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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 روني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكت

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16ف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحر /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة ل
َ
لبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
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ب الهوامش أ
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ُ
ت

، في ألول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر ا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحا
ً

و الرفض، فضال
َ
لة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
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 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الب
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ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 احث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز م
َ
ا في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
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َ
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 على تحقيقها وحل
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َ
همية بحثه وأ
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د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
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تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك
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رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 
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ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 قياس جودة اخلدمات املكتبية باستخدام

 (LibQUAL+®): 

 منوذجًااملكتبة املركزية جلامعة بغداد َأ 

 م.د.تيسري فوزي رديف 

23/11/2020 تأريخ القبول:   19/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

تحتاج المكتبات ومراكز المعلومات وكل ماله عالقة بتنظيم وتهيئة المعلومات 
عادة تقييم بشكل دوري من اجل الوقوف على مستوى الجودة مما يعني ان النهوض الى ا

بالواقع العام لهذه المؤسسات بما يضمن رضا كافي من قبل المستفيدين عن الخدمات 
المقدمة، وهذا ما تم العمل عليه في هذا البحث اذ تم تطبيق واحد من اهم مقاييس الجودة 

في واحدة من اهم وأقدم +®( ( LibQUALوهو  في المكتبات ومراكز المعلومات
المكتبات المركزية الجامعية اال وهي المكتبة المركزية لجامعة بغداد بموقعيها الجادرية 

مستفيد موزعين  75والوزيرية، وقد بلغت عينة المستفيدين والذين تم توزيع االستبانة لهم 
استخدام منهج الحالة كوسيلة ( استمارة منهم، وب68على المكتبتين وقد تم استرجاع )

للوصول لتحقيق اهم األهداف المرسومة في هذا البحث ومن ابرزها التوصل الى 
يجاد الحلول المالئمة لعالج جوانب الخلل ان وجدت، إضافة  مستويات جودة الحقيقية وا 

 للوصول الى النتائج المرجوة منها والتي كان من أهمها: 
المكتبة المقدمة سواء )فجوة اكتفاء( )فجوة تميز(  هنالك فجوة حقيقية في خدمات -

كون المكتبة تقدم خدمات اقل من المطلوب من قبل المستفيد او يتصور انه سيحصل 
 عليها، وهذا اهم هدف حققه المقياس في الوصول الى هذه النتيجة.

 اما عن اهم التوصيات فكانت:
                                                 

  الوزيرية/ جامعة بغداد -المكتبة المركزية. 



 م.د.تيسري فوزي رديف         منوذجًااملكتبة املركزية جلامعة بغداد ا (:LibQUAL®)+ قياس جودة اخلدمات املكتبية باستخدام      

 470 

ادة النظر بالدعم الموجه لهذه الطلب من القيادات اإلدارية العليا للجامعات إلع -
تيجة حركة المؤسسات المهمة من خالل زيادة الدعم سواء المادي ام المعنوي ما يخدم بالن

اليوم احدى ركائز التصنيفات العالمية لمرتبة  صارتالتي البحث العلمي للجامعة 
 الجامعات.

امعية ؛ ( ؛ الجودة الشاملة ؛ المكتبات الج®+LibQUALالكلمات المفتاحية: )
 . الخدمات المكتبية

 المقدمة:
نعيش اليوم واقعًا يتميز بتسارع وتيرة التطور متزامنًا معه التميز في كل مجاالت 
الحياة، ومن الطبيعي ان ترافق هذا التطور تأثيرا واضحًا لمختلف جوانب الحياة سواء 

أنواعها الربحية باالتجاه اإليجابي ام السلبي، بمعنى ان المنظمات والمؤسسات بمختلف 
والخدمية ان تمكنت من مجاراة هذا التطور والسعي لتحسين من جوانب المؤسسة او 
المنظمة المختلفة فهذا يعني انها ستبقى في المنافسة والساحة العالمية وهو االتجاه 
االيجابي وان لم تتمكن من مجاراة هذه التطورات فإنها ستعيش في فجوة وانعزالية وهو 

