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 إدارة الجودة الشاملة فى مكتبات جامعة حضرموت للعلوم و التكنولوجيا : دراسة نظرية و ميدانية

أحمد جابر حامد التفنهى/ د : إعداد   
آداب  –قسم املكتبات و املعلومات  –أ س تاذ مساعد  جامعة حرضموت للعلوم و التكنولوجيا –لكية ال  

  743651437: جوال 

E- mail :   ahmedgaberhamed@yahoo.com  

:مستخلص  
من خالل دراسة ميدانية لمكتبات ة يجامعالمكتبات الإدارة الجودة الشاملة فى " الدراسة موضوع تتناول     

والتقييم بوجه عام الشاملة الجودة  و أهداف مفهوم :حيث تناقش" جامعة حضرموت للعلوم و التكنولوجيا 
مع التعريف بمتطلبات و مبادئ و ، والجودة والتقييم في المكتبات األكاديمية على وجه الخصوص،  

الضوء على  الدراسةوتلقي  .محاور العمل فى إدارة الجودة الشاملة فى المكتبات و مراكز المعلومات 
لذي يمكن من خالله تحديد مقياس بداية داء داخل المكتبات األكاديمية وايم األتقيمن  ىالغرض الرئيس
Benchmark  تحديد أغراض : وذلك من خاللة لألداء داخل المكتبة األكاديميظهر المستوى الحقيقي ي

لوصف  (قابل للمناقشة و التعديل ) و تقدم الدراسة نموذج مقترح  .و مجاالت التقييم فى المكتبات 
كما تقدم . تقييم المكتبة األكاديمية من منظور الجودة الشاملة( معايير)أيضَا نموذجو المكتبة األكاديمية،

من  مستوى عالللوصول بها إلى داخل المكتبات األكاديمية   المقترحات التي يمكن تنفيذها فعليا   بعض
 .الجودة 

 المكتبات الجامعية محل الدراسة تعانى من سلبيات كثيرة :أنو لعل أبرز نتائج الدراسة يتمثل فى      
أن هذه السلبيات ترجع لوجود ، و جعلتها غير قادرة على مواجهة تحديات العصر الحالية و المستقبلية 

و تخطيط  األهداف التى تسعى للوصول إليها، إعداد أخصائيي المكتبات،  :الكثير من المشكالت فى
كالت تتعلق بالتنظيم، مشكالت التخطيط السليم، مش،اتخاذ القرارات  :من حيث اإلدارة العلمية للمكتبات

كذلك تبين للدراسة وجود مشكالت فى اإلمكانات المادية من  .ومشكالت تتعلق باإلشراف والتوجيه الفني
التمويل والميزانية باإلضافة إلى وجود سلبيات فى ب و مشكالت تتعلقحيث المباني والتجهيزات واألثاثات، 
                                                                                       . نوع وجودة وكمية المقتنيات

 ومن خالل األخذ بنظام إدارة الجودة الشاملة فى اإلدارة،  مكتبات الدراسةبتطوير  و قد أوصت الدراسة
من  يناالهتمام بالمستفيدثم  .تأسيس نظم معلومات مكتبية آلية تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة  

المكتبة، وبذل جهد أكبر فى  حونو اتجاهاتهم بات الجامعية، والحرص على التعرف على رغباته المكت
 تعاون بين المكتبات الجامعية والعمل على التنسيق فيما بينها  العمل على وجود آليةو أوصت ب .تحقيقها 
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، ( العالمي)والمستوى الخارجي ( ىالمحل)واالشتراك فى المؤتمرات الدولية وذلك على المستوى الداخلي ، 

 .                                                ربط المكتبات الجامعية فى شبكة الكترونية واحدةمع 
 

  تمهيد   0/1

لتحقيق الجودة الشاملة ، ومن ثم الحصول على االعتماد  حاليا  تسعى الكثير من الجامعات في العالم      
ن تصبح شهاداتها معتمدة دوليا  ومن ثم يصبح خريجوها قادرون على العمل بهذه أالدولي الذي ينتج عنه 

بما أن المكتبة الجامعية تحتل مكان القلب من الجامعة، لما لها من و .  الشهادات في أي مكان بالعالم
في إمداد الجامعة بمصادر التعلُّم والتعليم والبحث العلمي،لتعينها على أداء رسالتها دور فعال وحيوي 

   .                    دورها بالشكل المناسب فلن تؤدى الجامعةوتحقيق أهدافها، فإنه بدون مكتبة جيدة 
أفضل الكوادر وميزانية مناسبة وخطة عمل رائعة ، وعلى الرغم من  الجامعاتقد يتوفر لدى و  هذا     

كل ذلك قد ال يمكن تحقيق النجاح إذا كانت نظم اإلدارة المستخدمة متخلفة نسبيا، ويؤدى ذلك إلى إهدار 
 .األموال مع الوقت و بدون تحقيق نتيجة ملموسة

ن هناك صعوبات كبيرة قد تواجه المكتبات ومراكز المعلومات د يظهر للبعض من علماء المكتبات أق     
فى تطبيق مفهوم الجودة الشاملة بسبب حداثة هذا المفهوم على المؤسسات الخدمية أو البحثية غير 

أن مفاتيح الجودة الشاملة هى مجموعة من المواصفات والمعايير  أضف إلى ذلكالهادفة إلى الربح ، 
فراد ذوى الحيثيات داخل مؤسسات املة البد من استيعابها لكافة األى نظرة شالمحددة والتى تحتاج إل

نه بالرغم من أن المكتبات قد نشأت باعتبارها إالمعلومات ، ويرى الباحث أن هذا قول مردود عليه حيث 
ا فى مؤسسات خدمية إال أن التطور التقنى قد لعب دورا  بارزا  فى تخلى المكتبات عن هذا التقليد بدخوله

نطاق المؤسسات البحثية ذات الطابع التجارى من خالل منظومة تسويق خدمات المعلومات ، وبالتالى 
ولى فى التخلص تدريجيا  ية من الدرجة األبدأت المكتبات ومراكز المعلومات رغم كونها مؤسسات خدم

ودة الشاملة وذلك ن هذه المؤسسات تحتاج إلى برنامج خاص للجأدراك ا  عن المفهوم القديم الحديث و 
تتمثل المالمح الرئيسية لهذا البرنامج إلى توفير  و .يتطلب دقة فى التنفيذ وتهيئة المناخ المناسب لتفعيله 

مورد مالى يتعلق بتجهيز مبان مصممه علميا  لتناسب كافة العمليات الفنية والخدمات التى تحتاجها 
، ..... العاملة بها وتوفير التجهيزات الالزمة للمكتبات ضافة إلى تدريب للكوادر البشرية المكتبات ، باإل

وبالتالى ينبغى توفير بعض من هذه المتطلبات حتى تحصل المكتبات على مواصفات الجودة الشاملة 
و من هنا يتضح  أن الجودة الشاملة مسئولية الجميع وليست ، بمشاركة الجميع فى تفعيلها واالرتقاء بها

 .فنيين والمختصين كما هو متبع فى مبادىء الجودة النوعية مسئولية مجموعة من ال
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:الدراسة    أهداف   0/2  

