المكتبات الجامعية في ظل إدارة الجودة الشاملة
د.لطفية على الكميشي

*

المقدمة
تعد الجامعة مركز إشعاع ثقافي للمجتمع وقيمة حضارية تساهم في توجيه األهداف نحو
التقدم كما تمثل أهم ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعي لتحقيق الرخاء للمجتمع الذي تخدمه.
كما يعد التعليم الجامعي العمود الفقري لعجلة التقدم والتنمية في كافة أنحاء العالم للمسؤولية
الجسيمة التي تقع عليه في القضاء على أسباب التخلف عن ركب الحضارة وباعتبار أن العالم
اليوم يعيش عصر الثورة المعلوماتية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وقد حتمت التطورات
السريعة في التقنية واالتصاالت في مهنة المكتبات إلى تطور المكتبات إلى أن وصلت شبكات

معلومات متطورة قادرة على التعامل مع كل الوسائل التقنية لتلبية حاجات الباحثين والطلبة.
إن هذا العصر يتميز بعصر التقد م العلمي وانفجار المعرفة المتمثل في الزيادة المطردة في

حجم المعلومات حتى أصبح من الصعب حصر هذا الكم الهائل في المعرفة،أيضا يكاد يكون من
الصعب على المكتبة الواحدة مهما كان حجمها أو إمكانياتها المادية إن تقتنى كل ما ينشر من
اجل تلبية حاجات روادها ومستفيديها .وهنا يبرز دور استخدام التقنية داخل المكتبات فقد ساعدت
شبكات المعلومات في حل مشكلة التواصل بين الباحثين وحصولهم على كل ما ينشر في مجال

تخصصاتهم ومع التزايد المستمر في حجم اإلنتاج الفكري وتنوع مصادر المعلومات والقفزات الهائلة
في مجال االلكترونيات ونتيجة األ عباء المتزايدة الملقاة على المكتبات وعجز هذه المؤسسات على
تلبية احتياجات القراء والباحثين ظهرت الحاجة ماسة جدا إلى استخدام تقنيات المعلومات.

*

جامعة طرابلسLatifa2002l@yahoo.com ،
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مشكلة الدراسة
وجود بعض التحديات أمام المؤسسات والمنظمات ومنها المكتبات تقف عائقا نحو إدارة الجودة
الشاملة.
أهمية الدراسة
 -5نظام الجودة سمة من سمات عصر المعلومات.
 -2المكتبة الجامعية من أهم مظاهر التقدم والرقى التي تتميز بها الجامعة.

 -3كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوع إدارة الجودة الشاملة في المكتبات إذ
تفتقر المكتبات لمثل هذه الدراسات.
أهداف الدراسة
 -5إن الهدف من تحقيق الجودة في المكتبات تالفى حدوث األخطاء وليس إلى كشفها.
 -2توظيف تكنولوجيا المعلومات في عملية جودة التعليم.

 -3التعرف على متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات.
 -4التعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات.

منهجية الدراسة

تم االكتفاء با العتماد على المصادر النظرية ومراجعة اإلنتاج الفكري فيما يخص موضوع
المكتبة الجامعية ومواكبتها لتطورات العصر.
تساؤالت الدراسة
 -5ما متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم؟
 -2ما العناصر التي يقوم عليها مفهوم إدارة الجودة الشاملة؟
 -3ما فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات؟

 -4هل هناك معوقات تقف عائقا عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات؟
 -1هل لخدمات االنترنت دور كبير في تحسين وجودة أداء المكتبات؟

مصطلحات الدراسة

 -5المكتبة الجامعية :هي مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جمع مصادر
المعلومات وتنميتها وتنظيمها واسترجاعها وتقديمها إلى مجتمع المستفيدين.
 -2إدارة الجودة :خلق ثقافة متميزة في األداء تتضافر فيها جهود المديرين والموظفين بشكل
ال إلى الجودة المطلوبة بأقل تكلفة واقصر وقت.
متميز وصو ً
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 -3تقنية المعلومات :هي جميع الوسائل واألدوات الالزمة وتتمثل في تقنية االتصاالت
بعناصرها من الفاكس والراديو والفيديو تكس والحاسوب وشبكات المعلومات ومراصد
المعلومات واالنترنت والمؤتمرات عن بعد والبريد االلكتروني وغيرها.
 -4مصادر المعلومات :تعد مصادر المعلومات بأوعيتها المختلفة ينابيع المعارف اإلنسانية
ألنها تمد القراء والباحثين بما ي حتاجونه من حقائق ومعلومات أساسية عامة ومتخصصة
وهى تواكب اليوم احدث التطورات العلمية والتقنية في مجال الخزن واالسترجاع.