سلبي، اما فيما يخص المؤسسات الخدمية فإنها االكثر تأثرا بهذا الجانب الجانب ال
والمكتبات من ضمن تلك المؤسسات، فيالحظ ان بعضًا منها توقف عن التحديث والتطور 
منذ فترة زمنية طويلة مما خلق لها فجوة تقنية وفنية اثرت في استقطاب المستفيدين الذين 

الى ان عزوف المستفيدين عن استخدام المكتبات انما  يعدون بؤرة عملها، ويعزوا البعض
هو مبني على الفجوة الكبيرة التي يواجها المستفيدين في اتجاهين األول طريقة حصولهم 
على المصادر والثاني الوقت المستغرق في حصولهم عليه، فضعف استخدام تكنولوجيا 

ر المسترجعة يقابله ضياع المعلومات في اعمال المكتبة يقلل من كمية ونوعية المصاد
وقت كبير في العمليات وهذ يسبب فجوة ما يتعامل معه المستفيد في تكنولوجيا المعلومات 
الحالية، ويمكن القول ان هنالك مشاكل حقيقية تواجهها المكتبات وتعد سببا رئيسيا من 

لتحري عزوف المستفيدين عن استخدام المكتبة، لذا تسعى بعض الدراسات والبحوث الى ا
عن أسباب الخلل ومعالجته في سبيل الوصول الى )الجودة الشاملة(، وقد تختلف الوسائل 
والطرق في سبيل الوصول لها فمنهم من يستخدم االستبانة او المقابلة او بناء مقياس او 
استخدام مقياس جاهز كما في هذا البحث المهم تحقيق الهدف والوصول الى الجودة 
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( للوصول لحقيقة ® + LibQUALالبحث تم استخدام مقياس )الشاملة، وفي هذا 
الخدمات المقدمة من المكتبة المركزية لجامعة بغداد وواقعها ومستوى الخدمات المقدمة، 
يتميز هذا المقياس بانه ثالثي المستويات ففي المستوى األول يقيس واقع الخدمات 

لث يقيس الخدمات المتصورة بمعنى الفعلي، والثاني يقيس الخدمات المطلوب توفرها والثا
ان المستفيد عندما يستخدم المكتبة فانه سيحصل على خدمة = الحالية لكنه كان يتمنى 
ان يحصل على افضل مما حصل عليه = المطلوبة على أساس انه كان يتوقع انه 
سيحصل على خدمات افضل = المتصورة، وينتج عن هذا المقياس ظهور فجوتين األولى 

الكتفاء والتي تعني الفرق ما بين الحالي والمطلوب، والفجوة الثانية هي فجوة التميز فجوة ا
والتي تعني الفرق ما بين الحالي والمتصور، فكلما قلت درجات الفجوة تعني وصول 
المكتبة الى تحقيق األهداف المنشودة في تحقيق الجودة الشاملة، علمًا ان الباحث قد 

انه لم يستطيع الحصول على ترجمة  كاملة وواضحة، وقد ترجم المقياس وذلك بسبب 
ضمت العينة مجموعة من مستفيدي المكتبة بموقعيها الجادرية والوزيرية، وقد تم توزيع 

 .( استمارة منهم68مستفيد وقد تم استرجاع ) 75االستبانة لهم 
 اإلطار العام للبحث

 :مشكلة البحث 
ة وموقع المكتبة المركزية لجامعة ترتكز مشكلة البحث في غياب واضح لمكان

بغداد وانها تحتاج الى إعادة تقييم منتظم للوقوف على  جودة الخدمات التي تقدمها 
للمستفيدين، فالمكتبات شأنها أي مؤسسة خدمية او حتى إنتاجية تحتاج كل فترة الى 

قصور إعادة تقييم جودة الخدمات المقدمة من اجل الوقوف على أبرز جوانب الخلل وال
لتحسينها باالتجاه الصحيح، وهنا تبرز إشكالية أخرى تواجه المكتبات تتمثل في اختيار 
الطريقة او الوسيلة المالئمة لقياس تلك الجودة من حيث كفاءة المقياس وشموليته، 