 : و يهدف هذا البحث إلى ما يلى 

   .  ها بالمكتبات الجامعيةاتإدارة الجودة الشاملة وتطبيق و أهداف و متطلبات التعرف على مفهوم -أ 
               . يةجامعالمكتبات المبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى  التوصل إلى -ب
  . اليمنيةبناء أداة قياس للتعرف على متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية  -ج
 توجيه نظر المسؤولين عن المكتبات بجامعة حضرموت إلى األعمال التى ال ينفذها العاملون ، بما – د 
 .العاملين بالجامعة  المكتبات والمعلومات والتطوير ألخصائييناصر التدريب عيساعد على إدراك  
االستفادة من نتائج هذا البحث عند محاولة تطوير  أساليب اإلدارة في المكتبات األكاديمية بجامعة   - ه

 .حضرموت للعلوم و التكنولوجيا 
                                                               :الدراسات السابقة    0/3

 :مستوى المؤسسات العلمية والبحثية أهم الدراسات التي أجريت في مجال إدارة الجودة الشاملة على لعل 
إدارة المدارس بالجودة الشاملة هدفت الى التعرف على إدارة  "بعنوان( 3002)دراسة مريم الشرقاوي ( 1

وأشارت .  "الجودة الشاملة في مجال التعليم وواقع إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية العامة بمصر
رة الجودة الشاملة في المدارس الثانوية في مصر وأكدت على الرجوع إلى نتائج الدراسة إلى انخفاض إدا

                                                                                                                               .الخبرة في معالجة األمور المدرسية 
هدفت الدراسة الى "المتطلبات التربوية لتحقيق الجودة التعليمية  "بعنوان( 3003)دراسة مها جويلى ( 3

الكشف عن متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم ومعرفة المبررات التي تستدعي تطبيق 
وأشارت  .جل تحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الميدانيأالجودة في النظام التعليمي ومن 

شراك ج ميع األطراف نتائج الدراسة إلى أن أهم متطلبات تحقيق الجودة تحديد األهداف واألفكار وا 
والتركيز على المخرجات و التأكيد على ، والتركيز على المناخ التعليمي واإلدارة الواعية ، المستفيدة 

                                                                     .التحسين المستمر والتغذية الراجعة
 Johannsen ,20002)  ) وهدفت التعرف  "إدارة الجودة الشاملة في منظور إدارة المعرفة "بعنواندراسة

إلى التحليالت النظرية إلدارة الجودة الشاملة والنماذج المقترحة ووصفت الدراسة إدارة المعلومات وجودة 
دارة المعرفة  دارة الجودة الشاملة ، وعرضت نظريا أوجه التشابه واالختالف بين إدارة المعلومات وا  الرقابة وا 

                                                              .ثم اقترحت نموذج لعمليات إدارة المعرفة 
إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم  "بعنوان( 1991)دراسة عبد العزيز أبو نبعة وفوزية مسعد ( 4 

لى مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ومجاالت التعاون بين الجامعات عالتعرف إلى هدفت الدراسة "العالي 
 في ( 9000)سلة االيزو ومنظمات األعمال وتطبيقات الجودة في الجامعات األجنبية ومجاالت تطبيق سل
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مؤسسات التعليم العالي كما تناولت الدراسة إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية 
األهلية والمعوقات المحتملة في التطبيق وتوصلت الدراسة إلى بناء استراتيجية إلدارة الجودة الشاملة في 

 .الجامعات األهلية األردنية
 Waks and Frank ,19965  ) دراسة :                                                       
هدفت الدراسة  "في التعليم الهندسي (9000)مبادئ ومعايير االيزو :لة قائمة بمدخل إدارة الجودة الشام" 

التعرف على مبادئ ومعايير إدارة الجودة الشاملة وناقشت مبادئ واستراتيجيات إدارة الجودة الشاملة في 
التعليم الهندسي كما وضعت عدة أدوات وطرق إلدارة الجودة الشاملة مناسبة لفاعلية التعليم واقترحت 

 . اءات ودراسة حالة واقتراحات مقرر تعليمي عن إدارة الجودة الشاملة يتضمن مناقشات وقر 
  Motwani,19956 )  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم جهود حديثة واتجاهات  "بعنواندراسة

التعريف واإلجراءات، والدراسات :تضمنت الدراسة أربعة اتجاهات للجودة في التعليم وهي " مستقبلية 
واشتملت الدراسة على مراحل تطبيق إدارة الجودة . قويم المعيارية، والنماذج التصورية والتطبيق والت

الشاملة في التعليم وهي الوعي وااللتزام، والتخطيط ، تطبيق البرنامج والتقويم واالتجاهات المستقبلية لتلك 
 . النواحي المقترحة

 : الدراسة التى بين أيدينا    محاور  0/4
 :مباحث  باإلضافة إلى النتائج و التوصيات  أربعة  من الدراسة تتكون

  المفهوم ، األهداف، : عامة  و فى المكتبات خاصة  من حيث  الجودة الشاملة يتناول:المبحث األول
 .المتطلبات ، المبادئ ، محاور العمل 

  يناقش عناصر المكتبة األكاديمية :المبحث الثاني . 
  دارة الجودة الشاملة:  الثالثالمبحث  .المكتبة األكاديمية وا 
  تقييم المكتبات فى جامعة حضرموت للعلوم و التكنولوجيا من منظور الجودة الشاملة ، و : المبحث الرابع

ذلك من خالل عرض مفهوم التقييم و أغراضه و مجاالته ، ثم تقديم نموذج مقترح لوصف مكتبٍة أكاديمية 
 . ، و معايير مقترحة لتقييم المكتبات األكاديمية 

 نتائج البحث. 
 اتالتوصي. 
 المصادر. 

 المبحث األول
.لجودة الشاملةالعام ل  مفهومال    

  مفهوم الجودة الشاملة   1/1
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ج أو مجموعة من السمات والخصائص للمنت  "الجودة الشاملة بأنها المعهد األمريكي للمعايير  يعرف
 (1).الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء باحتياجات محددة

تهتم بتحسين المنتج أو  Total Quality Management (TQM)   الشاملةوعلى ذلك فإدارة الجودة 
جودة الخدمات وجودة اإلجراءات وجودة : تواصل التحسين لتشمل ، مع الخدمة التي تقدمها المؤسسة 

 .الخ..الفعاليات وجودة التوثيق وجودة التسويق وجودة الدعاية واإلعالن التغذية الراجعة 

عن نظم اإلدارة األخرى  بأنها تهتم بالعميل وباحتياجاته وتعمل  (TQM)الشاملة وتتميز إدارة الجودة 
شباع رغباته  .بأقصى طاقتها للوصول إلى إرضاء العميل وا 

فأي منتج ال  (TQM)فاالهتمام بالعميل هو محور اهتمام كل المؤسسات حاليا وفقا إلدارة الجودة الشاملة 
 فائدة له بدون أن يوافق احتياجات العميل، أيضا مهما تكلفت الدعاية واإلعالن وخطط التسويق فال فائدة 