محاور الدراسة

تطرقت الدراسة إلى المحاور اآلتية
 -5المكتبة الجامعية(مفهومها-أهدافها-وظائفها)
 -2المكتبة الجامعية معيار لتقييم الجامعة.
 -3مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

 -4مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المكتبات.
 -1فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات.
 -1مبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات.

 -1متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات.
 -8معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات.
 -9دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جودة التعليم.
الدراسات السابقة
 -1تامر محمد ابوالخير -الجودة الشاملة وتقييم األداء في المكتبات األكاديمية :تجربة كلية
األمير سلطان للسياحة واإلدارة بجدة.

تناولت الورقة موضوع الجودة وتقييم األداء في ال مكتبات األكاديمية وتم تسليط الضوء على

الغرض الرئيسي لتقييم األداء داخل المكتبات األكاديمية باعتبار أن التقييم يعتبر احد عناصر
النجاح األساسية ألي مكتبة أكاديمية كما تهدف الورقة إلى تدريب وتطوير أخصائيي المكتبات
والمعلومات وأهمية ذلك بالنسبة لتطوير المكتبات ذاتها.
 -2محمود عبد اهلل الخوالدة ،ماجد محمد الحياط -تقييم مدى تطبيق معايير إدارة الجودة
الشاملة في المكتبات الجامعية من وجهة نظر المستفيدين :دراسة حالة لمكتبات جامعة
البلقاء التطبيقية.
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هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات جامعة البلقاء

التطبيقية وقد تم تطبيق أداء الدراسة على  383فرد ممن يستخدمون المكتبات تم اختيارهم بشكل
عشوائي وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وقد دلت نتائج الدراسة على
أن أكثر الخدمات المتوقعة من وجهة نظر المستفيدين كانت في حفظ المراجع وان أكثر المكتبات

الت ي تقدم خدمات للمستفيدين كانت في المكتبة الرئيسة في الجامعة وقد أوصت الدراسة بإجراء
دراسات أخرى مثل تقنين مقاييس إلدارة الجودة الشاملة في الكليات الجامعية.
 -3فاضل عبد اهلل حنا -معايير الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية :مدى تطبيق جودة
الخدمات المكتبية في جامعة تشرين من وجهة نظر طلبتها .مجلة العلوم اإلنسانية ،ع،2
مج.2212، 32
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية مؤشرات جودة الخدمات المكتبية ومدى تطبيقها فى

جامعة تشرين من وجهة نظر طلبتها وكذلك التعرف إلى الفروق من وجهة نظر طلبة جامعة
تشرين كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي واشتملت العينة على  483طالباً وطالبة من طلبة
جامعة تشرين ولتحقيق هدف البحث صممت استبانه احتوت على  32فقرة.

المكتبة الجامعية
تعد المكتبة الجامعية نوعا متمي از من المكتبات األكاديمية وتعرف على أنها المكتبة أو
مجموعة المكتبات التي تقوم الجامعات بإنشائها وتمويلها وادارتها من اجل تقديم الخدمات
المعلوماتية للمستفيدين في المجتمع الجامعي بما يتفق وأهداف الجامعة(.همشرى،عليان)5991،
وقد ظهرت المكتبة الجامعية في عدة أشكال من بينها المكتبة الرئيسية أو المركزية التي تخدم
الجامعة بكامل كلياتها وأقسامها .وحاليا في بعض الدول تطورت األشكال التقليدية إلى نظم
وشبكات للمكتبات وخاصة بعد دخول الحاسوب إليها.

