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قياس جودة خدماث املكخباث اجلامعيت دراست حطبيقيت على خدماث
املكخبت املركزيت جبامعت حكريج (العراق)

سمير مدحت سعيد
ماجستير عمم المعمومات
يش ه د العههالم ال ههدير متعي هرات ديههدا مههد جمي ه الميههادي  ،س هواك كانههت ادتةههادية و

سياس ههية و اجتما يه ههة و اير هها… ،ومرضه ههت العولم ههة ري ه هة انتق ه ههاس رس الم ه هاس المه ههاد
والبشر مضلا

تكو

المعمومات والتقنية ،دو

نها

هذر ال ريهة

ديهود ت هد مه

ته ههب ةه ههب العه ههالم دريه ههة ةه ههعيرا متراميه ههة ا ط ه هراد ،ممه هها د ه هها الك يه ههر م ه ه المسه ههت يدي

و ةه ه اال ام تم ههام بقط ههاع الا ههدمات ؤل ههب الب ههر ه ه م سس ههات ادمي ههة تش ههت ر بج ههودا
الادمة التد تقدم ا.

لذل تسعب ك يهر مه المنظمهات ومن ها المكتبهات وم اركهز المعمومهات حيها كها

جم ها

للرتقههاك بمسههتوخ الاههدمات تههب تةههس لدرجههة التميههز  excellenceالههذ يعههد م ههاما يتههو

ؤليههك كههس م ه مقههدمد الاههدمات والمسههت يدي من هها مههب ههد س هواك ،اذ تقههوم تم ه الم سسههات

باسه ههتادام العديه ههد م ه ه اإلسه ههتراتيجيات م ه ه

جه ههس ت سه ههي مسه ههتوخ دا ه هها .وم ه ه

ه ههم تم ه ه

اإلسههتراتيجيات ام تمههام بههالجودا بوة ه ا ؤسههتراتيجية م مههة تسهها د المكتبههات واير هها مههب
تههومير ا ههدمات تش ههب الرابههات الكامم ههة لمعم ههلك ،وتمبههد متطمب ههات م وا تياج ههات م وتودع ههات م

المعمنههة وايههر المعمنههة س هواك دااههس المكتبههة و اارج هها .لههذا ،تعههد الجههودا م ه

ههم القضههايا

التد ت تم ب ا القيادا اإلدارية مد ية منشأا تسعب لرم مستوخ دا ا مه النا يهة اإلنتاجيهة

والادمية.
ؤ المتتبه ه ل كه هرا ج ههودا ا ههدمات المكتب ههات وم ارك ههز المعموم ههات س ههيل ظ

ام تم ههام

ب ههذر ال ك هرا دههديم جه اهدا دههدم المكتبههات ن س ه ا وم ها ت ويههك م ه مةههادر .وبمعنههب آاههر ،م ه
ام تمههام بجههودا الاههدمات واإلد هرار بههأ مههب مقههدمد ( منههاك المكتبههات) اههدمات المكتبههات

275

دياس جودا ادمات المكتبات الجامعية دراسة تطبيقية مب ادمات المكتبة المركزية بجامعة...
سمير مد ت سعيد

والمعمومههات واج ههال د ههم مع ههايير المكتب ههات ل ههيس موضههو ا ا جدي ه اهدا .ولكه ه الجدي ههد م ههد ههذا
الموضوع يكمه مهد مميهة اسهتادام الطهر العمميهة وا سهاليال اإل ةها ية ال دي هة لتطبيه
برامج ؤدارا الجودا ،وكذل مد وض المعهايير المل مهة وتقهويم مسهتويات ا داك والم امظهة
مب مستويات الية م ا داك اإلدار وال ند م الس تطبي تم البرامج.
لههذل ت ههاوس ههذر الد ارسههة معرمههة ج ههودا الاههدمات التههد تقههدم ا المكتبههات م ه ا ههلس
استقراك اجات ورابات العملك معتمدا مد ذل
م ههداس ال ج ههوا واإلد ار  ،وذله ه

جس ديهاس الجهودا و مها

مب مدامي

ج ههس ت ههومير دا ههدا معموم ههات إلدارا المكتب ههات مه ه ا ههلس

معرمههة نقههاط القههوا والضههعد مي هها ،وبالتههالد اكتشههاد مههدخ م ار ههاا المكتبههات نههد تةههميم

اهدمات ا لم اجهات ال عميههة لممسهت يدي وتودعهات م ومهها مهدخ ااهتلد المعههايير التهد تعتمههد ا
المكتبات ه المعهايير التهد ي هتم ب ها المسهت يد .وبمعنهب آاهر ،مه

الد ارسهة ال اليهة تسهعب

ؤل ههب تبن ههد مقي ههاس اإلد ارك ههات /التودع ههات  Servqualم ههد دي ههاس وتقي ههيم ج ههودا الادم ههة م ههد
المكتبات ومراكز المعمومات.

مفهوم وأهمية الجودة
تشههكس الجههودا ههاملا ساسه اهيا لنجههام المكتبههات ،وذل ه لمهها ل هها م ه دور مههد اسههتعلس
الموارد وت قي مود تنامسد مد السو مبتعدا مد ذله ه اسهارا العميهس ومها يتبعهك مه
تكم ههة ،مضههل ه تكم ههة تقههديم الادمههة مهرا اههرخ و مهها يسههمب بالتعويضههات التههد تت مم هها
المكتبههة نتيجههة ال شههس مههد تطبيه ؤسههتراتيجية الجهودا كمههن ج مههس مه المرتههادي لممكتبههات.
ؤ التنهامس مهب جهودا اهدمات المكتبهات لضهما تمبيهة ا تيها المسهت يدي مبهد و يكههو
هعبا وشههاداا ،نتيجههة لمهها تتةههد بههك ههذر الاههدمات مه اةهها ص ،ممهها يجعههس ا مههر
مه ا ا
هر ةه ا
ك ههر ةههعوبة نههد ت ديههد معههايير ومقههاييس واض ه ة لت قي ه جههودا الاههدمات وبم ها يتناسههال
وبشكس كبير م

اجات المست يدي  ،ؤم نك دد يكو م السه س ت قيه مسهتوخ ابهت مه

الجههودا مههد مجههاس السههم والبضهها

امسههت لكية نتيجههة السه ولة مههد اسههت دار ةههيعة مههس

ابتههة توجههك داك المنتههو مههد اتجههار م ههدد وم ه
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ههذا ال ههدير م ينطب ه ؤلههب

و ابههت ،ممهها يضههم ت قي ه الجههودا وبمسههتويات اليههة ،ؤم

نسبيا مب الك ير م الادمات.
د كبير ا
ههذا ودههد ااتم ههت تعري ههات الجههودا بههااتلد آراك الك يههر م ه البهها ي والكتههاال ،يههر
رم ا البعض بأن ا ا داك بالمستوخ الهذ يتودعهك العمهلك.