 باإلجمال يمكن تلخيص مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية:
 طار الواقع الفعلي للمكتبة؟هل يحصل المستفيد على ما يطلبه من خدمات ضمن إ .1
 هل تمكنت المكتبة من توفير خدمات مقارنة بتصور المستفيدين عن جودة الخدمات؟ .2
 هل يمكن الوصول بالمكتبة الى جودة عالية تتالئم ومكانتها بين المكتبات األخرى؟ .3
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 هداف البحث:أ  
 يهدف البحث الى التوصل الى تحقيق عدة اهداف اهمها:

 املة للمكتبات الجامعية.تثبيت الجودة الش .1
يجاد الحلول المالئمة لعالج جوانب الخلل ان  .2 التوصل الى مستويات جودة الحقيقية وا 

 وجدت.
المساهمة في تطبيق مقياس عالمي يختص بموضوعات الجودة في مؤسسات  .3

المعلوماتية والمكتبات مما يساهم في الوصول الى نتائج دقيقة في اظهار جودة تلك 
 المؤسسات.

ع كفاءة الخدمات المكتبية في المكتبات الجامعية بما يتالئم ومكانته وموقعها رف .4
 األكاديمي.

تحويل المكتبة الى مؤسسة حديثة تواكب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتحويلها الى  .5
 مصدر مهم بالنسبة للمستفيدين في حصولهم على ما يحتاجوه من مصادر للمعلومات.  

 أهمية البحث:
تبرز أهمية البحث من كونه يمكن ان يكون حل مهم للعديد من اإلشكاالت التي          

تواجه المكتبات في جوانب عدة أبرزها مقاومة التغيير في حاجات المستفيدين المستمرة 
في ظل تحدي التكنولوجيا  الحديثة الستمرارية المكتبات وعملها، وهذا سببه ارتفاع جودة 

لمقدمة مقارنة بالتقليدية في المكتبات، لذا يمكن ان يكون البحث الخدمات التكنلوجية ا
مكانية رفعها  مقياس مهم لمدى جودة الخدمات المقدمة من قبل المكتبات قيد الدراسة وا 
من خالل معالجة جوانب الخلل فيها بما ينعكس إيجابا على خدمات المستفيدين 

 أولوياته للوصول للمعلومات . وتشجيعهم استخدام المكتبات كمصدر اولي وفي قائمة
 عينة البحث:

تم اختيار عينة عشوائية من المستفيدين بشكل فعلي من خدمات المقدمة في  
المكتبة المركزية لجامعة بغداد وبموقعيها )الجادرية والوزيرية(، شامال للفئات األساسية 

 التي تستخدم المكتبة ألغراض البحث وهم كال من:
 )بمختلف األلقاب العلمية( ولمختلف األغراض البحثية  األساتذة الجامعيين -
 طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( -
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 طلبة الدراسات األولية )المرحلة الرابعة( -
 باحثين من باقي الوزرات كوزارة التربية  -

ن ( مستفيدًا، وبعد استرجاع استمارات االستبانة تبي75وقد بلغ المجموع اإلجمالي للعينة )
( استمارات غير 3( استمارات فقد تبين ان )7( استمارة، بفارق )68ان المسترجع قد بلغ )

 ( لم تسترجع باألساس.4مكتملة اإلجابات وفيها أخطاء تم استبعادها و )
 منهج البحث:

تم استخدام منهج دراسة الحالة والتي تتمثل في وصف الظاهرة المراد دراستها        
( للوصول الى النتائج ® + LibQUALالمناسبة والمتمثلة بـمقياس ) ومن ثم وضع األداة

المطلوبة، وبنى هذا المنهج على أساس االستقصاء والتحقق الدقيقين ألساسيات مشكلة 
الدراسة، ويقوم على أساس دراسة فردية او وحدات إدارية او اجتماعية كالمدرسة او 