وقد أكدت الكثير من الدراسات على أهمية الدور الفعال للمكتبة الجامعية وأشارت إلى أن

مستوى رقى األمم وتقدمها يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التعليم العالي .وان نجاح الجامعات
مرتبط بخدمات مكتباتها .ألن تدفق المعلومات الذي نشهده اليوم في كافة التخصصات يرتبط
ارتباطا وثيقا بالتطور الرهيب في مجال البحث العلمي .وتعتبر المعلومات هي دعامة أساسية من

دعائم التنمية في مختلف مناحي الحياة.وأمام هدا االنفجار المعرفي يجد الباحث نفسه أمام تحديات
جديدة في مجال التعامل مع المعلومات(.مسلم)5999 ،
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كما تساهم المكتبات الجامعية مساهمة فعالة في التنمية من خالل إسهاماتها في البحث

العلمي والتعليم وتوفير مصادر المعلومات التي يعتمد عليها عضو هيئة التدريس للوصول للهدف
المنشود .من خ الل ما توفره من مصادر ومراجع .حيث تمثل مرك از هاما في التعليم العالي من
حيث وظيفتها التعليمية والعلمية والثقافية والتثقيفية باعتبارها الذاكرة البشرية التي تربط بين الماضي

والحاضر(.الكميشي)2353 ،

أهداف ووظائف المكتبة الجامعية:
 -5تقديم المساعدة للرواد من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وباحثين للقيام باألبحاث العلمية.
 -2خدمة المناهج التعليمية.
 -3توسيع خدمات المكتبة واثراء مقتنياتها بالدخول في شبكات المعلومات.
 -4حفظ خزن الرسائل الجامعية والدراسات والبحوث والمحاضرات.
 -1تبادل الخدمة المكتبية والمعلومات مع جميع مكتبات العالم.
 -1تدريب العاملين على إدارة المكتبات.
 -1تعتبر مركز لنقل التراث العالمي من لغة إلى أخرى.
 -8نشر البحوث العلمية.

 -9إرشاد القراء وتقديم خدمات اإلعارة والمراجع بين المكتبات.
 -53توفير خدمات البث االنتقائي للمعلومات والبحث االلى المباشر(.حمادة)5985،

المكتبة الجامعية معيار لتقييم الجامعة:

المكتبة الجامعية ضرورية للمجتمع الجامعي لما تقدمه من دعم للبرامج وتوسيع مجال
االهتمام واالطالع وتطوير المكتسبات العلمية والمهارات الفكرية للباحثين وذلك لكونها مؤسسة

ثقافية علمية تعمل على خدمة مجتمع من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ونظ ار ألهمية المكتبة الجامعية والدور الذي تؤديه فقد حازت على االهتمام المطلوب

وأصبحت واحدا من مؤشرات الحكم على الجامعة ومستوى التكوين والتأهيل ألن مستوى رقى أو
تقدم الدولة يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التعليم العالي فيها وان نجاح الجامعات مرتبط
بصالحية وكفاءة مكتباتها(.زاحى)2353 ،
كما تعد المكتبة الجامعية من أهم مظاهر التقدم والرقى التي تتميز بها الجامعة في عالمنا
المعاصر باعتبارها ساهمت في مواجهة التدفق الكبير في المعلومات أو مايطلق عليه ثورة
المعلومات إسهاما كبي ار ومن ذلك إعداد أو توفير مصادر هذه المعلومات واألجهزة لذلك.
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مفهوم إدارة الجودة الشاملة
الجودة هي نظام قائم على التحسين المستمر لألداء في جميع مستويات العملية اإلدارية ،وقد
أصبح مفهوم إدارة الجودة الشاملة يحمل معان كثيرة بالنسبة للباحثين.
ويمكن تعريف إدارة الجودة الشاملة على أنها" نظا م متكامل موجه نحو تحقيق احتياجات
المستهلكين واعطاء صالحيات اكبر للموظفين تساعدهم في اتخاذ القرار والتأكيد على التحسن
المستمر لكافة الخدمات(.خفاجي)5991 ،
ونستطيع القول بأن إدارة الجودة الشاملة تمثل بصفة عامة فلسفة إدارية هدفها رضا المستفيد
وهذا ال يتأتى إال بتظافر جهود أفراد المؤسسة للوصول إلى الجودة الشاملة المرجوة .
وقد تعددت آراء ووجهات نظر الباحثين حول إدارة الجودة الشاملة فمنهم من يرى أن اإلدارة:
تعنى التطوير والمحافظة على إمكانية المنظمة من اجل تحسين مستمر للجودة .فالجودة فتعنى