 .مرجوة من كل ذلك بدون أن يكون العميل هو محور االهتمام أوال وأخيرا

ية مع بمعني الحصول على جودة عال ؛الجودة والمستهلك: أنها بالجودة  Demingعرف ديمنج و  - 
الجودة يجب أن :ووضع ديمنج بعض النقاط للنقاش حول تعريف الجودة منها .تحقيق رغبات المستهلك

بعاد، ومن غير الممكن تعريف الجودة أتعرف في حدود متطلبات العميل وكذلك كون الجودة لها عدة 
كل األحوال نظر بمعنى المنتجات والخدمات في حدود خاصية واحدة وأن درجة الجودة ليس متساوية في 

 .                                                                 العتمادها على متطلبات المستهلك
المستهلك لما يريد وليس تحديد احتياجات ومتطلبات " الجودة على أنها  Feigenbaumعرف كما  -

الجودة تعتمد على خبرة المستهلك  أن بمعنى دارة في المصنع أو الشركة وغيره،و تحديد اإلأسواق تحديداأل
 : للمنتج أو الخدمة المقدمة كما يريد من متطلبات ورغبات، ومن ثم وضع بعض النقاط االساسية منها

 . الجودة يجب أن تعرف في حدود متطلبات المستهلك أو العميل • 
 .  جماليا  إن تعرف أبعاد ويجب أالجودة لها عدة • 
خر، لذلك ينبغي على مهندسي وتطلعاته عن المنتج من وقت آله هلك تتغير احتياجاتن المستأل نظرا  • 

 . الجوده أن تكون خططهم مواكبة لهذه التغيرات المتوقعة
 :أن لها عدة معاني منها بالجودة  جوران Juranعرف  -
 . الجودة تحتوي علي جميع مظاهر المنتج الذي يحقق احتياجات وتطلعات المستهلك من المنتج • 
 . نها عدم وجود الخلل في المنتجبأالجودة تعرف • 
 .المالئمه في االستخدام • 
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( العميل)ومن خالل التعريفات السابقة يتضح من مفهوم الجودة بأنها تحقيق متطلبات المستهلك      
ت الخ ، أما متطلبا...و خدمات مثل البنوك أ جهزة والسياراتاألج قد يكون متمثل في البضائع من والمنت

  .المنتج من العيوب  مظهر المنتج وبالتالى خلوالعميل فهي تتمثل في 

ويرى الباحث أن مفهوم الجودة ليس جديدا على ثقافتنا، فمن أوائل العلوم التي ارتبطت بنا كمسلمين      
ذا رجعنا إلى  تعريف علم التجويد وجدنا هو عل م التجويد الذي يعني بكيفية تالوة كتاب اهلل عز وجل ، وا 

التعريف يقول أن التجويد في اللغة يعني التحسين، يقال فالن جيد أي حسن ، إذا فمن الممكن أن نعرف 
متفق عليها مسبقا من قبل التحسين المستمر وفقا آلليات محددة ومعايير "الجودة الشاملة ببساطة بأنها 

 ".الخبراء كل في تخصصه

عاله فى تعريف الجودة يستطيع الباحث أن يعرف الجودة من أراء المختلفة التى ذكرت ومن خالل اآل
مجموعة من المعايير والمواصفات التى تساعد المكتبات : نها إمنظور علم المكتبات والمعلومات على 
تقديم العمليات الفنية وخدمات المعلومات بشكل جيد لتحقيق ومؤسسات المعلومات على الظهور و 

ظائف المطلوبة متطلبات المستفيدين والمتمثلة فى االداء الجيد وهو مدى قدرة المكتبات على القيام بالو 
كمل والشكل الالئق لها لخدمة المستفيد وسرعة تقديمها بشكل فعال وفى الوقت منها على الوجه األ
                                                                                            . هاالمناسب لحظة طلب

بعادها، يتوجب تطبيق مفهوم أولتحقيق متطلبات المستفيدين من المكتبات في الجودة المطلوبة و      
الجودة على العاملين بها الذين هم بالتالى المكلف اليهم تطبيق هذا المفهوم طبقا  للمعايير والموصفات 

 .جودة الشاملة داخل مجتمع المكتبات ومراكز المعلوماتالتى تقرها ال

 : الجودة الشاملة فى المكتبات و مراكز المعلومات  تتعلق ب  ميهامف  1/2
 . الجودة هي الثقافة التي ينبغي أن تتبنى من جميع العاملين بالمكتبات• 
لى االلتزام بمتطلبات الجودة الشاملة من قبل اإلدارة العليا إتغيير الثقافة المتبعة في المكتبة وهذا يحتاج • 

 . أوال ومن ثم من قبل جميع رؤساء األقسام المختلفة لتطوير الجودة
الجودة يمكن الحصول عليها بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للوصول الى خدمات عالية الجودة • 

 . بأقل تكلفة ممكنة
مال داخل المكتبة اليعني بالضرورة أنه غير مناسب، ولكن من عة بعض األدار إالعمل الروتيني في • 

نجاز وتفويض السلطة وعدم عمال، من ناحية سرعة اإلدارة هذه األإالممكن العمل على رفع أداء 
 . على تحقيق الجودة المنشودة ا  ييجابإ تقان في العمل مما ينعكسواإل االزدواجية في اتخاذ القرار

 ، و أن الهدف ليس لى كشفهاإلى تالفي حدوث األخطاء وليس إتهدف المكتبة من تحقيق الجودة • 
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 . نما هو العمل على مواصلة التطوير والتحسينا  و " ن كان تحقيقها شئ رائعا  و "تحقيق الجودة فحسب 
، من مراأل مقاومة ليست باليسيرة في بادئنها سوف تواجه بالجودة يحتاج الى جهد وتخطيط، أل تطبيق• 

 : باآلتىلى االهتمام إحتاج نداري التطويري، لذلك سلوب العلمي اإلقبل الذين اليؤمنون بهذا األ
 . التعريف بسياسة المكتبة. 1
 .عمل رؤية ورسالة للمكتبة تعبر عن عملها الحالى وطموحاتها فى المستقبل. 3
 . التدريب والتعليم لتوحيد لغة الجودة في المكتبة. 2
 . تعرف على متطلبات واحتياجات المستفيدين والعمل على تحقيقهاال. 4

 : بمعنى آخر فإن الجودة الشاملة فى المكتبات و مراكز المعلومات ترتكز على اآلتى 

أسلوب تفكير، ومنهج عمل، وطريقة تحدد كيفية إدخال التطوير والتحسين المستمر على مسار  -1
 . األداء العام داخل المكتبات ومراكز المعلومات 

توجيه للسلوك، والتزام بالتغيير والتطوير والتحسين لتحقيق أعلى جودة وأفضل وضع تنافسي للمكتبات  -3
 .  ومراكز المعلومات 

ية تهتم بتغيير بعض اإلجراءات والسلوكيات اإلدارية السائدة بالمكتبات لتحل محلها ثقافة إستراتيج -2
 .وسلوكيات الجودة ، التي تبرز مالمح شخصية المكتبة ورؤيتها المستقبلية وتوجهاتها 

 وتؤكد لتطوير المستمر، للتحسين و لبل هدف متغير يسعى ثابتا   ليست هدفا  محددا  الجودة الشاملة -4
على التزام الجميع بمبادئ الجودة كما تؤكد على أهمية إندماج هذه الفلسفة مع بنية المكتبة، وهي ال تعني  

