مع ما  .2

  .الفرضية الثانية للدراسة وبالتايل رفضها نصت عليه
يوجد اختالف بني تقييم املستفيدين جلودة اخلدمة املكتبية املدركة و املقدمة هلم فعليا و جودة  .3

ا إليهـا  اخلدمة   املكتبية املتوقعة جتاه خدمات مكتبة أمحد عروة، حيث أكدت النتائج اليت توصلن
بأن مستوى جودة اخلدمة اليت تقدمها مكتبة الدكتور أمحد عروة موضع الدراسة منخفض مما يدل 
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واملعادلة التاليـة  على اخنفاض مستوى األداء العام للمكتبة، و هذا ما يؤكد رفض الفرضية الثالثة 
  : تعرب عن ذلك

  .1.04 -= املتوسط اإلمجايل للتوقع  –املتوسط اإلمجايل لإلدراك 
تباين توقعات املستفيدين من املكتبة حيث أم يف كل مرة  وعموما فقد أظهرت دراستنا هذه

حيملون معهم توقعات جديدة  مما جيعل األبعاد و املؤشرات و املعايري اليت يقيم على أساسها 
إىل  ولكي ترقى املكتبةالفعلية ختتلف باختالف عدد الزيارات ،  ةاملستفيد جودة اخلدمة املكتبي

مستوى اإلمتياز فإنه من باب أوىل أن تكثف الدراسات و األحباث حول املستفيدين الذين 
يرتادوا بصفة فعلية ، كما تدعو الضرورة إىل اإلهتمام بعالج أخطاء اخلدمة أثناء استفادة 

جهة  و مناملستفيد و من مث حماولة بناء حق اإلمتياز معه و الوصول إىل صورة املستفيد الدائم ، 
أخرى جيب على مكتبة أمحد عروة زيادة اإلهتمام بالقوى العاملة من خالل تكثيف الربامج 
التدريبية هلم و توعيتهم ألم ميثلون الرهان احلقيقي يف حتقيق خطوات جادة يف جمال جودة 
ام اخلدمات املكتبية فهم جزء ال يتجزأ من اخلدمات املقدمة إضافة إىل تقومي سلوكيام و شخصي

   .وفق ما يتالءم مع قيم املهنة املكتبية الراقية و النبيلة
لكي نكون دائما واقعيني فإننا نرى بأن القرن احلادي و العشرين يتطلب أفرادا ذوي و

كما يتطلب أيضا وجود مدير املستقبل مواصفات خاصة و مهارات عالية و مستوى أداء مرتفع، 
و غريها ، لذلك فإن الوصول إىل نظام  االجتماعيةية و الفنية و الذي ميتلك املهارات القيادية الذات

مكتيب متكامل ومتشبع باجلودة يتطلب تغيريا جذريا يف املناخ التنظيمي القائم وحمدداته مبكتبة أمحد 
، و جيب أن يبدأ هذا التغيري من األشخاص  وغريها من املكتبات اجلامعية اجلزائرية األخرى عروة

ساليب اإلدارة و العمل و يتطلب هذا تدريبا مكثفا من أجل بناء ثقافة اجلودة ، كما أوال مث إىل أ
  .أن يئة املناخ املالئم شرط أساسي لتطبيق استراتيجية اجلودة مبفهومها احلديث 

إن املدخل التقليدي لإلدارة مبراحله املختلفة أصبح غري قادر بسماته و خصائصه على الوقوف 
تكتالت املكتبية و غريها ، من هنا ظهر فكر ت التكنولوجية و املعلوماتية و الأمام تلك التحديا

فلسفي جديد أطلق عليه إدارة اجلودة الشاملة يقوم على اإلميان بأن اجلودة العالية للخدمة وما 
أين : بشدة اليوم يرتبط ا من رضا املستفيد ميثل مفتاح النجاح ، و السؤال الذي يطرح نفسه

باتنا اجلامعية اجلزائرية من هذه الفلسفة اجلديدة و اليت حتمل معها بالتأكيد أسرار و موقع مكت
  مفاتيح النجاح و التميز؟
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هي سلوك وثقافة على مستوى القائد فاجلودة قبل أن تكون شهادة كخالصة ملا قلناه فإن و
ستراتيجي بال شك والتفكري يف حتقيق اجلودة هو قرار ا ،ككل كتبةامل واألفراد بل وعلى مستوى

وللمجتمع ولكن التفكري  كتبة اجلامعيةالتفكريي اهلادف مكسباً لإلدارة وللم ويعترب هذا النمط
  .يعين شيئاً البتة إذا مل يصاحبه استعداد ووالء وتضحية والرغبة والطموح ال