تحقيق رغبات ومتطلبات المستفيد( .الترتورى)2331 ،

"أما كلمة شاملة فتعنى البحث عن الجودة في اى مظهر من مظاهر العمل بدءًا من حاجات

انتهاء بتقويم رضاه عن الخدمات المقدمة له"( .الترتورى)2331 ،
المستهلك و ً

ويمكن تعريفها على أنها نظام متكامل موجه نحو تحقيق احتياجات المستهلكين واعطاء
صالحيات اكبر للموظفين تساعدهم في اتخاذ القرار والتأكيد على التحسين المستمر لعمليات إنتاج

السلع والخدمات( .خفاجي)5991 ،

وقد عرفها البعض على أنها شكل تعاوني ألداء األعمال يرتكز على القدرات المشتركة لكل

من اإلدارة أو الموظفين وذلك بهدف تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية( .الترتورى)2331 ،

وعرفها ريلي على أنها تحول في الطريقة التي تدار بها المؤسسة والتي تتضمن تركيز طاقات

المنظمة على التحسينات المستمرة لكل العمليات والوظائف)5993 ،Rilay James ( .

"والجودة الشاملة أسلوب ادارى يهدف إلى تطوير أداء المؤسسات عن طريق بناء ثقافة عميقة

عن الجودة ترتكز على فكرة الشمولية لتطوير تلك المؤسسات أو المنظمات"( .عبدالحى)2331،

وتعنى الجودة عند البعض على أنها فلسفة صممت لتغيير الثقافة التنظيمية بما يجعل
المنظمة سريعة في استجاباتها ومرنة في تعاملها ومركزة على الزبون .أما البعض اآلخر فيرى أن
الجودة تعنى اإلنتاج األفضل والخدمة األحسن اى أن الجودة تعنى مجموعة الخصائص والمظاهر
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التي تظهر على المنتج أو الخدمة ومدى قدرة هذه الخصائص على إشباع حاجات الزبون.

(الترتورى)2331 ،

ومع كل هذا االختالف في اآلراء والت عريفات التي وردت إال أنها تتفق بشكل عام على أن

مفهوم إدارة الجودة الشاملة يقوم على العناصر التالية:

 " -5االلتزام وروح المشاركة من قبل اإلدارة العليا يجعل الجودة من أولى اهتماماتها.
 -2التأكيد على أن عملية تحسين الجودة يجب أن تستمر دائما والعمل بشكل دائم من اجل تحسين
العمليات التي يؤدى من خالل العمل.
 -3التنسيق والتعاون بين اإلدارات واألقسام في المؤسسة مع التأكيد على استخدام فرق العمل.
 -4إشراك جميع الممولين والعاملين في جهود تحسين الجودة .
 -1خلق عالقات عمل بناءة بين أفراد المؤسسة وذلك لدعم ثقافة تهدف إلى التحسين المستمر.
 -1التركيز على مبدأ الجودة من خالل جميع مراحل العمل.
 -1االستخدام المستمر للطرق اإلحصائية وأساليب البحث العلمي وتحليل المشكالت.
 -8التركيز على تلبية حاجات المستهلك ورغباته")5991 ،Martinich).
مفهوم الجودة الشاملة في المكتبات:
تسعى كث ير من المنظمات ومنها المكتبات ومراكز المعلومات لالرتقاء بمستوى الخدمات
لتصل إلى مستوى الجودة الشاملة لتفي بمتطلبات روادها ألن الجودة تشكل عامال أساسيا لنجاح

المكتبات( .عباس)5421 ،

لقد صار لزاما على المؤسسات والمنظمات ومنها المكتبات أن تبدأ بالتوجه نحو إدارة الجودة

الشاملة حتى تستطيع مواجهة التحديات العامة المتمثلة في :
 انخفاض اإلنتاجية. زيادة التكاليف . -نقص الموارد المالية.
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 تبنى أساليب غير فعالة لتحقيق األهداف المنشودة. تدنى مستوى رضا المستفيدين. تدنى مستوى الرضا الوظيفي والوالء لدى العاملين. المنافسة الوطنية واإلقليمية والعالمية( .الترتورى)2331 ،وقد تعددت تعريفات الباحثين إلدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات .فمنهم
من عرف مؤشر الجودة على أنها الفائدة التي تتحقق من مقتنيات المكتبة للمستفيدين .ومنهم من