 . تحسين الجودة الجودة التامة و لكنها تعني تحقيق أعلى جودة ممكنة و إيجاد بيئة عمل يسعى فيها الجميع إلى

 :بالمكتبات ومراكز المعلومات  بعض مبررات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة   1/3
 .ـ ارتباط الجودة باإلنتاجية المتمثلة فى خدمات المعلومات وهى الحصيلة النهائية من وجود المكتبات  1
 .ـ اتصاف نظام الجودة بالشمولية في كافة العمليات الفنية التى تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات  3
 .سمات عصر المعلومات  ـ عالمية نظام الجودة ، وهي سمة من2
 .ـ عدم جدوى بعض األنظمة واألساليب اإلدارية السائدة في تحقيق الجودة المطلوبة 4
 .ـ نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المكتبات ومراكز المعلومات فى الدول المتقدمة 5
 :أهداف الجودة الشاملة فى المكتبات ومراكز المعلومات 1/4
 .جل للمكتبات ومراكز المعلوماتالستراتيجى قصير وطويل األيط اخطتال -1
 .بناء القدرات المؤسسية للمكتبات ومراكز المعلومات -3
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 .تحديد رؤية ورسالة للمكتبات ومراكز المعلومات -2
 .طة ارتباطا  وثيقا  بقسم تنمية المقتنيات بالمكتبات ومراكز المعلوماتبتوفير إدارة مالية جيدة مرت -4
داء بالمكتبات ومراكز المعلومات ، والتقليل من تطوير فى أسلوب االدارة وجودة األحدوث تغيير و  -5

 .إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة
 .إرضاء المستفيدون من المكتبات وتلبية احتياتهم  -6
 .تحسين بيئة العمل -7
  .المكتبات ومراكز المعلومات تنمية الموارد البشرية العاملة فى -1
 . تقويم األداء بالمكتبات ومراكز المعلومات -9
 :  منهاالتى  وفى المكتبات و مراكز المعلومات  الجودة الشاملة    مبادئ 1/5
 .لتعرف على احتياجات وتوقعات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات والسعي لتحقيقهااـ  1
 .التحسن والتطوير عملية مستمرة ـ التأكيد على أن 3
 . من البحث عن العالج  ـ التركيز على الوقاية بدال   2
 .ـ التركيز على العمل الجماعي  4
 .ـ اتخاذ القرار بناء على الحقائق  5
 .لمهامهم ن فى المكتبات ومراكز المعلومات من األداء الجيد يـ تمكين العامل 6

 :أنهابة إلدارة الجودة الشاملة في المكتبات األكاديمية يحدد ريجز المبادئ المميز  و     

 .اتخذ القرارات بعد تحليل دقيق للبيانات التي جرى تجميعها: اإلدارة بالحقيقة -1
 يعني تبسيط العمل المكتبي مع التأكد من صحته: إلغاء الحاجة إلعادة العمل مرة ثانية -3
 .المشاركة بآرائهمتشجيع العاملين على : احترام الناس وأفكارهم -2
 .الثقة بالعاملين ومنحهم السلطة الالزمة لتحسين العمل: تفويض السلطة -4

(2:)للمكتبات    إدارة الجودة الشاملةالعمل فى  محاور   1/6  
، تبدو الحاجة إلى إنشاء إدارة "العميل دائما على حق"، "بدون العميل ال يوجد عمل" :المحور األول

 . إلحاحا مما سبقخاصة بخدمة العمالء أكثر 

إلدارة الجودة الشاملة تطرح مرة أخرى  ا  وعلى الرغم من أن العبارات السابقة ليست وليدة اليوم، إال أنها وفق
 .العمل عن ذي قبل لقواعد محددة من شأنها أن تطور فعليا   وفقا  



 

 

 

Page | 9 

 

يدية في اإلدارة تقف ، فالتقلالتطلع للجودة يعني التطلع لمصادرغير تقليدية للمعلومات :الثانيالمحور 
ثوب للمعلومات تصبح الجودة مجرد شعارجديد أو عثرة أمام التحديث، وبدون مصادر غير تقليدية حجر 

 جديد على جسد متهالك، وعلى ذلك فينبغي للمدير أن يتحول بدوره إلى قائد يشارك بنفسه في العمل و
 .ه وضمان استمرارية تحسنيفوض مرؤوسيه ويشرف على منظومة العمل لضمان تحسن المنتج 

 المبحث الثاني 
 الجامعية/  كاديميةعناصر المكتبة األ

المكتبة األكاديمية هي المكتبة التي تخدم طالب البكالوريوس وطالب الدراسات العليا باإلضافة 
والمكتبة هي مكان يتجمع فيه كل ما يتفاعل معه الفرد .  إلى خدمة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس

تعتبر المكتبة المصدر و  .بقصد التعلم بشكل مقصود أو عرضي الكتساب مهارات وخبرات تعلميه 
ن قيمة البحث أو تابة وتوثيق األبحاث والتقارير ألالرئيسي للمعلومات كما تلعب الدور الرئيسي في ك

أنه  و، تخدمت فيه عدد المصادر والمراجع التي اسقيمة النتائج ، و على  كليا   التقرير تعتمد اعتمادا  
 (3)..حداثة تلك المصادر والمراجع يمكن الوصول لذلك من خالل 

 :ويمكن تصنيف مصادر التعلم داخل المكتبة إلى نوعين رئيسيين هما 

 (4)تتمثل في مجموع األفراد المحيطين بالمتعلم ، الذين يتفاعل معهم الكتساب خبرات تعليمية :تعلم بشرية مصادر

تتمثل في كل ما هو غير بشرى ويحيط بالمتعلم في البيئة التعليمية فيكتسب  :بشرية  مصادر تعلم غير
 :ة آلتيخبرات تعلميه مقصودة أو غير مقصودة نتيجة التفاعل معها ويشمل هذا النوع المصادر ا

 موادأو عرض الخدم في إنتاج تشمل كافة أنواع المعدات واألجهزة واألدوات التي تستالتى  :األجهزة  - 1
 ، وهذه األجهزة يتعامل معها المتعلم عن قصد داخل المؤسسة التعليمية، وتمثل األجهزة مصدرا  تعليمية  

ما باستخدامها  للتعلم إما باكتساب خبرات حول األجهزة ذاتها واستخداماتها وكيفية تشغيلها وصيانتها ، وا 
 .(5)في إنتاج أو عرض مواد تعليمية محددة

تشمل كافة أوعية المعرفة التي تحمل المعلومات للمتعلم بشكل التى : المعلومات  (مصادر ) مواد  - 2
للتعلم إما باكتساب خبرات  نظامي أوغير نظامي، مقصود أوغير مقصود، وتمثل المواد التعليمية مصدرا  

 .حول تلك المواد وطبيعة كل منها وطرق إنتاجها، أو باكتساب خبرات مما تحتويه من معلومات وأفكار
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متعددة من مصادر المعلومات  وتعبر مراكز مصادر التعلم عن بيئة تعلمية جديدة تتضمن أنواعا  
 .لخبرات و إثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتيليتعامل معها المتعلم وتتيح له فرصة اكتساب المهارات وا