()4

والهبعض اخاهر رم ها بأن ها

تمبيههة ا تياجههات ومتطمبههات العميههس منههذ الم ظههة ا ولههب ومههب كههس ا ودههات ..و رمههت يضهها
بأن هها تقههديم السههم والاههدمات لتمبيههة ا تياجههات وتودعههات العمههلك ب يههر تتوامه مع هها توامقاهها
ومنسجما(.)2
متناسقاا
ا
و نهها تبههرز ميههة ا نظمههة الدااميههة (ؤدارا المكتبههة) والاارجيههة (المسههت يد) والتههد ؤذا مهها
م ه ه شه ههأن ا

ت ه ههدد وتعه ههي ال ه ههرص التنامسه ههية

معه هها بالشه ههكس الة ه ه ي  ،م ه ه
اسه ههتادمت ا
وال ههامت المت ههأ را ب هها ،وك ههذل م ن هها تق ههدم اتجا ههات ةه ه ي ة وم مه هرا لمعم ههس ما نظم ههة
الاارجيه ههة ت ه ههدد المعه ههايير القياسه ههية الته ههد ت ه ههم العميه ههس وادعيه هها مض ه هلا ه ه

ومل ظات ههك ه ه المس ههتوخ النس ههبد داك المكتب ههة بالنس ههبة لتمه ه المع ههايير و

مكه ههار العميه ههس
ههذا الم ههن ج

الاههارجد يعتمههد مههد ساسههك مههب مك هرا الجههودا النسههبية الممموسههة لههدخ العميههس ويقههيس ههذا
المههن ج الجههودا مههب سههاس كون هها تم ههس دههدرا ههذر المكتبههات مههد تمبيههة ا تياجههات العميههس

واشههبا ا بشههكس مضههس مه المنامسههي  ،مهها النظههام الههداامد م نههك ي سههس التوجههك ن ههو تمبيههة
المعههايير القياسههية لمادمههة واملت هزام بالمواة ه ات التههد تضههع ا ال ي ههة اإلداريههة( .)3مههالمن ج
ال ههداامد لممكتب ههات مه ه ل يك ههو مه ه ا ههلس الته هزام ههذر المكتب ههات بالمواةه ه ات والمق ههاييس

و سه ههال تعريه ههد الجه ههودا التطه ههاب م ه ه المواة ه ه ات الته ههد ت ه ههدد ا مواة ه ه ات المكتبه ههات
العالمية.

ماديها والااضهعة لممعهايير القياسهية نسهبيحا
ؤ ذر ا جزاك وال قرات ا ساسهية الممموسهة ا
تسم بتقييم الجودا م اهلس معرمهة مهدخ تمبيت ها لممواةه ات القياسهية الموضهو ة ،و ميهك
مه

نهها الك يههر م ه الاةهها ص تنقههاد ؤلههب تعريههد المطابقههة م ه المواة ه ات ،وم ه

ههم

وبعيدا نك.
يمك دياس وتعزيز مدخ تمبية ذر المواة ات بدو معرمة المست يد نسبيحا
ا
مهها المههن ج القهها م مههب ت ديههد الجههودا م ه وج ههة نظههر المسههت يد (المههن ج الاههارجد)
ميعتمد مب تمبية تودعات المست يدي وطمبات م و سال تعريد الجهودا المهدخ الهذ يمكه
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تةس ؤليك جودا الادمة مد تمبية تودعات المست يدي

و الت و

مي ها .ؤ

هذا التعريهد

ذله

تودعههات

يعطههد مجههاما واسه اهعا لممنامسههة بههي المكتبههات ك ههر م ه التعريههد السههاب
اارجيهها مههب الجههودا( ،)4و
هز
العمههلك والت ههو مي هها تعههد ب ههد ذات هها تعري اهها يتركههز تركيه اا
ا

المكتبههات التههد تعههرد الجههودا م هب ههذا ا سههاس م تميههس ؤلههد تجا ههس التعي هرات والتقمبههات
الر يسههة والم م ههة م ههد موده ه الس ههو ؤم ؤذا كان ههت نظم ههة المرادب ههة والمتابع ههة الااة ههة ب ههذر
المكتبه ههات ايه ههر ما مه ههة بشه ههكس كه ههاد و ايه ههر مسه ههتادمة ،كمه هها يجال.و كه ههذا م ه ه
المكتبه ههات

بمقه ههدور

تأاه ههذ بعه ههي ام تمه ههام التودعه ههات المتةه هها دا لممسه ههت يدي و يسه ههتجيبوا ل ه هها

بالشكس الةه ي  ،واذا كانهت هذر المكتبهات دهادرا مهب استكشهاد وت ديهد تودعهات العمهلك
ههم تمبيت هها بش ههكس من ههتظم ومتج ههانس ،م ن ههك ية ههعال م ههب بقي ههة المكتب ههات ا ا ههرخ

ومه ه

تتعمال مب اممتياز التنامسد الذ ت ممك ذر المكتبات.
المعايير القياسية الااةة بالجودا

ؤ ديههاس جههودا الادمههة مههازاس ههدير الع ههد وموض ه جههدس بههي البهها ي مههد مجههاس

تس ههوي الا ههدمات ،مقب ههس ههام  4985ل ههم يكه ه
تناولت م ا يم جودا الادمة و بعاد ا دو

ن هها ؤم ههدد م ههدود مه ه الد ارس ههات الت ههد

تتطر ؤلب ساليال دياس ا وتقييم ا.

وتنسه ههال وس م اوله ههة لقيه ههاس ج ه ههودا الادمه ههة مه ههد اي ه ههر المكتبه ههات والمعمومه ههات ؤل ه ههب

با ارسه ههوراما وآا ه هري et

 Parasuramanمقه ههد تمكن ه هوا م ه ه تةه ههميم مقياس ه ه م الش ه ه ير

" Servqualلقياس ما يعرد بهال جوات الامهس لجهودا الادمهة والهذ اسهت وذ مهب دبهوس
وتأييد معظم البا ي بسبال مةداديتك وامكانية تطبيقهك ممحيها لموةهوس ؤلهب ال جهوا مها بهي

تودعات العملك لجودا الادمة وادراكا ت م لألداك ال قيقد لمادمة التد ي ةمو

مي ا.

أبعاد جودة الخدمة
تت

الدراسات ال دي ة مب

م وم جودا الادمة يهنعكس مه اهلس تقيهيم المسهت يد

م الادمة لدرجة اممتياز والت و الكمد مد داك الادمة.
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ههذر الد ارسههات تت ه

آذار ()2007

مههب

جههودا الادمههة م ه الم هها يم التههد

ية ههعال تعري هها بدد ههة وذله ه بس ههبال الاة هها ص الت ههد تن ههرد ب هها الا ههدمات مقارن ههة بالس ههم

المادية.وم نا يهة اهرخ ،مه

الم هاومت الااةهة بت ديهد ا بعهاد التهد تتكهو من ها جهودا

الادمههة متعههددا ومتنو ههة ،مم ه ل م ه

ساسههر وآا هري Sasseser et al

()5

دههد ميههزوا بههي

ل ة بعاد لجودا الادمة و د الجوانال المادية ،والتس يلت ،وا مراد .مد هي يهرخ لتنهي
ولتنهي Lehtinen and Lehtinen

()6

جهودا الاهدمات يمكه

ةهر ا مهد ل هة بعهاد

ساسهية و هب الجهودا الماديههة لبي هة الت مهس وجهودا المنظمههة المتعمقهة بامنطبهاع الهذ ند ه

المنظم ههة والج ههودا الت ا مي ههة ب ههي الع ههاممي والمس ههت يدي يض ههاد ؤل ههب ذله ه ا
Gronroos

()7

جرون ههروز

د ههد ك ههد م ههب وج ههود ل ههة بع ههاد ر يس ههك لمج ههودا تكمه ه م ههد الج ههودا ال ني ههة

اير امنطباع الذ ند
والجودا الوظي ية و اا

المنظمة.