ت وذلك يف حقل املكتبات و مرافق املعلوماحتقيق اجلودة الشاملة إن احلاجة اليوم ملحة إىل   
 بالتوجه اجلاد حنو إدخال برامج إدارة اجلودة الشاملة و اليت تتعاظم أمهيتها يوما بعد يوم إذ تعترب

كتبة اجلامعية وتبوأها عكس اجيابياً على جناح املني مما فيدلكسب رضى املست إستراتيجيةوسيلة 
  .  مكانة مرموقة يف ظل جمتمع املعرفة و اإلعالم و الذكاء اإلنساين

الطموحة اليت تترفع بنظرها عن  كتبات اجلامعيةلكل امل صبح اجلودة الشاملة هدفاًت ب أنجي 
ومن ،احلديث عرفةقتصاد املااملشرف مبنظور العصر وديناميكية  املستقبل إىلوتنظر  أقدامهامواقع 

مفهوم البقاء  تركز على أامييز نظريات ونظم وآليات اجلودة الشاملة  ما أهم أناملؤكد 
 ولقدرؤية احملدودة و القاصرة والتطوير من خالل استشراف آفاق املستقبل بدالً من ال واالستمرار

هي السالح  واملهنية العلمية وأصوهلا وأبعادهااجلودة الشاملة مبفهومها  أناثبت الواقع والتجربة 
علومات امل ؤسساتم ساعدسيالذي ميكن التعامل بواسطته مع مستجدات العصر وتطوراته والذي 

مبا فيها املكتبات اجلامعية على كسب السباق و الرهان و من مث التربع على قاعدة صلبة من شأا 
  .أن تؤثر و تغري الكثري على صعيد العلم و املعرفة املستقبلية

  
  
  
  
  
  
  



 

  :الملخص
إن العصر الذي نعيشه اليوم جتوبه ثورات إدارية و تغيريات جذرية يف األوضاع و األساليب و 
املفاهيم وكل ما يرتبط ا و يتفاعل معها من عوامل اقتصادية و سياسية و اجتماعيـة ، و لقـد   

امعية الـيت  مؤسسات املعلومات و املكتبات و منها املكتبات اجلألقت هذه التغيريات بضالهلا على 
وتعتـرب  يفترض أن تكون متميزة باعتبارها أحد الروافد اهلامة للبحث العلمي و اجلامعة ككـل ،  

اجلودة من أهم هذه املفاهيم اليت زاد اإلهتمام ا عامليا منذ منتصف القرن املاضي بعـد مرورهـا   
  .ارة اجلودة الشاملةبعدة مراحل سامهت كلها يف تطوير هذا املفهوم إىل غاية بروز ما يعرف بإد

ورغم أن دخول اجلودة يف ميدان املكتبات و مرافق املعلومات جاء متأخرا نوعا مـا مقارنـة   
اصة اجلامعية إال أا استطاعت أن حتقق الكثري يف عدة مكتبات عاملية و خ األخرى بباقي ااالت

و املتمثـل يف   لتقيـيس منها كما لقيت اهتماما كبريا من طرف املنظمات واجلمعيات الدوليـة ل 
و هو ما ساعد هذه املؤسسات  املواصفات واملعايري اخلاصة باجلودة يف املكتبات ومرافق املعلومات

  .على تبين مدخل أو منهج اجلودة دون أي تردد
مدى توفر عنصر اجلودة يف اخلدمات اليت تقدمها املكتبات اجلامعية من وجهـة نظـر   وملعرفة 

املستفيدين فإا تكون أمام حتمية قياس جودة اخلدمات وذلك للتحقق من مدى مطابقة مسـتوى  
جاءت دراستنا هـذه لرفـع   انطالقا من هنا اخلدمات املقدمة الحتياجات و متطلبات املستفيدين،

مكتبة الدكتور أمحد عروة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسـالمية و مـن مث   الستار عن واقع 
قياس جودة خدماا املقدمة للمستفيدين و ذلك باستخدام مقياس الفجـوة بـني اإلدراكـات و    

أي مقارنة مستوى جودة اخلدمة املكتبية املدركة من طرف املستفيدين و املقدمة هلـم  التوقعات ،
  .ودة اخلدمة املكتبية املتوقعة جتاه هذه اخلدماتفعليا مبستوى ج

نظـرا لكـون توقعـات    أفضت الدراسة إىل اخنفاض مستوى جودة خدمات املكتبـة   ولقد 
ـ املستفيدين جلودة اخلدمة املكتبية كانت مرتفعة عن ادراكام هلا  توى األداء وبالتايل اخنفاض مس

ين سياسة تغيري شاملة و ذلك باالندماج يف تب الشيء الذي يفرض على مكتبة الدكتور أمحد عروة
عصر اجلودة الشاملة و هو التحدي الذي يواجه مجيع مؤسسات املعلومات و املكتبات يف العقود 
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