باإلضافة إلى  تضم المكتبات األكاديمية العديد من الكتب والمراجع في كافة الموضوعات ،هذا و 
لخدمة الرواد والباحثين ،ومزودة   INTERNET UNITSمتصلة باإلنترنتاللية اآلحاسبات و الالدوريات 
 INDIVIDUAL VIDEO UNIT والدوريات العلمية ،ووحدات فيديو تعليميلتغذية بالمراجع لبقوائم 

 ووحدات لعرض الوسائط المتعددة و تشغيل األقراص الضوئية المدمجة تستخدم في التعلم الفردي ،
UNITS CDS واألقراص الرقمية المدمجة ،DVDS  ووحدات للخرائط،MAPS UNIT  تستخدم لتقريب

المكتبات األكاديمية اآلن وبشكل واسع خدمات كما توفر  ومات الجغرافية ،المفاهيم الكونية ونظم المعل
مستخلصات األبحاث ، وخدمات البث االنتقائي للمعلومات لخدمة الطالب والباحثين ذوى التوجهات 
الخاصة في األبحاث، وقامت المكتبات األكاديمية بتطوير خدمة الملفات الوثائقية بإعداد ملفات موثقة في 

وعلى كافة " الخ …السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية " الموضوعات والقضايا المعاصرة  كافة
حتى يتسنى للباحثين والمراكز  -فيما يعرف بأرشيف المعلومات  –األصعدة المحلية والعربية والعالمية 

لمراجع والكتب العربية وذلك من خالل أهم ا. البحثية ومتخذي القرار أن يستفيدوا من هذه المعلومات 
واألجنبية التي تقتنيها كل مكتبة وكذلك من خالل مجموعة الصحف التي تضمها كل مكتبة باإلضافة إلى 

 .(6)المواقع الموجودة على شبكة اإلنترنت

 

 

 
 المبحث الثالث

 المكتبة األكاديمية و إدارة الجودة الشاملة

 األكاديميةتأثير تكنولوجيا المعلومات على المكتبة    3/1

إن تأثير تكنولوجيا المعلومات على المكتبة األكاديمية يعنى وجود خدمات تقدم عن طريق ما 
 :ناإللكترونية على ركنين أساسيييسمى باإلدارة اإللكترونية للمكتبات، وتقوم اإلدارة 
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كبيرة لتعامل الطالب سهولة بما يؤدى إلى :  واد والباحثين عبر شبكة اإلنترنتتوفير الخدمات للر  :األول
 .أسبوعيا أيام 7ساعة يوميا، و 34متوفرة   والباحثين مع اإلدارة اإلليكترونية، وتصبح خدمات المكتبة اإللكترونية

يؤسس هذا الركن عالقة متينة بين حيث : تفاعل جمهور الباحثين مع خدمات المكتبة اإللكترونية: الثاني 
إلدارة المكتبة اإللكترونية طرقا سهلة لالطالع على أراء رواد المكتبة من إدارة المكتبة وروادها ،إذ يوفر 

 .الطالب والباحثين ، والتعرف على األفكار المبدعة ، وتوظيفها في المصلحة العامة

يع التعامل مع ضرورات العصر كترونية بدون موظف يستطدير بالذكر انه ال توجد إدارة إلوالج
،  ناجحا   مجرد توفير التكنولوجيات الضـرورية ألي مشـروع لكي يكـون مشـروعـا  كتروني، وانه ال يكفى اإلل

تدريب الموظفين كي يتمكنوا من فهم التكنولوجيات الحديثة وطرق التعامل مع هذه  أوال  إذ يجب 
ا إدارة كتروني القادر على االستفادة من الخدمات التي ستوفرهإيجاد المستفيد اإلل ثانيا  يجب  و .التكنولوجيا

 .مكثفا لمرتادي المكتبات المكتبة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت ، ويتطلب هذا األمر تدريبا  

كترونية رقمية يعنى وجود أفراد لديهم وعى تكنولوجي يتيح لهم كيفية التعامل مع إن وجود مكتبة إل
، وال توجد مكتبة   حديثةأوعية المعلومات الحديثة واألجهزة المتطورة بال تخوف من التكنولوجيا ال

كترونية بدون شبكات معلومات تمتاز بالتكامل والكفاءة ، وال توجد شبكات معلومات بدون اتصاالت إل
،وال اتصاالت بدون العنصر البشرى القادر على تفهم روح العصر ومتطلباته ، وال عنصر بشرى بدون 

 . دعم مادي يوفر له الدورات والمنح التدريبية والرواتب والمكافآت 

ور السريع الذي حدث في مجال الكمبيوتر وتنافس الشركات في اإلنتاج أدى    إلى إن التط       
انتشار هذه األجهزة في معظم المكتبات ومراكز المعلومات بل تعدتها إلى كافة المؤسسات حتى غزت 
البيوت ، كما أدى هذا التطور إلى غزارة في اإلنتاج وسرعة في التطوير ، مما دفع المكتبات ومراكز 

التي  يمكن استخدامها لتخزين الفهارس " قواعد البيانات " لمعلومات إلى أن تقوم ببناء ما يسمى ا
 .والكشافات الخاصة بالدوريات

 : المكتبات ومراكز المعلومات  فى  متطلبات تطبيق نظام الجودة الشاملة   3/2
 . ـ تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمكتبات ومراكز المعلومات  1
 .ـ قياس األداء للجودة من خالل نتائج قابلة للقياس 3
 .ـ إدارة فاعلة للموارد البشرية بالجهاز االدارى والفنى بالمكتبات 2
 .ـ تعليم وتدريب مستمرين لكافة األفراد العاملين بالمكتبات  4
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 .تابعة لها هذه المكتباتـ تبني أنماط قيادية مناسبة لنظام إدارة الجودة الشاملة تكلفها المؤسسة االم ال 5
 .ـ مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى األداء  6
 .ـ تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة  7

 (7) :ويرى الحداد أن المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة تتطلب

 .مشاركة العاملين -
 .التدريب المستمر -
 .المشكالتفرق حل  -
 .الطرق اإلحصائية -
 .وضع األهداف طويلة األمد -
 .التفكير المتواصل بالتحسين -
 .اإلقرار بأن النظام وليس األشخاص هو المسئول عن أوجه القصور -

 :ويقترح سيركن بعض الطرق التي يمكن استخدامها كخطة عمل لتطبيق الجودة الشاملة

 .إنشاء كتيبات خدمة وحقائب معلومات لإلرشاد -1
 .استطالع رأي المستفيدين للوقوف على آرائهم من الخدمات المقدمة لهم -3
 .تطوير اللوحات اإلرشادية -2
 .تغيير ساعات العمل -4
 .تبسيط إجراءات االستعارة -5
 .إيجاد وسيلة سهلة إلرجاع المواد المستعارة -6
 .استخدام المرونة في إسناد المهام للموظفين -7
جرائها ع -1  .لى الموادمطالبة الموردين بعمل بيانات وا 
 .إعطاء توجيهات وافية وتلقين الموظفين الجدد -9