مقياس جودة الخدمة
ويرج ال ضس مد تطوير واسهتادام مقيهاس جهودا الادمهة ؤلهب با ارشهوراما وزمل هك

()8

مههد الد ارسههة التههد دههاموا ب ج ار هها مههب جههودا الادمههة باسههتادام ردود معههس المسههت مكي مههد
مته ههاجر التجز ه ههة اله ههذي يتمقه ههو

ه ههذر الادمه ههة .ويتكه ههو

ه ههذا المقيه ههاس م ه ه امسه ههة بعه ههاد

هددا مه العناةههر و المتعيهرات ،وميمها يههأتد بيهها
 ،Dimensionsيضهم كههس من ها بههدورر ه ا
با بعاد الامسة والمتعيرات التد ي تو مي ا كس بعد م ذر ا بعاد الامسة لممقياس
 -4الجوانههال الممموسههة  ، Tangibleوتتضههم

ربعههة متعيهرات تقههيس تهوامر دا ههة الشههكس

مد تج يزات المنظمة و المكتبة ،والر ية الجذابهة لمتسه يلت الماديهة ،والمظ هر ا نيه
لموظ ي ا ،و اي ار ،جاذبية وتأ ير المواد المرتبطة بادمات ا.

 -2ام تماديه ههة  ،Reliabilityوي ته ههو

ه ههذا البعه ههد مه ههب امسه ههة متعي ه هرات تقه ههيس ومه ههاك

المكتبة و المنظمة بالتزامات ا التد و دت ب ها المسهت يدي  ،وا تمامات ها ب هس مشهاكم م،
و رة ه ا مههب ت ههر الة ه ة والددههة مههد داك الادمههة ،والتزام هها بتقههديم اههدمات ا مههد

الودت الذ و دت بتقديم الادمة ميك لممست يدي و اي ار ،ا ت اظ ها بسهجلت دديقهة ه
م تويات ا وادمات ا.
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 -3امسههتجابية  ، Responsivenessويتضههم

ههذا البعههد ربعههة متعي هرات تقههيس ا تمههام

المكتبههات ب ه لم از ري هها بودههت تأديههة الادمههة و رة ه ا مههب ذل ه  ،و ههرص موظ ي هها

مههب تقههديم اههدمات موريههة لممسههت يدي  ،والرابههة الدا مههة لموظ ي هها مههد معاونههة ال از هري ،

و ههدم انشههعاس موظ ي هها ه امسههتجابة ال وريههة لطمبههات المسههت يدي لموظ ي هها المتعمقههة
بمعاونة المست يدي .

بمعاونت م –

 -4الس ههلمة (ا م هها )  ،Assuranceوي ت ههو

ههذا البع ههد م ههب ربع ههة متعيه هرات ساس ههية

تقيس رص موظد المكتبات مب ارس ال قهة مهد ن هوس مسهتادمي ا وشهعور از ري ها

با مها مهد تعههامم م مه موظ ي ها ،وتعههامم م باسهتمرار بمبادهة مه المسهت يدي  ،والمههام م
بالمعرمههة  ،Knowledgeو ةههول م م ههب التههدريال الههلزم ليتمكنه هوا م ه
واإلجابة

س مة المست يدي .

 -5التعههاطد  ،Empathyويتضههم

داك

م ههال م

ههذا البعههد امسههة متعي هرات تتعم ه با تمههام مههوظ د

المكتب ه ههات بالمس ه ههت يدي ا تمامه ه ها شاة ه ههيا ،وت م ه ههم ل اج ه ههات المس ه ههت يدي بالت دي ه ههد،
ومل مههة سهها ات مههس ههذر المكتبههات لتناسههال كههس ال از هري  ،وت هوامر مههاك (موادههد)

ملكمههة منتظههار سههيارات از ههر

ههذر المكتب ههات و اي ه ار وجههود ب هرامج تعميميههة ممت ههازا

(م اضرات ،ندوات ...الخ) ب ذر المكتبات.
و م ههب ال ههرام مه ه

المقي ههاس د ههد ت ههم تط ههويرر واس ههتادامك وااتب ههارر ةه هلا م ههد مج ههاس

اههدمات تجههارا التجز ههة ،مقههد تعههددت وتنو ههت اسههتاداماتك وتطبيقاتههك س هواك مههد المنظمههات
الرب ية و اير الرب ية م اس المكتبات ومراكز المعمومات.

قياس جودة الخدمة
ؤ الم ور ا ساس مد دياس جودا الادمهة نهد بهار اشهو راما

هو ال جهوا بهي ؤد ار

العميس لمسهتوخ ا داك ال عمهد لمادمهة وتودعاتهك هوس جهودا هذر الادمهة ،ولكه
(و ههد الاامسههة) تعتمههد م ه

هذر ال جهوا

ههم مههب طبيعههة ال ج هوات المرتبطههة بتةههميم الادمههة وتسههويق ا
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المجمد ()44

وتقههديم ا.

العدد ()2

آذار ()2007

باإلضههامة ؤلههب مجههوا اإلد اركههات /التودعههات لمعمههلك نهها

تتماص ميما يأتد

()9

ربه مجهوات اههرخ

ال جههوا ردههم ( )4وتنههتج ه اماههتلد بههي تودعههات العمههلك لمسههتوخ الادمههة وبههي

ؤد ار اإلدارا لتودعههات العمههلك،

جههز اإلدارا ه معرمههة ا تياجههات ورابههات العمههلك

المتودعة.
ال ج ههوا رد ههم ( )2وتن ههتج ه ه اما ههتلد ب ههي المواةه ه ات الااة ههة بالادم ههة المقدم ههة
قيقهة وبهي ؤد اركهات اإلدارا لتودعههات العمهلك .بمعنهب نهك تههب لهو كانهت اجهات العمههلك

المتودعة ورابات م معرومة لإلدارا ،م نك له يهتم ترجمت ها ؤلهب مواةه ات م هددا مهد الادمهة
المقدم ههة بس ههبال دي ههود تتعمه ه بمه هوارد المنظم ههة و التنظ ههيم ،و ههدم د ههدرا اإلدارا م ههب تبن ههد

ممس ة الجودا.

ال جوا ردم ( )3وتظ هر بسهبال كهو مواةه ات الادمهة المقدمهة قيقهة م تتطهاب مه
م هها تدرك ههك اإلدارا باة ههوص ههذر المواةه ه ات .ود ههد يرجه ه ذله ه ؤل ههب ت ههدند مسه هتوخ م ههارا

الق هها مي

م ههب داك الادم ههة ،وال ههذ يرجه ه ب ههدورر ؤل ههب ض ههعد الق ههدرا والراب ههة ل ههدخ ه ه مك

العاممي .