 المكتبة او المستفيدين منها.
 حدود البحث:

 مكتبة المركزية / جامعة بغداد بموقعيها الجادرية والوزيرية.ال -
  الدراسات السابقة

( وتطبيقاته في مجال ® + LibQUAL)المنصوري، عزة أبو بكر. مقياس  .1
، ص 2019، ابريل 44جامعة بنغازي، ع –المكتبات والمعلومات. مجلة كلية اآلداب 

343-358. 
عالج مفهوم المقاييس الخاصة بجودة  يعد هذا البحث من البحوث النظرية والذي -

(، وقد تطرق الى ® + LibQUALمقياس )المكتبات مع التركيز بشكل واضح على 
شرح تفصيلي لهذا المقياس من بداياته ولغاية ما وصل اليه اليوم، فضال عن تفصيل 

واء مكونات االستبانة وتفريعاتها وتوضيح إمكانيات تطبيقاته ومجاالته واهميته وأهدافه س
 للمستفيدين ام للمكتبات بصورة عامة.

معتوق، خالد بن سليمان. جودة خدمات المعلومات في مكتبات جامع ام القرى:  .2
، المجلة الدولية لعلوم المكتبات (® + LibQUAL)دراسة تقييمية باستخدام مقياس 

، ديسمبر 4، ع 3مصر، مج –الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات  –والمعلومات 
 . 137 – 97، ص 2016
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يهدف البحث الى قياس مستوى خدمات المعلومات التي تقدمها مكتبات جامعة  -
ام القرى، وقد تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات بجميع المستويات بجامعة ام 
القرى بمكة المكرمة، كشفت الدراسة عن وجود تباين في وجهات النظر حول الخدمات 

عة ام القرى وفقا لمتغير التخصص، وتبين ان هناك محدودية التي تقدمها مكتبات جام
 البرامج التعريفية واالرشادية لكيفية استخدام المكتبة.

سمير مدحت سعيد، قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية دراسة تطبيقية على  .3
خدمات المكتبة المركزية بجامعة تكريت )العراق(، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، 

 . 296 – 275، ص 2007، آذار 2، ع 14مج
حاولت الدراسة معرفة جودة الخدمات التي تقدمها المكتبات من خالل استقراء  -

حاجات ورغبات العمالء معتمدة في ذلك على مدخلين ألجل قياس الجودة وهما: مدخل 
قاط فجوة واالدراك، وذلك ألجل توفير قاعدة معلومات إلدارة المكتبات من خالل معرفة ن

القوة والضعف فيها، وبالتالي اكتشاف مدى مراعاة المكتبات عند تصميم خدماتها 
للحاجات الفعلية للمستفيدين وتوقعاتهم وما مدى اختالف المعايير التي تعتمدها المكتبات 
عن المعايير التي يهتم بها المستفيد من خالل تبني مقياس االدراكات/ التوقعات 

Servqual م جودة الخدمة في المكتبات ومراكز المعلومات.في قياس وتقيي 
 مكانة البحث الحالي من الدراسات السابقة 

لمقياس اعتمد هذا البحث بالدرجة األساس على مبدأ التطبيق العملي والمباشر          
(LibQUAL + ® والذي عالج )( على عكس البحث األول لـ)عزه أبو بكر المنصوري

طبق على أي مكتبة من المكتبات، واكتفى بشرح المقياس الموضوع نظريا دون ان ي
تفصيليًا، اما البحث الثاني والخاص بـ)خالد بن سلمان معتوق( فقد قام بتطبيق المؤشر 

درجات على  5درجات الى  9لكن بعد قام بتعديله جزئيا حيث قلص درجات اإلجابة من 
ار الصدق والثبات وهذا مقياس ليكرت الخماسي، فضال عن انه اخضع المقياس الختب