 .إيجاد مجموعات استشارية مكتبية للتنسيق بين األقسام -10
 .متابعة واقتفاء الشكاوى والمقترحات -11
 .إدخال تحسينات على المبنى الرئيس للمكتبة -13
 .تطوير برنامج الوصول للعمالء الخارجيين -12
 .األساسيةافتتاح مكاتب فرعية تابعة للمكتبة  -14
 .تعريف الجمهور دعائيا بالخدمات الجديدة أو الخدمات التي جرى تغييرها -15
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 .تطوير برامج تدريب العاملين -16
 .تقديم خدمة إيصال الوثيقة االلكترونية -17
 .استهداف إيصال الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة -11
 .تمتع باالبتسامة الدائمة -19

 
 :المبحث الرابع  

 من منظور الجودة الشاملة    حضرموتفى جامعة  تقييم المكتبات  

 :مفهوم التقييم 4/1

لتقييم و بذلك يصبح ل.لتحديد مدى نجاح األداء لبرنامج ما " المنهج العلمي" تطبيق : يعني  التقييم     
على جمع البيانات الالزمة لتحديد أي من االستراتيجيات المطروحة  دور في اتخاذ القرار، حيث يعمل

 .أن التقييم هو أحد مكونات اإلدارة األساسيةالبعض يرى  و . المطلوبالهدف مناسبة لتحقيق 

 :منها ( معايير ) العديد من العناصر  للمكتباتفى يمكن أن تدخل مجاالت التقييم  و     

 :معايير إنتاج األوعية - 1 

الممكن وضع أهم عنصر يقوم عليه وجود المكتبة بعد العنصر البشري، هو أوعية المعلومات، ومن 
بحيث يؤخذ في االعتبار نوعية ؛  لألوعية التي تصدر وتنشر من أجل مجموعات المكتبة معايير معينة

المستفيدين، إلى جانب نوعيات وكثافات االستخدام المتوقع لهذه األوعية، وعلى الناشرين أن يلتزموا بهذه 
بالمكتبات، ومن الطبيعي كذلك أن تكون  المعايير في إنتاج تلك األوعية التي تكون مجموعات المقتنيات

بعض هذه المعايير عامة أو عالمية، إلى جانب معايير فرعية أو وطنية تأخذ في االعتبار القوميات 
 .والبيئات المتفاوتة

 :معايير االختيار واالقتناء -1
باإلجراءات الروتينية، هناك مجال للمعايرة في وظيفة االختيار واالقتناء بالمكتبات، وتبدأ المعايرة هنا 

لترشيد خطوات العمل فيها وبيان مواقعها الوظيفية ، وتحديد األنماط اإلجرائية التي تتخذ بالنسبة لكل 
 .وتنتهي إلى قواعد االختيار. خطوة وبكل موقع

 :معايير التنظيم الفني والضبط الببليوجرافي -3
ر مويعتبر ذلك أوسع مجاالت المعايير ال شادات وتقنينات، ولعل ذلك يرجع إلى أن وحدة، من قواعد وا 

 .الضبط الببليوجرافي لألوعية هو أول متطلبات االستفادة من اإلنتاج الفكري
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 :معايير الخدمة واالسترجاع -2
تبدأ المعايرة هنا باإلجراءات الروتينية وبعض النماذج لترشيد خطوات العمل فيها وبيان مواقعها، لتحديد 

و نظرا  للتطورات في تكنولوجيا المعلومات . األنماط اإلجرائية التي تتخذ في كل خطوة وبكل موقع
تب والدوريات بل أصبحت بوابة لم تعد المكتبات مخزنا للك.  والمرونة المتزايدة في طرق تقديم المقررات

كما أصبحت مركز تعلم يقدم خدمات .  للمعرفة المطلوبة من أجل البحث العلمي في سياق عالمي
تظهر حاليا أشكال تعاون حديثة بين أعضاء هيئة التدريس وأخصائيو و  .معلوماتية بأولوية كبرى

يتم .  الب، وأعضاء هيئة تدريسالمكتبات،  بغرض تقديم خدمات معلوماتية لمجتمع المؤسسة من ط
تتراجع حاليا .  تخطيط هذه الخدمات بالتعاون بين الجميع، بحيث تلبي الخدمات المقدمة احتياجات التعلم

أهمية مؤشرات الكفاءة التقليدية، مثل عدد الكتب، والمجالت العلمية، على حين تزداد أهمية مؤشرات 
ة الحصول على المادة المطلوبة، ومعدالت النجاح في أخرى تتعلق بتوافر أنظمة المعلومات، وسرع

 .الحصول على المعلومات

 :معايير اإلدارة والنظم -4
المباني : التى تشملالخ، ..والتقييسات واألنماط ل كبير ألنواع شتى من المواصفاتيوجد مجاحيث 

 .تجهيز وتدريب وتنسيقواألثاث، والميزانية، والمقتنيات، وهيئة العمل، بكل ما تتضمنه تلك العناصر من 

 :أغراض التقييم 4/1/2

 :المكتبات إلجراء تقييم لما يقدمونه كالتالي يلعل من أبرز األسباب التي تدعو مسئول

الرغبة في وضع مقياس يظهر مستوى ما أنجزوه من خدمات، وهذا المقياس بمثابة نقطة بداية  -1
Benchmark  ،تائج من خالل مقارنتها بمقياس البدايةهذا المقياس يمكن الحكم على الن و عن طريق. 

 .المقارنة بين مجموعة من المكتبات، أو بين مجموعة من الخدمات المكتبية -3
 .االستمرار في تقديم خدمة معلوماتية محددة من خالل تقييم هذه الخدمة -2
 .تحديد المصادر المحتملة لتراجع المستوى أو الفشل -4

 :المهام اآلتية عتمد على ياإلدارية ائف أن تقييم الوظ Orr (1)و يرى أور

 .تحديد أهداف المنظمة -1
 .توفير الموارد الالزمة لبلوغ هذه األهداف  -3
 .تحديد البرامج والخدمات المطلوبة النجاز هذه األهداف -2
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 .التأكد من استخدام الموارد المخصصة لكل نشاط بحكمة -4

وقدرة هذه الخدمة، والمكاسب التي تتحقق  االعتماد المتبادل بين الموارد المخصصة للخدمة،أور ناقش و 
 منها، في إشارة إلى أنه إذا تساوت كل المعطيات األخرى فإن قدرة هذه الخدمة تزداد مع إنفاق الموارد،

 .وتزداد اإلفادة بتوافر قدرة هذه الخدمة 
 غير آخر، فزيادة مع مالحظة أن الزيادة في واحد من هذه المتغيرات ال تحقق بالضرورة زيادة مقابلة في مت

 .نسبة الموارد ال يضمن زيادة قدرة خدمة معينة بنفس درجة الزيادة
 :تقارير عن اآلتي من كليات الجامعة يجب عليها أن تُِعدكلية  أن أىكما 

 مدى رضا المستخدمين عن مكتبة الكلية. 
 عدد المنشورات والمجالت في حقول الدراسة المختلفة. 
  جمالي عدد المنشورات مقارنة بوجود طالب  .الكامل اليومعدد الكتب والمجالت وا 
 عدد قواعد المعلومات الشبكية المتاحة داخل المكتبة. 
 متوسط عدد النسخ المتوفرة لكل كتاب من كتب المكتبة. 
 نسبة المخصصات المالية لإلنفاق على المواد والمعدات التعليمية. 