ال جههوا ردههم ( )4وتنههتج ه الامههس مههد مةههدادية منظمههة الادمههة ،بمعنههب

الو ههود

التهد تقهدم ا المنظمهة هوس مسهتوخ الادمهة مه اهلس امتةهاس بهالعملك (البيه الشاةههد

والمج ودا الترويجية ا ارخ) تاتمد

مستوخ الادمة المقدمة ومواة ات ا بال عس.

يضههاد الههب ذل ه ا مجههوا امد اركههات /التودعههات لمعمههلك تم ههس ال جههوا الاامسههة ،ودههد

ظيت كس م ال جهوا ا ولهب والاامسهة با تمهام البها ي والم تمهي بقيهاس جهودا الادمهة،
ي ههر ت ههم تطبيق هها م ههب الك ي ههر مه ه الا ههدمات م ههس الادم ههة المة ههرمية ،والنق ههس الج ههو ،

والتعم ههيم ،والوجب ههات السه هريعة ،والادم ههة الةه ه ية ،والادم ههة ال ندس ههية امستش ههارية ،وادم ههة
التنظيد الجاد ،وادمة المعمومات ال نية المقدمة لمند وبهد البيه مهد الةهنا ات المتقدمهة
تكنولوجي ا ذا ؤلب جانال المكتبات ومراكز المعمومات.
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دياس جودا ادمات المكتبات الجامعية دراسة تطبيقية مب ادمات المكتبة المركزية بجامعة...
سمير مد ت سعيد

مبر ارت استخدام SERVQUAL
داا  – SERVQUALال دي ة النشأا – تستادم مب نطا واسه لقيهاس مسهتويات
يههر الجههودا ،ودههد اسههتادم ههذر ا داا – كمهها

تقيههيم الجم ههور لماههدمات المقدمههة ل ههم م ه

ذكرنا سابقا  -دد كبير م البا ي مد الم سسهات الادميهة العموميهة ،م هس المستشه يات
وا ج ه هزا ال شه ههرطية واله ههو ازرات واير ه هها م ه ه القطا ه ههات ذات الن ه ه العه ههام ،ولكه ههو الوسه هها س

ا اههرخ – والمسههتادمة مههد ديههاس جههودا الاههدمات – س هواك تم ه الوسهها س المباش هرا و ايههر
المباشهرا -ايههر دديقههة مه

يههر نتا ج هها ،وم تتةههد بالشههمولية ،ولكههو SERVQUAL

ذات بعاد م ددا وشاممة لماتمد بعاد الجهودا ،ولكون ها – يضه ا – داا مميهة وا ةها ية
لإلدارا ،م

نتا ج ا تكو م ددا وواض ة ودديقة.

ؤ الك يه ههر م ه ه البه هها ي – المتاةةه ههي مه ههد مجه ههاس ؤدارا الجه ههودا – ي كه ههدو دده ههة

استادام ذر ا داا كأداا لقياس جودا الادمات ،ول ذا السبال شاع اسهتادام هذر ا داا مهد
الدوس الةنا ية الكبرخ ،واةوة ا اليابا والوميات المت دا ،وبريطانيها .ويهرخ الك يهر مه
الب هها ي

الس ههبال ال ههر يس لم ههورا الة ههنا ية والتط ههور الكبي ههر للدتة ههاد الياب ههاند – بع ههد

ال ههرال العالمي ههة ال انيه ههة – يع ههزخ ؤله ههب تطبيه ه اليابه هها لم هها يم ؤدارا الجه ههودا الش ههاممة مه ههد
ةهنا ت ا اإلنتاجيهة ،ويعهد ذله سهبال نجا هها وت ود ها مهب بهادد الهدوس الةهنا ية ا اههرخ
– بالرام م ظروم ا السياسية ال رجة آنذا .

ودههد توج ههت اليابهها ؤلههب تطبي ه م هها يم ؤدارا الجههودا مههد ةههنا ات ا الادميههة ،وك ههذا

ةههنا ات ا الادميههة المرتبطههة بةههنا ات ا اإلنتاجيههة و مههب العكههس م ه ديههاس مسههتوخ جههودا
المنتجات ،والتد يمك دياس جودت ا

طريه بعهض العوامهس م هس المتانهة ،و هدد يهوال

التة ههني  ،وامس ههت ل والتق ههادم ...ال ههخ -مه ه

ج ههودا الا ههدماتم د ال ههة معنوي ههة ،وبن ههاك

ةعال ،وذل بسبال دم توامر العنةر الماد ب ا.
ولعياال العنةر الماد  ،م

مضس طريقة لقياس مستوخ جودا الادمات ،هد ديهاس

مستوخ تودعات ومشا دات المست يدي م تم الاهدمات ،والتعهرد ؤلهب مهدخ التبهاي  ،بهي
ما يتودعك المست م م مستوخ معي لمادمة المقدمة لك ،وبي ما ي ةس ميك معلا.
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المجمد ()44

آذار ()2007

العدد ()2

تطبيقات مقاييس جودة الخدمات في المكتبات ومراكز المعمومات
اولههت المكتبههات و مههب مههر السههني ت سههي اههدمات ا باسههتادام سههاليال ماتم ههة جههس
الومههاك التههام ب اجههات المسههت يد مههد الودههت المناسههال و وس و مههة ،ؤم

م اولههة اس ههتادام

سموال ؤدارا الجودا الشهاممة  TQMمهد م ارمه المعمومهات يبهدو نهك دهد جهاك متهأا ار بعهض

الشههدك ،م ههد الوميههات المت ههدا ا مريكيههة كهها

وس تطبيه لم ههوم ؤدارا الجههودا الش هاممة

()40

مه ههب مكتبه ههات المستش ه ه يات والمكتبه ههات العسه ههكرية و مه ههب وجه ههك الاةه ههوص مه ههد مكتبه ههات

الجامعات ومراكز المعمومات المم قة بالمنظمات التجاريهة م هس شهركة  3Mوشهركة بيهونج،
بينما تعد جامعة وريجو ال كومية  Oregon Stateم

وا س الجامعات التهد مكهرت مهد

تطبي ه ه م ه ههوم ؤدارا الجه ههودا الشه ههاممة وذل ه ه مه ههد ه ههام 4989م ،ومه ههد ه ههام4990م دامه ههت
بههالتطبي ال عمههد ل ههذا الم ههوم مههد مكتبات هها ب ههدد ت سههي ا ههدمات ا واسههتادام مة ههادر ا
وكهذل ت سهي معاليهة مميات ها .ويمهد اسهتادام مكتبهات جامعهة وريجهو ال كوميهة لم ههوم

ؤدارا الجودا الشاممة العديد مه المكتبهات الجامعيهة م هاس مكتبهة كميهة ارمهارد واير ا.وتعهد

المقاله ههة الته ههد كتب ه هها كه ههلر  Clarkارمه ههارد

()44

م ه ه المقه ههامت الم مه ههة الته ههد وض ه ه ت

وبااتةار تاريخ استادام المكتبات إلدارا الجودا الشاممة.
ومه ه

وا ههس المكتب ههات الم م ههة الت ههد ا تم ههدت م ههب ؤدارا الج ههودا الش ههاممة ،المكتب ههات

المتاةة ههة ،اذ ي ههذكر س ههتيوارت ودريه ه Stuart & Drake
المتاةةة م ا ك ر ميلا وتطبيقها لم كهرا مه
الم سسات التد تضم اخمد م الطلال.