عرف إدارة الجودة ا لشاملة على أنها عملية تركز على فهم احتياجات المستفيدين والعمل على
تحسين الخدمات الخاصة بالمستفيدين ومدى رضاهم على هذه الخدمات( .الترتورى)2331 ،
ومنهم من حدد إدارة الجودة الشاملة في المكتبات إلى ثالث مفاهيم أساسية وهى:
 -5توافر المقتنيات المطلوبة.
 -2إمكانية وسهولة الحصول على المقتنيات.
 -3درجة نجاح المكتبة في إرضاء المستفيدين من الخدمة المكتبية)5999 ،Brancolini( .
 إدارة الجودة الشاملة تعتبر ثورة إدارية جديدة وتطوير فكرى شامل يقود إلى خلق وتطوير مستمروشامل.
 أنها مدخل إلدارة المنظمة يستهدف النجاح طويل المدى من خالل رضا المستفيد. أنها شكل تعاوني النجاز األعمال ويربط بين اإلدارة والعاملين بهدف تحسين الجودة ورفع منمستوى األداء.
 تتمثل الجودة في االستجابة الحتياجات ورغبات المستفيد من خالل االتصال بهم مباشرة وذلكللتعرف على رغباتهم وتوقعاتهم.
 أنها مجموعة من المبادئ واألدوات واإلجراءات التي توفر التوجيه واإلرشاد ألداء مختلفاألنشطة( .الهوش)2334 ،
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ومن خالل عرض المفاهيم السابقة إلدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات

يتضح لنا انه لوصول المكتبات ومراكز المعلومات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحتم على
المكتبات مراعاة األمور التالية:
 -5يجب أن يضع مرفق خدمات المعلومات معايير وأسس داخلية لتحسين جودة الخدمات
المعلوماتية ويعمل على تحقيقها.
 -2يجب على المرفق المعلوماتى توفير ما يحتاجه المستخدمين والمستفيدين للوصول إلى جودة

عالية.

 -3يجب على مركز خدمات المعلومات أن يكون جزًء نشطا يساند من خالله ما يقدمه من
معلومات وخدمات إلدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة( .الهادي)2332 ،
ويمكن تحديد أهم ماتعنيه الجودة داخل منظومة المكتبات

 -5الجودة هي الثقافة التي ينبغي أن تتبنى من جميع العاملين بالمكتبات.
 -2تغيير الثقافة المتبعة في المكتبة وهذا يحتاج إلى االلتزام بمتطلبات الجودة الشاملة من قبل
اإلدارة العليا.
 -3تهدف المكتبة من تحقيق الجودة إلى تالفى حدوث األخطاء وليس إلى كشفها.

 -4ليس الهدف هو تحقيق الجودة فحسب وانما هو العمل على مواصلة التطوير والتحسين.
(عبيد)2331 ،
فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات
"  -5توفير األداة لقياس األداء في مجال خدمات المعلومات.
 -2التأكيد على جودة الخدمة.

 -3توفير المزايا في مجال التسويق والعالقات العامة.
 -4تقديم الخدمات للعمالء والمستفيدين.

 -1تحسين النواحي التنظيمية في اإلدارة إلى جانب رفع كفاءة أدائها.
 -1تحسين الروح المعنوية للعاملين.
 -1تنمية وتدعيم حلقة الربط الحيوية بين خدمات المعلومات والقطاع االدارى"( .الترتورى)2331 ،
مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المكتبات
من ضمن المبادئ المتميزة إلدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية على أنها:
 -5اإلدارة بالحقيقة :اى اتخاذ الق اررات الخاصة بالمكتبة بعد إجراء تحليل دقيق للبيانات التي تم

تجميعها.
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 -2إلغاء التكرار في إدارة العمل المكتبي والقيام به بالشكل الصحيح منذ المرة األولى.
 -3باعتبار أن العاملين هم أهم الموارد البشرية عليه يجب من تشجيعهم على لفت االنتباه الى
مشكلة دون خوف من اإلدارة.
-4منح الثقة للعاملين وذلك بقددرتهم علدى أداء العمدل المسدند إلديهم والتدي تسداعد علدى تحسدين جدودة
العمل ((5993 ،Rilay James
 -1االهتمام بالعاملين واالستثمار البشرى عن طريق تطوير قدراتهم وتدريبهم وكفاءة إنتاجيتهم.
 -1تصميم البرامج بهدف التعليم المستمر وذلك لمواكبة آخر المستجدات في مجال التخصص.
 -1استخدام األساليب الحديثة لتحسين اإلنتاج.
 -8البحث دوما على األساليب الحديثة التي تعمل على التحسين( .مجاهد)2331 ،
وقد حاولت المكتبات وعلى مر السنين تحسين خدماتها وذلك باستخدام أساليب مختلفة إلشباع
رغبة المستفيد في الوقت المناسب.
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات ومراكز المعلومات
 -5تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمكتبات ومراكز المعلومات.
 -2قياس األداء للجودة من خالل نتائج قابلة للقياس.
 -3تعليم وتدريب مستمرين لكافة األفراد العاملين بالمكتبات.
 -4مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى األداء.
 -1تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة( .عبيد)2331 ،
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات
ال يخلو األمر في وجود بعض المعوقات التي قد تؤدى إلى عدم نجاح تطبيق برنامج إدارة