غير مطلوب في المقاييس العالمية المعتمدة، لكنه في نفس الوقت طبقه على جميع 
مكتبات جامعة ام القرى بدًء من المركزية وصواًل الى مكتبات الكليات، اما البحث الحالي 
فقد اعتمد على ما مذكور في البحث من فقرات وتصميم وتعليمات دون تغيير او تعديل، 

  Servqualما البحث الثالث والخاص ب)سمير مدحت سعيد( فانه استخدم مقياس ا
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( ويعتمد على قياس ® + LibQUAL)مقياس والذي يعد اللبنة األساس الذي بني على 
الجودة بخمسة ابعاد هي )الجوانب الملموسة، االعتمادية، االستجابة، السالمة، 

صة للجوانب الربحية كونه باألساس بني والتعاطف(، لكن برغم هذا فإن فيه فقرات مخص
(  ® + LibQUAL)مقياس             لهذا الغرض، اما البحث الحالي فإنه استخدم 

المتخصص في مجال المكتبات بكل ابعادها دون أي تغيير او تعديل في فقراته مما 
 يعطينا نتائج واقعية اكثر.

 اإلطار النظري
 :مفهوم الجودة الشاملة 

د العميل العنصر األهم في أي عملية سواء إنتاجية ام خدمية ويمكن وصفه يع        
بانه بؤرة العملية ككل وهو المحرك األساس والموجه الحقيقي لنوعية وحجم وشكل السلعة 
او الخدمة، وما على تلك المؤسسات اال تلبية تلك الرغبات واال يكون مصيرها الفشل 

وية من باقي المؤسسات لجذب المستفيدين والعمالء، الذريع خصوصًا في ظل المنافسة الق
هنا يلعب مفهوم الجودة الدور األساس في هذه العلمية سواء اإلنتاجية ام الخدمية فكلما 
زادت الجودة وتطورت زاد معها رغبات المستفيدين بالحصول على المنتج او الخدمة 

ساسها، مع االخذ بنظر والعكس صحيح لذا فان موضوع الجودة لم يعد ترفًا بل هو أ
االعتبار ان الزبون ليس الحالي فقط بل المتوقع ايضًا، ان االستماع الى العميل واالهتمام 
بما يقول من األمور الضرورية لنجاح أي مهمة في تحقيق أهدافها، وفي دراسة اجراها 

(T.J.Peter)  ( وزميلهR.H.Waterman)   منظمة منها شركة  43على انجح(IBM, 
3M, Du Pont)  وغيرها توصل الباحثان الى ان هناك ثماني خصائص مشتركة فيما

بين هذه الشركات هي السبب في النجاح الباهر الذي حققته وكان الخاصية الثانية هي 
، ويعد مفهوم الجودة الشاملة من (1)القرب من العميل وضرورة االستماع آلرائه واقتراحاته

اإلدارة الحديثة وظهرت نتيجة ردة الفعل التنافسي بين  المفاهيم حديثة النشوء في مجال
القطاعات الخدمية المتنافسة في المدارس المختلفة خصوصًا المؤسسات اليابانية من جهة 
والتي تصدرت المشهد بشكل الفت لالنتباه واألمريكية واالوربية من جهة أخرى، ورغم ذلك 

                                                 

 74. ص 2009. محفوظ احمد جودة. ادارة الجودة الشاملة. عمان: دار وائل،  1



 م.د.تيسري فوزي رديف         منوذجًااملكتبة املركزية جلامعة بغداد ا (:LibQUAL®)+ قياس جودة اخلدمات املكتبية باستخدام      

 476 

قيق رضا المستهلك والمستفيد، وحقق هذا التنافس لم يتغير توجهات كل منهما اال وهو تح
( الذي ارسى قواعد مفهوم الجودة الشاملة وحقق من Demingالتوازن العالم ديمينغ )

خالل نظرياته وتطبيقاته على المؤسسات االمريكية المختلفة نجاحًا مهمًا في مختلف 
ون " ان الجودة هي ، يرى فينغبا(1)الجوانب االقتصادية والصناعية والتجارية والتكنولوجية