()42

من ههاك المكتب ههات

منهاك المكتبهات ا كاديميهة واةوةها تمه

وم ه الههدوس ا اههرخ التههد اههذت بم ههوم الجههودا الشههاممة مههد المكتبههات ههد بريطانيهها
وال ههدانمار و س ههتراليا م ههب وج ههك الاة ههوص ،مق ههد ت ههم تطبيه ه

ههذر ال كه هرا م ههد العدي ههد مه ه

المكتب ههات ا كاديمي ههة بأس ههتراليا م ههس مكتب ههات ممب ههور ومكتب ههات جامع ههة مون ههاش ومكتب ههات
جامع ه ههة مكتوري ه هها لمتكنولوجي ه هها ومكتب ه ههات جامع ه ههة ال ه ههدود الشمالية.يض ه ههاد ؤل ه ههب ذله ه ه

ا س ههتراليي د ههد توس ههعوا مه ههد التطبيه ه ؤذ امت ههد ؤل ههب مكتبه ههة وميه هة مكتوري هها ،ومكتب ههة اإلدمه ههيم
العس ههكر لجن ههوال ويم ههز الجدي ههدا ،والمكتب ههة العام ههة بمدين ههة بس ههايد ا س ههترالية ،وتع ههد ش ههركة
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دياس جودا ادمات المكتبات الجامعية دراسة تطبيقية مب ادمات المكتبة المركزية بجامعة...
سمير مد ت سعيد

امتةامت ا سترالية م

هم الشهركات التهد ا تمهت بتطبيه الم هوم مهب مركهز مةهادر

المعمومات الوطند مد ام 4990م.

مه هها ميمه هها ياه ههص اسه ههتادام مقيه ههاس جه ههودا الاه ههدمات  Servqualمه ههد تقيه ههيم اه ههدمات

المكتبات ومراكز المعمومات ،مقد نج الك ير م المكتبات ومراكز المعمومات العالمية مهد
تطبيقههك مههب اههدمات ا وذل ه ب ههدد ت ديههد وجههك القههوا والضههعد مههد ا داك ب يههر يمك ه
ت سينك وامرتقهاك بهك بالشهكس الهذ يه د ؤلهب ت قيه

هداد تمه المكتبهات ،ومه

هم تمه

الم ههاومت و التطبيق ههات ،م اول ههة البا ههة يرب ههرت  F. Herbertم ههد ههام 4994م

()43

استادام مقيهاس الجهودا لتقيهيم ادمهة اإل هارا المتبادلهة  Interlibrary loanمهد المكتبهات
العام ههة الكبيه هرا بكن ههدا ود ههد دام ههت البا ههة بمقارن ههة دي ههاس المكتب ههة لج ههودا ا ههدمات اإل ههارا

المتبادلههة مه ؤجابههات المسههت يدي  ،ودههد توةههمت الد ارسههة ؤلههب ههدم وجههود توامه بههي القيههاس
المكتب ههد لادم ههة اإل ههارا المتبادل ههة (وال ههذ بن ههد م ههب الود ههت المس ههتن د والمع ههدس و القيم ههة
الكامم ه ه ههة) وب ه ه ههي دي ه ه ههاس المس ه ه ههت يدي لمج ه ه ههودا وال ه ه ههذ بن ه ه ههب م ه ه ههب نظري ه ه ههة ه ه ههدم التأك ه ه ههد

 ،Disconfirmationوبينمهها ركههزت د ارسههة ربههرت السههابقة مههب ديههاس ادمههة وا ههدا مههد
المكتبات ،مقد ركزت دراسة ميكد كولما  Vicki Colmanمهد هام 4994م مهب جهودا
جمي ادمات المكتبة وذل باستادام مقياس اإلدراكات والتودعات .)44(Servqual

ومهد العهام ن سهك يضه ا دهام كهس مه مهارلي وايهت  Marilyn D.Whiteوايمهي ؤبمهز
Eileen G. Abels

()45

بمسه

ههام دبيههات تسههوي الاههدمات ب ههدد التعههرد والتوةههس

ؤلب نماذ ووسها س جمه البيانهات التهد تقهيس جهودا الادمهة .ودهد ركهزت هذر الد ارسهة مهب
اسه ههتادام مقياسه ههي  ،مه هها

 Servqualو ه ههو مقيه ههاس اإلد اركه ههات والتودعه ههات ومقيه ههاس

 Seavperfلج ههودا الادم ههة باس ههتادام اتجا ههات المس ههت يدي ن ههو ا داك ال قيق ههد لمادم ههة
المقدم ههة ل ههم وذله ه ب ههدد تطبيق ههك م ههب المكتب ههات وم ارك ههز المعموم ههات المتاةة ههة .ود ههد
ك ههدت الد ارس ههة م ههب ك ههاكا ومة ههدادية المقي ههاس المس ههتادم  Servqualوذله ه ب ههالرام مه ه

وجود الد مد وج ات النظر هوس بعهض ا مكهار ا اهرخ التهد يقهدم ا المقيهاس لهذل
ت كههد الد ارسههة نههك وب ه جراك بعههض التعههديلت مههب المقيههاس يةههب ذا ما ميههة مضههس و دههوخ
ند استادامك مد تقييم جودا ادمات المكتبات ومراكز المعمومات.
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المجمد ()44

وم ههد كت ههوبر مه ه

آذار ()2007

العدد ()2

ههام 4999م ،دام ههت جمعي ههة مكتب ههات الب ههر ()ARL

()46

بد ارس ههة

دد م المقاييس مستادام ا مد دياس جهودا اهدمات مكتبهات الب ر.ودهد وجهدت الد ارسهة
مقيههاس جههودا الاههدمات  Servqualههو ا ك ههر ملكمههة م تياجههات المكتبههات الب يههة

وذل بعد ؤجراك بعض التعديلت ميك ،مما استد ب تسهميتك ب ه .Libqualومهد الواده مقهد
دام ههت الجمعي ههة وبالتع ههاو مه ه مكتب ههات جامع ههة  A&Mبومي ههة تكس ههاس م ههد تطبيه ه ذله ه
المقيههاس لقيههاس اههدمات تمه المكتبههات وذله
شعار

مههب م ار ههس تمتههد ؤلههب ههام2003م .واتاههذت

الاةم وال كم و المست يد مد دياس الجودا.