الجودة الشاملة والتي تتمثل في :

 -5عدم التزام اإلدارة العليا بتطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة فقد تتجاهل نظام المكافآت الذي
يدعم البرنامج أو تتجاهل توفير المصادر والجهود الالزمة لتطبيقه.
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 -2عدم النظر إلى إدارة الجودة الشاملة نظرة متكاملة فقد يتم التركيز على البعض واهمال البعض

اآلخر.

 -3تقاعس بعض العاملين في المؤسسة ألنه من الضروري مشاركة جميع أفراد المنظمة والتزامهم
المستمر وذلك إلنجاح برنامج الجودة.

 -4تخوف بعض العاملين في المؤسسة من تحمل المسؤولية.
 -1تبنى طرق وأساليب إلدارة الجودة الشاملة ال تتناسب وال تتوافق مع نظام إنتاجها وموظفيها مما
يسبب في فقدان الثقة في نظام الجودة الشاملة( .درباس)2332 ،
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جودة التعليم
تعتبر ثورة المعلومات الهائلة في مجال تخزين المعلومات واسترجاعها ونشرها من ابرز

تطورات العصر التي شهدتها المكتبات ومراكز المعلومات والتي لها اثر بالغ في خدمة المكتبات
وتحسين أدائها( .المسند)2333 ،
يجب أن توظف تكنولوجيا المعلومات في عملية جودة التعليم من خالل:
 -5إنشاء مراكز تمييز وقدوة تتعرض لألوضاع المؤثرة مباشرة على جودة التعليم.
 -2إدخال تقنية المعلومات ضمن محتويات المناهج والمقررات التعليمية كالوسائط المتعددة والتعليم
االلكتروني عبر االنترنت وغيرها.
 -3تأكيد أهمية التعليم عن طريق تحسين جودة تأهيل وتدريب المعلمين( .عبد الهادى)2331،
ومن بين مجاالت خدمة تقنية المعلوم ات في تحسين وجودة أداء المكتبات
أوالا :خدمة المعلومات االلكترونية
يقصد بالمعلومات االلكترونية اى معلومة تقليدية سواء كانت ورقية أو غير ورقية مخزنة
الكترونيا على وسائط ممغنطة أو ليزرية بأنواعها أو المصادر المخزنة الكترونيا والمتاحة للمستفيد

عن طريق االتصال المباشر( .النوايسة)2333 ،
وتشمل مصادر المعلومات عموما ثالثة أقسام:

 -5المصادر المطبوعة :كالكتب والدوريات واألوعية الورقية األخرى.
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 -2المصادر غير المطبوعة :وتشمل المصغرات الفيلمية والمواد السمعبصرية.
 -3المصادر االلكترونية :كاألقراص الليزرية ،قوا عد البيانات على الخط المباشر ،قواعد البيانات
على األقراص الصلبة( .أبوزيد)2331 ،
ثاني ا :خدمات االنترنت ودورها في المكتبات
توفر شبكة االنترنت العديد من الخدمات للمستفيد كخدمة البريد االلكتروني ،وخدمة االشتراك

في جماعات وقوائم المناقشة وخدمة الدوريات االلكترونية والتي تهدف إلى توفير واتاحة المعلومات
من خالل الحاسوب،وخدمة استرجاع وقواعد البيانات.
وان إدخال شبكة االنترنت إلى المكتبة فإنها تسعى للوصول إلى:
 االرتقاء بالمستوى. تعزيز االتصال مع مراكز المعلومات بوسائل سريعة ومضمونة. تطوير خدمات المعلومات واالتصال بالمستفيدين. تعزيز خدمات االستعالم ومشاركة المستفيد بالرأي. تدريب المستفيدين وتعليمهم. تأمين الوصول إلى المصادر األخرى المتاحة عبر االنترنت( .السريحى ،شاهين)5991،ومن ضمن الخدمات التي تقدمها االنترن ت للمكتبات من الناحية التطبيقية
أ .الفهرسة والتصنيف