مزيج خصائص السلع و الخدمات نتيجة التسويق والتصنيع والصيانة والتي ستلبي 
توقعات العميل " وطابقه بالراي جابولونسكي بان الجودة هي " الجودة هي الصفات 

، اما (2)المميزة لمنتج او خدمة ما والتي يقارن المستفيد بها قيمة تلك الصفات بالجودة "
دة األمريكي فقد عرفها بانها " تأدية العمل الصحيح على نحو صحيح من معهد الجو 

، اما (3)الوهلة األولى مع االعتماد على تقويم المستفيد في معرفة مدى تحسن االداء"
فهي " هي طريقة تفكير وعمل لإلدارة حول تحسين الجودة،  (4)مفهوم الجودة الشاملة 

نظرية ومجموعة من األساليب واألدوات الالزمة تتكون من نظام شامل يتكون من تركيبة 
 لتطبيقها " وتعتمد على ثالث مرتكزات أساسية هي:

 .التركيز على رضا المستهلكين تجاه المنتجات التي تقوم بإنتاجها 
 .اعتماد المشاركة الجماعية في أداء المهام المختلفة 
 .اجراء التحسينات المستمرة على جميع أنشطة المنظمة 

وجهة نظر علم المعلومات والمكتبات فمفهوم الجودة الشاملة ال يختلف عن باقي اما من 
التخصصات سوى في جزئية ان المكتبات هي مؤسسات خدمية شبه مجانية تقدم خدماتها 

                                                 

ياس جودة الخدمات التي تقدمها جامعة القدس . زياد بركات. "الفجوة بين االدراكات والتوقعات لق 1
المفتوحة من وجهة نظر الدارسين فيها." المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد، كانون الثاني، 

 14. ص 2010
خالد بن سعد بن عبد العزيز. ادارة الجودة الشاملة. الرياض: الكبيعان للنشر والتوزيع،  . 2

 72.ص1998
و الهام يحياوي. "تطبيق متطلبات ادارة الجودة من وجهة نظر عضو هيئة التدريس في  . بركة مشنان، 3

 117. ص 2015جامعة باتنة." مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،  -كلية االقتصاد 
م الحديد . غول بالل. "ادارة الجودة الشاملة ودورها في تدني تكاليف الجودة : دراسة حالة شركة مناج 4
." الجزائر ، جامعة ام البواقي : كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، -تبسة  -

 18. ص 2014
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لجميع المستفيدين دون استثناء لذا فمعظم التعاريف جاءت متوافقة مع باقي التخصصات، 
الجيد للخدمات على مستوى مرافق المعلومات والمكتبات اذ يمكن تعريفه بانه "هي األداء 

مع احترام المقاييس والمعايير الموضوعة لتوجيه وتحسين األداء، ويكون بقدرات 
، وهناك تعريف اخر يراه من وجهة نظر أخرى تعامل الجودة الشاملة (1) المختصين أوال "

إلدراكات تعني  "  درجة االتجاه على انها ربط مفاهيم الجودة بين التوقعات واالدراكات فا
واالختالف  بين ادراكات المستفيدين  وتوقعاتهم،  أما التوقعات فتمثل رغبات أو حاجات  

 (2)المستفيدين  أي شعورهم بما يتوجب على مقدم الخدمة  تقديمه  وليس على ما يقدمه 
لوفاء باحتياجاتهم في كذلك هو" الفائدة التي تتحقق من مقتنيات المكتبة للمستفيدين منها ل

 (3) أعمالهم، وكذلك لإلدارات والبرامج التي تتبع المنظمة "
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

شارحًا مفهوم إدارة الجودة الشاملة من خالل توضيح  (4)ويذكر قاسم نايف علوان      
شؤون واعمال  ابعادها الثالث وهي )اإلدارة ؛ الجودة ؛ الشاملة ( بان اإلدارة تعني تنظيم