و ك ههذا يمكه ه التأكي ههد ب ههأ مقي ههاس  SERVQUALيسه ه م م ههد الكش ههد ه ه ال ج ههوا

ومدا ا بي تودعات المسهت يد لمظها ر جهودا الادمهة بالمكتبهات وبهي ؤد ار اإلدارا مهد هذر
ذا المقياس ن سك دد س م مهد الكشهد ه

الم سسات لتم التودعات.يضاد ؤلب ذل

نوع ال جوا ومدا ا بي تودعات المست يههد لمظها ر جهودا هذر الادمهة وبهي ؤد اركهات م لهألداك
ال عمد ل ا ند ال ةوس مي ا .وم
ال عالههة التههد يمكه

م يعد ذا المقياس م النا يهة العمميهة

هد ا دوات

تسهها د مههب ؤظ ههار جوانههال القةههور مههد مسههتوخ جههودا الادمههة مه

وج ههة نظههر المسههت يدي من هها مه نا يههة ،والودههود مههب جوانههال الضههعد مههد اإلدارا ومن هها
المكتبات المتم مة مد دم ددرت ا مب ؤد ار تودعات العملك ن و مستوخ الادمهة المقدمهة

ؤلي م م نا يهة اهرخ .لكه ادتةهار تطبيه

ب د اركهات العمهلك وتودعههات م م يك هد لت قيه

التطبيه ه العمم ههد ،ل ههذل مب ههد

هذا المقيهاس مهب مجهوا وا هدا و هد الااةهة
ههذا العهرض ،ويقمهس مه ما ميهة المقيهاس مههد

تمت ههد الج ههود لتش ههمس كه هلا مه ه مج ههوا مواةه ه ات الج ههودا

واد اركههات اإلدارا ،ومجههوا داك الادمههة المقدمة/مواة ه ات الادمههة ،و اي ه ار مجههوا امتةههامت

الاارجية /داك الادمة المقدمة .وتستمد دراسة ذر ال جوات ميت ا م اهلس الت قه مه
ما ميت ا مد دياس جودا الادمة مقارنة بال جوات ا ارخ.

المكتبة المركزية بجامعة تكريت
تأسست المكتبة المركزية لجامعة تكريت م تأسيس الجامعة ام  4987وتزام
ذل م ؤلعاك م سسة الب ر العممد مما سا م مد نقس اامال كتال مكتبة م سسة الب ر
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العممد ؤلب المكتبة المركزية لجامعة تكريت ا مر الذ

كو مكتبة شبك متكاممة م

مةادر المعمومات مد مدا دةيرا دياسا ؤلب الطر المعتادا المتبعة مد ؤنشاك المكتبات
دي ة الع د.وسود نسرد بعض ال قا

المتعمقة بالمكتبة المركزية لجامعة تكريت مد

الودت ال اضر مب مس ؤ طاك ةورا ماتةرا

وادع ا والادمات التد تقدم ا -

المبنى  -:تشعس المكتبة اليا بناية مكونة م طابقي  ،وبالرام م
ن ا م تتلكم والعمس المكتبد ؤلب د كبير ،سباال ك يرا من ا

 -4بعد مود المكتبة

دا ت ا وماامت ا ؤم

كميات الجامعة

 -2يوال مد التةميم الداامد لممكتبة
 -3سوك استعلس لممسا ات المتومرا.

المجموعة المكتبية  -:م ا مور التد ظيت ب ا المكتبة المركزية د ةول ا مب
اامال كتال مكتبة م سسة الب ر العممد الممعاا ودد سا د ذل

مد سر ة نمو ا .ودد

ش دت السنوات ا ايرا ازدياد دد الكتال المضامة لممجمو ة ؤم انك ي اذ مب ذل

توجك المجمو ة ن و الدراسات اإلنسانية ك ر م الدراسات العممية وال ندسية والطبية

ويعود ذل

ؤلب ان ياز ؤدارا المشتريات ؤلب تاةةات م العممية ك ر م

تاةةات الجامعة .مضل

اجات بقية

الكتال المضامة وبالرام م تاةة ا مأن ا م تردب

ؤلب المستوخ ا كاديمد لتمبد اجات ا ساتذا والبا ي .
الكادر الوظيفي  -:تعاند المكتبة مد الودت ال اضر م

النقص ال اد مد الكادر

المتاةص مد مم المكتبات والمعمومات سواك مب مستوخ ؤدارا المكتبة و مب مستوخ

اإلجراكات ال نية  ،ودد انعكس ذل بشكس واض

مب جودا الادمات التد تقدم ا المكتبة

 ،و ذا ما دم البا ر لمتركيز مب ؤ لمكادر المكتبد المتاةص دو ار معام مد رم
جودا الادمات التد تقدم ا المكتبة لممست يدي .

286

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()44

آذار ()2007

العدد ()2

اإلعارة  -:تقد م المكتبة ادمة اإل ارا الاارجية والداامية ؤذ لممستعير ال

مد مطالعة

الكتاال دااس و اار المكتبة .ودد ومرت المكتبة دا ات مطالعة كبيرا ومج زا با ار
المناسال م تومر الت وية والتبريد ،ؤم ؤ ما يعاند منك المستعير مد المكتبة دةر مدا

اإل ارا ب ير تةس ؤلب ل ة يام بالنسبة لمطمبة وسبعة يام لألساتذا و ذا دخ ؤلب تذمر
المست يدي م ادمات المكتبة.
اإلجراءات الفنية  -:ا ر نقص الكادر المتاةص مد ؤدارا المكتبة و مال ا ال نية ؤلب
تراج مستوخ الادمات التد تقدم ا المكتبة .مقد استعنت ؤدارا المكتبة

ال رس

البطادد لت س م مك سجلت وردية ودد ردمت الكتال بأردام تسمسمية و مب المست يد ؤ

يراج السجلت والب ر مطوم مي ا دبس التوجك ؤلب موظد اإل ارا لطمال كتاال ما ،

مضل

ؤ

واض ة لممست يد

ذر السجلت م تومر المعمومات الببميوارامية الكاممة إل طاك ةورا
الموضوع الذ يب ر نك ،ودد دخ ذا اإلجراك ؤلب تراج مستوخ

داك المكتبة بشكس كبير ،ودد ممت ؤدارا المكتبة جراك ا با نقص الكادر المتاةص

وازدياد دد الكتال المضامة دم المكتبة لمب ر
مب ذا اإلجراك

طريقة لمارو م مأزد ا ما تمدت

مضض م اولة لتقديم دنب مستوخ م الادمة بدم م

دم ا.

الخدمات المرجعية -:م يوجد مد المكتبة دسم ااص لمكتال المرجعية مادخ ذل بالمكتبة
الب ان ا لم تستط

تقدم ية ادمات مرجعية ،ودد سم ت ؤدارا المكتبة ب ارا الكتال

المرجعية سوا بالكتال ام تيادية .و ذا مر لم نش در مد بقية المكتبات.
خدمات اإلحاطة الجارية -:مدت المكتبة م ا ار ؤلب استةدار دد م نشرات ام اطة
الجارية ، current awarenessوم ؤن ا بدا ية مد التةميم واإلا ار ال ند و تب مد
ترتيال المعمومات مد داام ا ؤم ن اتعد ذات ا مية

تكريت بآار ما يةس ؤلب المكتبة م مطبو ات.