  : كتبة أكاديمية  لوصف ممقترح    نموذج 4/2

 أرقام مكتبة الكلية  في 

 الموضوع العدد/ الوصف  

مساءً  3صباًحا إىل  8من   مواعيد فتح املركز 

 عدد الدواليب 33

كتب، مراجع، مواد مسعبصرية، وسائط متعددة،: املقتنيات عنوان 0555أكثر من   
 .ودوريات

"جارى العمل على زيادة ذلك" عنوان  055 السنوي للمقتنيات اجلديدة متوسط العدد   

دورية ىف شكل اليكرتوين 35  متوسط العدد السنوي الشرتاكات الدوريات 

 األثاث املتاح للرواد مقعًدا، باالضافة اىل مخس وحدات قراءة فردية 05طاوالت و  8

يل للمركزالنظام اآل وهو نظام مت تصميمه داخل الكلية LRC ISتستعمل املكتبة النظام اآليل املتكامل   

 عدد أجهزة الكمبيوتر أجهزة ، باالضافة اىل شبكة السلكية لالنرتنت 6

-التكنولوجيا–العلوم البحتة  –اللغات  –العلوم االجتماعية  -األديان –العموميات 
اإلهداءات املميزة –الرسائل اجلامعية  -التاريخ واجلغرافيا والرتاجم –اآلداب  –الفنون   

ووحداهتا األساسيةأقسام املكتبة   
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وقواعد الفهرسة املقروءة  بناء على قواعد التقنني الدويل للوصف الببليوجرايف: الفهرسة
املوضوعات وقائمة رؤوس  نظام ديوي العشري، قائمة سريز لرؤوس: التصنيف.آلًيا

 املوضوعات العربية
 العمليات الفنية

إلعارة،اإلرشاد، البحث الببليوجرايف، املراجع، التوثيق، ا  اخلدمات .اإلنرتنت 

 األنشطة الثقافية حماضرات

 برامج التدريب .واإلنرتنت يف جماالت املكتبات واملعلومات والربامج األساسية والكمبيوتر

يوًما جتدد ملدة أخرى 41كتب ملدة   3يسمح نظام املركز بإعارة   نظام اإلعارة .

 متوسط عدد الزوار يف اليوم الواحد 30

 متوسط عدد املواد املعارة يف الشهر 30

يف خمتلف  يعد املركز  تقاريرًا أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية لقياس معدالت األداء
 .املستهدفة اخلدمات واألنشطة والوظائف الختاذ اإلجراءات املناسبة لتحقيق املعدالت

 قياس معدالت األداء

 
 . تصف النظام اآللى المطبق لديها بدقة كاملة أى مكتبة أكاديمية يجب أن الجدير بالذكر أن 

 
 : أكاديمية    تقييم مكتبة  ( معايير  ) نموذج   4/3

                                                         
 التخطيط والتقويم  1
    ترتبط  ، حيثمصادر التعلم و،  اتسياسات واضحة لتنمية المكتب الجامعةتتوفر لدى 

 .هذه السياسات باحتياجات البرامج التي تقدمها المؤسسة

    إستراتيجية واضحة لمصادر التعلم ترتبط ارتباطا  مباشرا  باألولويات الجامعاتتتوفر لدى 
 .الدراسية  اإلستراتيجية الخـاصة بتطـوير البرامج    

  الجامعة تدخلهاتتالءم مع البرامج الجديدة التي ل هذه اإلستراتيجية عندالحاجة الجامعة عدلت . 

   م المؤسسة مرة كـل عامين على األقل كفاءة المكتبة والمواد المتوافرة بمركز المصادرييتق. 
   تشمل إجراءات التقييم استبيانات آلراء المستخدمين من أعضاء هيئـة التدريس، والطالب 

 الستطالع مدى رضائهم، ومـدى استخدامهم، ومدى اتفاق الخدمات المقـدمة مع متطلبات     
 ، ونطـاق الخدمات المقدمة، مع مقارنة ذلك بالخدمات التيالجامعةالتدريس والتعـلم في     
 .الماثلة، ورضاء مستخدمي هذه الخدمات عنها الجامعاتتقدمها     

   قائـمة أولويات تتعلق بالحـصول على المواد والخدمات المطلوبة وضعت الجامعة 
 .التي تتفق مع احتياجات المستخدمين

 *** نعم

 ** نعم

 نعم

 نعم **

**** 

 **** نعم

 نعم

        

*** 
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   المشورة بصفةللمكتبة م أعضاء هيئـة التدريس المسئولون عن المـقررات والبرامج ديق 
 .دورية حول المواد الالزمة لمساندة عمليتي التدريس والتعلم    

   العاملون بالمكتبة بشكل دوري الكتب، والمراجع لضمان توافرها في متناول يراجع 
 .المستخدمين لمواجهة متطلبات المقررات التي تقدمها المؤسسة    

 التنظيم   2

   ( مراكز المصادر، وأماكـن الخدمات ذات العالقةتشمل أيضا )  تفتح المكتبة 
 .لضمان توافر خدماتها في متناول المستخدمين أبوابها لساعات طويلة 

   تب حسب ترتيب مناسب، وبغرض عرضها حسبالكالعاملون في المكتبة  حفظي 
 .المتعارف عليهاالتصنيف نظم     

    ،تبـادل الخدمات واالستعاراتلتتوافر اتفـاقات تعاون مع مكتبات ومراكز مصادر أخرى. 
    التي انتهت فترة إعارتها للموادتتوافر أنظمة معتمدة لتسجيل استعارة واسترداد الكتب، ومتابعة. 
   تشارك المكـتبة في عضوية قواعد المعلومات على الشبكة العالمية، فضال  عن المجالت 

 .العلمية؛ لتوفير المادة العلمية الالزمة للمقررات والبرامج التي تقدمها    

   تتوافر قواعد تنظم السلوك داخل المكـتبة، كما يقوم طـاقم العاملين بالمكتبة بفرض هذه 
 .القواعد للحفاظ على بيئة تتالءم مع الدراسة والبحث

 تتوافر أنظـمة أمن لمنع ضياع محتويات المكـتبة واالستخـدام السيئ للشبكـة العالمية. 
 دعم المستخدمين   3

 رشادية للطـالب الجـدد وغيرهم من المستخـدمين بغرض  تقدم المكتبة دورات تدريبية وا 
 .تعريفهم بالخدمات التي توفرها المكتبة لهم    

  من المختصين لمساعدة المستخدمين على إجراء األبحاث والحصول طاقما   الجامعةتوفر 
 .على المعلومات التي يريدونها، وطرق استخدام هذه المعلومات

  السريعة لطلبات االستعارة من مكتبات أخرى،تستخدم المكتبة نظاما يعمل على االستجابة 
 .كما تتوافر بها خدمات بحث مساعدة لتحديد مصادر المعلومات داخل وخارج المؤسسة    

 يقوم بالعمل طاقم من المختصين المؤهلين في حقل إدارة المكتبات وتكنولوجيا المعلومات. 
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 المصادر واألبنية4  