قبل دخول االنترنت للمكتبات كانت عملية فهرسة وتصنيف مصادر المعلومات تأخذ وقتا

كبي ار من جهد أمناء المكتبات ولكن بعد إدخال االنترنت يمكن االطالع على عملية الفهرسة
والتصنيف بطريقة أكثر دقة وسهولة( .كليب)5998 ،
ب -خدمات ومنتجات المعلومات
بما أن االنترنت عبارة عن مكتبة عالمية غنية بجميع مصادر المعلومات وان المكتبة دائما

تسعى لتحقيق حاجات المستفيدين من خدمات ومنتجات للمعلومات وعليه فان االنترنت توفر
للمكتبة الكثير من األدوات ومصادر المعلومات ومن بين هذه المصادر:
 -5أدلة موارد االنترنت كأدلة منتديات النقاش وأدلة البرامج والفهارس.
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 -2منتديات النقاش والمؤتمرات االلكترونية.
 -3الدوريات االلكترونية والنشرات.
 -4أرشفة النصوص الكاملة.
 -1األعمال المرجعية العامة مثل القواميس والموسوعات.
 -1أدلة استخدام االنترنت لجميع الفئات.
 -1عرض برامج الحاسوب لجميع األغراض ولجميع الحاسوب وملحقاته( .الترتورى)2331 ،
ج .خدمات اإلعارة
يستطيع المستفيد معرفة ما إذا كان الكتاب المطلوب موجود بالمكتبة أم ال من خالل البحث

في فهرس المكتبة ومن تم يقوم المستفيد بزيارة المكتبة واستعارة المواد منها( .بديري)5991 ،
ثالثا :الدوريات االلكترونية

وهى دوريات تعد بشكل الكتروني بها مواضيع في كافة التخصصات ومنها مايمكن االطالع عليها
مجانا ومنها ما ينبغي للمستفيد أن يدفع رسوما لتصل إلى بريده االلكتروني .ومن مزايا الدوريات
االلكترونية:
 -سرعة النشر.

 التكشيف االلى. انخفاض التكلفة بالنسبة للمكتبات.رابعا :الكتب االلكترونية
حيث تنتج وتخزن الكترونيا بدال من الطباعة ويمكن إنتاج الكتب بعدة أشكال تشمل:
 -5إنتاجها على االنترنت.
 -2في أقراص مرنة أو مضغوطة.
 -3على شكل ملف حاسب يمكن تحميله أو إرساله عبر البريد االلكتروني.
خامسا  :المكتبات الرقمية
يوجد لها عدة تعريفات منها
 " هي مجموعة من المواد التي تم تحويلها إلى بيانات رقمية أو المواد المرمزة بصيغة قابلةللتبادل إلكترونيا.

 -هي المؤسسة التي تملك هذه المواد أو التي تتحكم في استخدامها .
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 هي الجهة التي تربط في شبكة المؤسسات القائمة لتوفير االتصال بالمعلومات اإللكترونيةوتوفر أدوات البحث وتحمى حقوق التأليف.

 هي المكتبة التي تسمح جميع أشكال المواد ضوئيا وتدخلها عن طريق لوحة المفاتيح وترميزهابهدف إتاحة الوصول إلى جميع مقتنياتها إلكترونيا من أي مكان.