287
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االنترنت  -:المتومر مد المكتبة اليا و دا لتقديم ادمات امنترنت وتسعب ؤدارا المكتبة
ؤلب رم مستوخ دا ا لكون ا م تمبد ال اجات ال قيقية لممجتم الجامعد وين ةر ذل
بي ضعد الت ميس والمكا المل م لتقديم م س ذر الادمات.
خزن واسترجاع المعمومات  -:لجأت المكتبة م ا ار ؤلب استادام ال اسال اخلد مد از
واسترجاع البيانات الببميوارامية

المواد المكتبية المتومرا مد المكتبة  ،ؤم ؤ نقص

تسعب لت قيق ا ،مكانت النتيجة

ددمت بعض المارجات ال شة الم تقرا ؤلب ا داك

الكادر المتاةص دم ؤدارا المكتبة ؤلب ا تماد برامج م تردب ؤلب مستوخ ا
ال ند ال عاس.

تحميل البيانات :

داد التد

تعد الادمة بأن ا المعاممة الم ترمة لمضيود م ؤ طاك الشعور بالتميز وذل

الس امبتسامة الرديقة وتن يذ اجات الضيد بالشكس الل
باإلضامة ؤلب د وتك لمعودا مرا ارخ ضم
الادمة مد م وم ا مد المكتبات

بأسموال معي

م

م

بما يتناسال م ا تياجاتك

جواك اد ة تشعرر با ما  ،وم تاتمد

المكتبات الجامعية تمتاز بالتقيد

ذل  ،ؤم

الادمة ومعايير لألداك يستطي م

الل ا الضيد التنب بجودا

وطبيعة الادمات باإلضامة ؤلب سر ة الت ضير واإلنجاز.

معمي هها مه ه ا ههدمات المكتب ههة المركزي ههة
ود ههد ت ههم ؤجه هراك الد ارس ههة م ههب ( )238مس ههت ا
يدا ا
بجامعههة تكريههت مههد الع ه ار وذله باسههتادام مقيههاس اإلد اركههات /التودعههات والههذ يقههوم مههب
سههاس مقارن ههة تودع ههات المس ههت يد (ت) لك ههس بع ههد مه ه

بع ههاد ج ههودا الادم ههة والعناة ههر الت ههد

تض ههم ا ،وم هها يقابم هها مه ه ؤد ار معم ههد (ؤ) لمتجرب ههة ال عمي ههة لممس ههت يد.ممتب كان ههت المقارن ههة
ضها ،ومتهب مها كانهت
سالبة (
ت تزيهد ه ؤ) ،مه مسهتوخ جهودا الادمهة يكهو منا ا
( ت) د ههس مه ه ( ؤ) ) مه ه مس ههتوخ ج ههودا الادم ههة يك ههو
المقارن ههة موجب ههة و ةه ه اار (
مرت اعا و كذا..
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الجدول رقم ( )1مستوى جودة الخدمة من خالل الفرق بين متوسطي اإلدراك والتوقعات
ألبعادها.
م

متوسط

متوسط

اإلد ار (ؤ)

التودعات (ت)

الجوانال الممموسة

4.40

5.06

0.66-

ام تمادية

4.30

5.76

4.46-

45.40

امستجابية

4.20

5.68

4.48-

45.20

السلمة (ا ما )

4.55

5.89

4.34-

43.80

التعاطد

4.60

5.83

4.23-

42.60

المتوسط اإلجمالد

4.44

5.64

4.23-

42.60

بعاد الادمة

العام (متوسط

ال ر (ؤ-ت)

Z
(ز)
8.50

المتوسطات)
(متوسط المتوسطات)

وبت ميس الجدوس ردم ( ،)4يتض ما يأتد
-

ال هر بهي المتوسههط اإلجمهالد العهام لههإلد ار وم يمهك بالنسهبة لمتودعههات هو مههر

سههمبد ( ،)4.23-ممهها يعنههد

مسههتوخ جههودا الادمههة موض ه الد ارسههة مههنا ض .ويعكههس

دةور مد داك المكتبة موض الدراسة.
اا
ذل
ال -بالنسههبة لمسههتوخ كههس م ه ا بعههاد الامس ههة لمادمههة موض ه الد ارسههة ،م ه

ال ههر

السمبد بهي متوسهط اإلد ار ومتوسهط التودعهات لكهس بعهد يهدس مهب انا هاض مسهتوخ جهودا
الادمههة مههد كههس م ه

ههذر ا بعههاد وا كهها

نهها ااههتلد مههد ههذا ال ههر مه بعههد خاههر.

معمب سبيس الم اس ،م

مب مرو توجهد مهد بعهد امستج ههابية وام تماديهة (- ،4.48-

 4.46لكس م البعدي

مب التوالد) ،بينما دس ال هرو ياهص بعهد الجوانهال الممموسهة (-

.)0.66

ويتض م الجدوس ردم ()2

تقييم المست يدي لمستوخ جهودا الادمهة مقيسها بهال ر

بههي متوسههطد اإلد ار والتودعههات لكههس م ه العناةههر (المتعي هرات) التههد يضههم ا بعههد معههي
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ياتمههد مه متعيههر خاههر .مبالنسههبة لعنةههر الجوانههال الممموسههة ،مه

مههب مههر ظ ههر مههد

متعيه ه ه ه ههر جاذبيه ه ه ه ههة الم ه ه ه ه هواد المرتبطه ه ه ه ههة بالادمه ه ه ه ههة م ه ه ه ه ههس الكتيبه ه ه ه ههات النش ه ه ه ه هرات....اله ه ه ه ههخ.

( )0.77-بينمهها دههس مههر ( )0.60-ظ ههر مههد ت هوامر التج ي هزات دي ههة الشههكس .مهها بعههد
كبهر مهر كها بالنسهبة لمتعيههر ومهاك المكتبهة بههو ههود ا مهد الودهت المعههي

ام تماديهة ،مه

( ،)4.60-بينما دهس مهر ( )4.25-ياهص تأديهة الادمهة بطريقهة ةه ي ة مه
وميمهها يتعمه ببعههد امسههتجابية ،م ه

وس مهرا.

مههب مههر ياههص متعيههر ؤ ههلم المكتبههة از ري هها بودههت

تأدي ههة الادم ههة ( ،)4.59-بينم هها د ههس م ههر ( )4.26-يقاب ههس متعي ههر ههدم انش ههعاس م ههوظ د
المكتبة

اإلستجابية ال ورية لطمبات المست يدي .

البعد
الجوانال الممموسة

المتغيــــــــــرات

( أ -ت)

(zز)

4

توامر التج يزات دي ة الشكس.

0.60-

4.20

2

جاذبية التس يلت المادية.

0.65-

4.99

3

المظ ر ا ني والز الجيد لمموظ ي .

0.62-

4.75

4

جاذبية المواد المرتبطة بالادمة (م س

0.77-

6.09

الكتيبات – النشرات....الخ).