المؤسسة بدًء من قمة الهرم نزواًل ألدنى عامل في المؤسسة، اذ انها الفيصل في تحديد 
مدى نجاح وفشل المؤسسة ككل، فمتى ما كانت تعتمد على اإلدارة الحديثة وبالطرق 
الصحيحة فإن باقي المؤسسة ستكون ضمن حلقة النجاح والعكس صحيح، اما مفهوم 

لوسطى ما بين البعدين اإلدارة والشاملة وهو يعد مرتكز العمليات ككل الجودة فهو الحلقة ا
فبدون هذا البعد يتحول المفهوم ككل الى مجرد اعمال روتينية تسير بال اهداف كحال 

                                                 

. محمد رحايلي. "الجودة في المكتبات والمؤسسات التوثيقية : دراسة ميدانية ومقارنة." جامعة منتوري  1
 16.ص 2005قسنطينة،  -
ياس تطبيق إدارة الجودة الشاملة لخدمات المعلومات في المكتبات الجامعية . رشيد حميد مزيد. "ق  2

العراقية : دراسة تطبيقية." الجامعة المستنصرية / كلية االداب / قسم علم المعلومات والمكتبات]أطروحة 
 24. ص 2011دكتوراه[، 

مؤسسات التعليم العالي  . محمد عوض الترتوري، و اغادير عرفات جويحان. ادارة الجودة الشاملة في 3
 205. ص 2008والمكتبات ومراكز المعلومات . عمان : دار المسرة للنشر والتوزيع ، 

. عمان : دار الثقافة 9001:  2000. قاسم نايف علوان. ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو  4
 .2009للنشر والتوزيع ، 
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المؤسسات في البلدان النامية اذا ان بعضها يعمل دون االلتفات الى الهدف المرجو من 
شمل من بداية المنتج الى األسعار الى الخدمات أداء االعمال اال وهو الجودة والتي ت

وكل ما يمكن ان يتصف بهذه الصفة، اما البعد الثالث فهو االعم واالشمل اذ انه يضم 
ويجمع البعدين السابقين باإلضافة الى كل مفصل من مفاصل المؤسسة وال يجب استبعاد 

ظهر لنا في النهاية منتوج منها أي حلقة كونها تمثل بالنهاية سلسلة متصلة بشكل كامل لت
ممتاز او خدمة جيدة تضمن من خاللها رضا العميل او الزبون المخدوم، والشكل ادناه 

 يوضح هذه المفاهيم بشكل كامل :
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ابعاد مفهوم الجودة1شكل )                            
عود بدايات اما فيما يخص المكتبات والمعلومات فان إدارة الجودة الشاملة ت 

بضرورة ابراز الفرق بين مفهومي  .R.Hم حينما نادى 1973ظهور هذا المصطلح عام 
جودة الخدمة والقيمة وكم يكلف وجود خدمات جيدة، اما الجودة بمفهومها الحديث فهي 
امتداد لقياس األداء، والتقييم، والفاعلية، واكد تايلور على ضرورة االنتقال قياسات 

ركيز على الكم الى التركيز على العمليات ورضا العمالء بل وتوقع ظهور المكتبات من الت
، ويمكن (1)إدارة الجودة الشاملة قبل دخولها لقطاع منظمات االعمال بالواليات المتحدة

تعريفها بانها تعني عملية إدارية إلدخال التحسينات في المؤسسات بهدف تحقيق الجودة، 

                                                 

، 2009المكتبات، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، . وحيد موسى سعيد، إدارة الجودة الشاملة في  1
 69ص 



 
 م2021/هـ1442                                        (             84العدد )–                          

 

 
479 

سينات سوف تتوازن مع زيادة اإلنتاجية المرتبطة وفي حال تحقق ذلك فإن هذه التح
بمعايير الجودة المطلوب التوصل لها، ويمكن تجميع مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي 

  :(1)يجب االخذ بها في مرافق المعلومات والمكتبات هي
 االعتراف بالحاجة لتحسين الخدمات او المنتجات المعلوماتية. -
على المستفيدين من المستخدمين او العمالء الحاليين  تلبية المتطلبات بالتركيز -