  دعمـا ماليـا كافيا لتغطية احتياجات شراء الكتب والمجالت وغيرها من  الجامعةتوفر 
 .مصـادر المعـلومات، والفهرسة، والمعـدات، والخـدمات، فضال عن تطـوير النظـام

  إلى توفير خدمات االنترنت واالستعارة من المكتبات األخرى بغرض  الجامعةال تسعى 
 .التقـليل من التزامهـا بتوفير مصادر المعـلومات داخـل جدران المكتبة ذاتها    

 توفـر المكـتبة أماكـن مناسبة الستيعاب الكتب والدوريات العلمية تجعلها في متناول اليد. 
  تتوافر في المـكتبة ومراكـز التعلم حاسبات حديثة لتمكين المستخدمين 

 .فى شكل محسب من الحصول على المادة العلمية التي يريدونها   

 تتوافر بالمكتبة معدات تصوير مزودة بنظام دفع مالي كفء. 
  تتوافـر بالمكتبة كتب ومجالت علمية ومصادر معلومات أخرى بكل من اللغتين العربية 

 .هاتنفذواألبحـاث التي  الجامعةواإلنجليزية لسد احتياجات البرامج التي تقـدمها     

 توفر المكتبة الخدمات الالزمة للدراسة والبحث سواء لالستخدام الفردي أو للمجموعات 
 . الجامعة الصغيرة، وبشكل يتالءم مع أعداد الطلبة في 

 لخدمات الالزمة الحتياجات أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العلياتوفر المكتبة ا. 
 

 : الدراسة  نتائج  

:                    تطبيق المعايير سابقة الذكر على المكتبات بجامعة حضرموت  وكان من أهم نتائج
أن المكتبات الجامعية محل الدراسة تعانى من سلبيات كثيرة جعلتها غير قادرة على مواجهة تحديات -أ 

. العصر الحالية و المستقبلية   
أن هذه السلبيات ترجع لوجود الكثير من المشكالت فى تخطيط  األهداف التى تسعى للوصول إليها، -ب

تبية من حيث اتخاذ القرارات ومشكالت التخطيط السليم، وفى إعداد أخصائيي المكتبات، وفى اإلدارة المك
ومشكالت تتعلق بالتنظيم، ومشكالت تتعلق باإلشراف والتوجيه الفني، كذلك تبين للدراسة وجود مشكالت 
فى اإلمكانات المادية من حيث المباني والتجهيزات واألثاثات، ومن حيث التمويل والميزانية باإلضافة إلى 

. نوع وجودة وكمية المقتنيات  وجود سلبيات فى   
والتي انعكست بالتالي على مكتبات ( الداخلية والخارجية ) أن هناك الكثير من التحديات المعاصرة -ج  
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العولمة، والتقدم العلمي واالنفجار المعرفي، وضعف حماية المعلومات، : الجامعة، ومن هذه التحديات
رة االتصاالت، باإلضافة إلى غياب التشريعات القانونية وحقوق والطفرة الهائلة فى التقدم التكنولوجي وثو 

التأليف، وهذه التحديات تقف المكتبات الجامعية أمامها عاجزة عن مواجهتها أو الوفاء بمتطلباتها فى ظل 
. عدم تخطيط جيد لإلدارة    

كاسها على المكتبات أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة، أصبحت ضرورة لمواجهة التحديات المختلفة وانع-د
. محل الدراسة   

. مناسبة أكدت الدراسة على أهمية توافر متطلبات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فى المكتبات بدرجة -هـ  
: التوصيات    

من خالل األخذ بنظام إدارة الجودة الشاملة فى اإلدارة، باإلضافة  مكتبات الدراسةاالهتمام بتطوير  - 1  
. علومات مكتبية آلية تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة  إلى تأسيس نظم م  

إعادة النظر فى وسائل تقييم العاملين التقليدية ، والتوجه نحو التقييم اعتمادا  على معايير الجودة  - 3  
والتطور األكاديمي للعاملين، كما توصي الدراسة بإعداد كوادر مؤهلة ومدربة على تطبيق إدارة الجودة 

، عن طريق ورش العمل ، و على أحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا المعلومات و المكتبات  الشاملة
والدورات والبعثات والتعرف على خبرات اآلخرين، والتطرق فى هذه الدورات إلى القضايا والمشكالت 

. المعاصرة التي طرأت على مجتمع المعلومات   
م إدارة الجودة الشاملة فى تدريس مناهج أقسام المكتبات ضرورة البدء بتوافر طرق ومفاهي - 2  

.  اليمنية و العربية بالجامعات   
ضرورة االهتمام بالمستفيد من المكتبات الجامعية، والحرص على التعرف على رغباته وتوقعاته  - 4  

. من المكتبة، وبذل جهد أكبر فى تحقيقها   
ة بحيث تتفادى التكرار واالزدواج فى دراسمكتبات الرة إعادة النظر فى الهيكل التنظيمي إلدا -5  

. إعادة توصيف الوظائف بما يتفق بالمدخل اإلداري الجديد و المسئوليات وتضارب السلطات،    
تعاون بين المكتبات الجامعية والعمل على التنسيق فيما بينها واالشتراك فى  العمل على وجود آلية - 6  

وذلك لربط ( . العالمي)والمستوى الخارجي ( المحلى)على المستوى الداخلي المؤتمرات الدولية وذلك 
.  المكتبات الجامعية فى شبكة الكترونية واحدة    

.نشر الوعي بأهمية تطبيق مفهوم الجودة الشاملة بين أفراد المجتمع    -7  
دارة المكتبات األكاديمية - 1 .االستفادة من التجارب السابقة في تطوير وا   
ضرورة التعاون بين المكتبات األكاديمية العربية في مجاالت التخطيط والتشغيل والمتابعة والدعم  - 9

.بهدف العمل على توافق أنشطة المكتبات الفنية وفقا للمعايير الدولية  تطوير وميكنة المكتباتو ال الفني  
على المكتبات ومراكز المعلومات أن تقوم بزيادة الوعى باهمية تطبيق المعايير والموصفات التى  -11

 وضع برامج خاصة لكل نوع من انواع مؤسسات المعلومات ، والعمل على تدريب  و، تحث عليها الجودة 
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ل اعمأتطوير ب كافة العاملين بتلك المؤسسات على مستوى مختلف االقسام التى ترتبطا  ارتباطا  وثيقا  
 ..                                   المكتبات ومراكز المعلومات

 :المصادر

 120ص -.دراسة تطبيقية للجودة الشاملة : خدمات المكتبات الجامعية .فيصل الحداد (1)
 122ص -.سابق المرجع ال (2)
 426ص -.تقنيات التعليم واالتصال .العقيلى  عبد العزيز (3)
 31ص  -.مدخل إلى علم الحاسوب .رياض السيد  (4)
 39ص  -. المرجع السابق (5)
 20ص  -.المرجع السابق  (6)
 157ص -.مرجع سابق  .فيصل الحداد  (7)
 105ص  -.المرشد في كتابة األبحاث . حلمي فودة،عبد الرحمن صالح  (8)

 
(9) Library services ,available at                                                          

:www.regants.ac.uc/tatelibrary/services.html 
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