ام تمادية

5
6

وماك المكتبة بو ود ا مد الودت المعي .
ؤظ ار ام تمام الجد

ل س مشكلت

4.60-

43.40

4.40-

44.50

المست يدات.
7

تأدية الادمة بطريقة ة ي ة م

مرا.
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المتغيــــــــــرات
8

و دت

تقديم الادمة مد الودت الذ

( أ -ت)

(zز)

4.55-

42.96

المكتبة بتقديم ا ميك.
9

م تويات

ام ت اظ بسجلت دديقة

4.50-

42.44

امستجابية

وادمات المكتبة.
40

ؤ لم المكتبة ل از ري ا بودت تأدية

4.59-

43.24

44

دبس

4.57-

43.85

الادمة.

م

تقديم ادمات مورية لم از ري
موظ د المكتبة

42
43
44

الرابة الدا مة لموظ د المكتبة مد

معاونة ال از ري .
دم

انشعاس

المكتبة

موظ د

امستجابة ال ورية لطمبات المست يدي .
ارس ال قة مد ن وس المست يدي

م

4.50-

42.25

4.26-

40.45

4.33-

44.27

السلمة(ا ما )

الس سمو موظ د المكتبة.
45

شعور ال از ري

46

التعامس الدا م بمبادة م ال از ري م دبس

موظ د المكتبة.

با ما

مد تعامم م م

4.32-

44.22

موظ د المكتبة.
 47تدريال ومعرمة موظ د المكتبة بشكس
يمكن م

م

المست يدي .
التعاطد

4.26-

40.34

اإلجابة

مب

 48ا تمام موظ د المكتبة بال از ري
شاةيا.
ا
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44.58

س مة
تماما
ا ا

0.65-
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دياس جودا ادمات المكتبات الجامعية دراسة تطبيقية مب ادمات المكتبة المركزية بجامعة...
سمير مد ت سعيد

البعد
49

المتغيــــــــــرات

( أ -ت)

(zز)

ت م موظ د المكتبة ل اجات ال از ري

4.08-

8.38

بشكس م دد.
20

ملكمة سا ات

4.64-

مس المكتبة لكس

43.43

ال از ري .
24

تومير المكتبة

22

وجود برامج تعميمية ممتازا

سيارات ال از ري .

ماك

وبالنسبة لبعد السلمة (ا ما ) ،م

موظ د المكتبة بشكس يمكن م م اإلجابة
مر ( ،)4.26يق
و ايرا ،م

مل مة منتظار

4.53-

42.60

4.28-

40.55

كبر مر ظ ر بالنسبة لمتعير تدريال ومعرمة

س مة المست يدي ( ،)4.45-بينما دنب

مام متعير شعور المست يدي با ما مد تعامم م م موظ د المكتبة.

مب مر مد المتعيرات بعد التعاطد ياص متعير ملكمة سا ات مس

المكتبة لكس المست يدي

( ،)4.64-بينما دس مر ( )0.65-يق

مام متعير ا تمام

شاةيا بالمست يدي .
تماما
ا
موظ د المكتبة ا ا
استنادا ؤلب تم النتا ج ،م نك يمك القوس ؤ مستوخ جودا الادمة التد تقدم ا
و ا

المكتبة -موض الدراسة  -منا ض ،مما يدس مب انا اض مستوخ ا داك .و ذا
ي كد ال اجة ؤلب ؤ ادا النظر مد جمي

ذر ا بعاد،وما ت تو

ب دد تعيير ا مد امتجار المراوال ميك ،وذل م

مي ا م متعيرات

جس امرتقاك بمستوخ جودا

الادمة ،مما ينعكس ؤيجابيحا مب از ر المكتبة ،ب ير تقس و تتلشب ال رو بي
ؤدراك م ال عمد ل ا وتودعات م بشأن ا.

و كذا يمك القوس بأ الدراسة ظ رت نجام المقياس المستادم جس التعرد مب

جودا الادمة مد مكتبات الدراسة مقد مرات المعايير العشرا الااةة بقياس جودا الادمة
ل
مد ( )22س اما جس التعرد مب تودعات العملك مض ا
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ن س الس اس ،مقد ظ رت الدراسة بأ تقييمات العملك لمادمة ال قيقية كانت سمبية

نا

لم تر ؤلب مستوخ تودعات المرتادي لممكتبة و كد ذل متوسط ؤجابات المست يدي

مب

المقياس.

ذر الدراسة اكدت ااتلد تودعات المرتادي لممكتبة ،ير ؤنك

يضاد ؤلب ذل

مد كس زيارا ي مس المست يد تودعات جديدا مما انعكس مب

تكو المعايير وا بعاد

التد يقيم مب ساس ا المست يد جودا الادمة ال عمية ماتم ة بااتلد دد مرات الزيارا.
الة الرضب وامرتيام دد ت ققت نسبيحا ؤذ

اير مقد ظ رت الدراسة بأ
و اا
 % 79.5م العملك المرتادي لممكتبة سود ينة و زملك م بزيارا المكتبة و ذا
مكسال لمعممية التعميمية متم لا باإل ل
.)Mouth
لذل

يوةد البا ر بالتركيز

المجاند الذ

يقدمك العملك ( Word of

مب الدراسات وا ب ار التد تتناوس المرتادي

لتم

المكتبات جس بناك سمعة جيدا وس جودا ذر الادمات المقدمة وذل م الس تومير
ةورا م ةمة وواض ة

السودية التد تنو المكتبة ادمت ا

الش ار

جس معرمة

الجوانال التد ي ضس المست يد التركيز مي ا ند مااطبتك تب تستطي المكتبة تةميم
ؤمكانية ؤجراك دراسات مستقبمية مب المكتبات

الادمة ومقاا لتم الت ةيلت ،مضل
المتاةةة لقياس جودا الادمات المقدمة مي ا.وكذل

ضرورا ام تمام بما يطر م

يوال وامس مد ناك است ادا المست يد م ادمات المكتبة وةوما ؤلب مبد ام ت اظ

بالمست يد (العميس الدا م) ،ذل ،
الطمال

كر م

مرا

المكتبة يجال

تنظر ؤلب المست يد مب نك ميس

المست يد ذو الومك ،و ذا المبد يجعس اسارتك مكم ة

المكتبة م تاسر الرب المتود م طمال الادمة القادم لمرا وا دا م سال ،بس الطمال
بشكس ام مب ادماتك..يضاد ؤلب ذل
م الس تك يد البرامج التدريبية ل م

م المكتبات ،مضل

انك مبد م ام تمام بالقوخ العاممة بالمكتبة

ن م يم مو الضمانة ال قيقية لنجام ذا النوع

كون م مد الواد جزكا م الادمة المقدمة مب

تركز البرامج

التدريبية مب البعد السموكد والشاةد مد الادمة كالقابمية لل تماس والتسام والتمقد

اير ضرورا ام تمام
والتقبس ،التود وال دس ،التجديد وامبتكار والت اوض والت اور .و اا
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مب المنامسي

با بعاد والمعايير الااةة بالجودا وااةة المعايير التد يةعال

ا تماد ا م الس التركيز مب بعاد دد ا مت ا المكتبات المنامسة ب ير تكو ميزا

.تنامسية يةعال تقميد ا و تب اير موجودا
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