 هي المكتبة التي يتوافر لديها اتصال باإلنترنت ومجموعة قواعد معلومات مليزرة"( .الكميشي،.)2353
ميزاتها
 -5إدارة مصادر المعلومات آليا.
-2تقديم الخدمة للباحث من خالل قنوات إلكترونية.
-3قدد دددرة العدد دداملين بالمكتبدد ددة اإللكترونيد د ددة علد د ددى التدد دددخل فد د ددي التعامد د ددل اإللكتروند د ددي فد د ددي حالد د ددة
طلب المستفيد.
-4القد د د دددرة عل د د د ددى اختد د د د دزان وتنظد د د دديم ونق د د د ددل المعلوم د د د ددات إل د د د ددى الباحد د د ددث م د د د ددن خ د د د ددالل قند د د د دوات
إلكترونية".
-1تد ددوفير للباحد ددث زخد ددم هائد ددل مد ددن المعلومد ددات س د دواء مد ددن خد ددالل األق د دراص المت ارصد ددة أو مد ددن
خالل اتصالها بمجموعات المكتبات ومراكز المعلومات والمواقع األخرى.
-1تكون السيطرة على أوعية المعلومات اإللكترونية سهلة وأكثر دقة وفاعلية من حيث تنظيم
البيانات والمعلومات وتخزينها وحفظها وتحديثها  ،مما سينعكس على استرجاع الباحث لهذه
البيانات والمعلومات.
-1توفير الوقت لدى الباحث  ،إذ يمكنه من خالل المكتبة اإللكترونية أن يحصل على ما يريد
في اقصر وقت واقل جهد.
-8تمكن من استخدام البريد اإللكتروني واالتصال بزمالء المهنة والباحثين اآلخرين لتبادل
وجهات النظر وتوزيع االستبيانات واسترجاعها.
-9تتيح للباحث فرصة االطالع على البحوث والندوات والمؤتمرات العلمية  ،وتوفر له فرصة
كبيرة لنشر أبحاثه وكتاباته.
-53توفر المواد اإللكترونية العالية المتعددة كالصور والبيانات الرقمية والرسوم في شكل رقمي.
(الكميشي)2331 ،
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 -5فيدان عمر مسلم "استخدام االنترنت في شبكة الجامعات المصرية ".دراسة ميدانية .مجلة
المكتبات والمعلومات العربية،س،59ع 2ابريل .5999ص ص .41-1
 -2هشام عبد اهلل عباس /قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية ،مجلة م كتبة الملك فهد الوطنية،

مج،55ع.5جمادى اآلخرة 5421ه.ص ص .12-31

 -3محمد الهادي" إدارة الجودة الشاملة لمرافق المعلومات ".مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات

والمعلومات ،مج ، 9ع 51يناير  .2332ص .512-515

 -4امانى جمال مجاهد /إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها عل مؤسسات المكتبات والمعلومات
 -1احمد سعيد درباس "/إدارة الجودة الكلية ،مفهومها وتطبيقاتها التربوية وامكانية اإلفادة منها في
القطاع التعليمي السعودية" ،رسالة الخليج العربي،مج(،)54ع()13
 -1صالح المسند" /تقنيات المعلومات واالتجاهات الراهنة في المكتبات ومراكز المعلومات "
دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات،مج،1ع،3سبتمبر،2333.ص.5
 -1فضل كليب" /االنترنت ودورها التنموي في المكتبات" رسالة المكتبة،م،23ع(5مارس )5998
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-8لطفية على الكميشي" /المكتبة االلكترونية:المفهوم والتطبيقات" مجلة اعلم:مجلة علمية محكمة

يصدرها االتحا د العربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مكتبة عبد العزيز العامة بالرياض ع 1
( ،ابريل  )2353ص ص .231 -582
ثالثا :المؤتمرات العلمية

 -5لطفية على الكميشي/المكتبة الجامعية وتحدى العصر الرقمي(ورقة غير منشورة مقدمة للمؤتمر
العالمي للتعليم) في الفترة /23-59مايو .2353/األردن
 -2عصام عبيد/تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات ( بحث منشور
ضمن فعاليات ملتقى األساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات بالجودة الشاملة في

الفترة من  / 23-58ديسمبر  .2331 /بمكتبة اإلسكندرية.مصر.

 -3هاني احمد ابوزيد /استخدام إدارة الجودة الشاملة في تكنولوجيا المعلومات (ورقة عمل مقدمة
إلى مؤتمر العولمة والتحديات التكنولوجيا) عمان.2331.

 -4ظافر بديري" /دور المكتبات في مواجهة االنترنت" ورقة مقدمة للمؤتمر العربي الثامن
للمعلومات  / 4-5نوفمبر.5991 /
رابع ا :الرسائل الجامعية
 -5لطفية على الكميشي /المكتبة االلكترونية وتحديث العملية التعليمية والتربوية:دراسة مطبقة على
قطاع التعليم العام بشعبية طرابلس-ليبيا(أطروحة دكتوراه غير منشورة )2331
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