 والمتوقعين.
 تحرير العمل من األخطاء والمشكالت. -
 اإلدارة عن طريق الوقاية من القصور. -
 تحديد وقياس ثمن الجودة. -
 قياس أداء العمليات والوظائف بمرفق المعلومات. -
 تطبيق عمليات حل المشكالت واالفعال التصحيحية. -
 مساندة والتزام إدارة مرفق المعلومات بمنهج إدارة الجودة الشاملة.الحصول على  -
 تبني وتطبيق إدارة التغيير لمرفق المعلومات. -

 الفرق بين المنتجات الربحية والخدمية 
قد يكون هناك خلط بين مفهوم المؤسسات الخدمية والربحية، او قد يكون هنالك          

الربحية تقدم خدمات ايضًا مثل الفنادق، لكن هذه تداخل بحدود معينة فبعض المؤسسات 
الخدمات اقترنت بالربحية بالدرجة األساس ومنها تتمكن من بناء وتطوير خدماتها والحفاظ 
على ديمومتها بالشكل الذي يلبي رغبات الزبائن ويحسن من سمعتها، وهناك مؤسسات 

ة تسعى من خاللها كسب رضا ربحية تجارية بحتة أي انها تقدم للزبائن منتجات استهالكي
الزبائن وتدفعهم بطريقة او بأخرى الى شراء تلك المنتجات، وهي تسعى دوما الى ان 
تكون هذه المنتجات بأقصى درجات الجودة لكسب رضا الزبائن والذين يكونوا بطبيعة 
الحال على نوعين حالي ومتوقع هدفها األساس الربح والذي يتفاعل بشكل مباشر او غير 

اشر مع رضا الزبائن، اما الخدمية كالمكتبات فهي التي تقدم خدمات في الكثير من مب
األحيان تكون مجانية او شبه مجانية غايتها األساسية هو تلبية طلبات ورغبات 

                                                 

 214. محمد عوض الترتوري. مصدر سابق. ص  1
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(  2المستفيدين من تلك الخدمات وبالتالي االستمرار في أداء اعمالها، كما في الشكل )
 االتي :

 
 
 
 
 

 
 بين المؤسسات الربحية والخدمية ( الفرق 2شكل )

ويوضح الشكل مراحل حياة المنتج والخدمة ويالحظ ان الفارق األساس بين          
المخططين ان الخدمي عبارة عن دائرة متكاملة بمعنى ان الناتج من اإلفادة من الخدمة 

لباحث سيرجع للمؤسسة الخدمية بصورة أخرى كما هو الحال مع المكتبات فعندما يقوم ا
باإلفادة من المصادر المتوفرة فيها فان الناتج سيرجع للمكتبة بصورة بحث او كتاب او 
مقالة وهكذا، في حين ان المؤسسة الربحية سيكون هناك قطع بين المنتج والمستهلك اذ 
ان المنتجات سوف تستهلك وال تعود لمؤسسة االم سوى باألرباح لتقديم سلعة جديدة او 

اال في حالة التغذية الراجعة والتي تعطي للمنتجين انطباع حول مدى   تطوير القديمة،
الرضا او عدمه من قبل المستفيدين لتالفي األخطاء وتطوير المنتج، الفارق االخر وهو 
ان المؤسسات الربحية تهتم بشكل كبير بتحقيق رضا الزبائن وتعمل على زيادة اعدادهم 

هذه الزيادة ال تؤثر على جودة الخدمة او حتى من خالل استقطاب الزبائن متوقعين، و 
تقديمها بل بالعكس ستؤدي لزيادة المبيعات وبالتالي تحسين المنتج وبالتالي ارتفاع 
الجودة، اما الخدمية فالعملية على العكس تمامًا فزيادة الطلبات وكثافتها مع ضعف في 

الخدمات وترديها في  بنية المؤسسات الخدمية من حيث البنى التحتية تؤدي الى ضعف
بعض األحيان وذلك بسبب ان تلك المؤسسات ال تقوم بعمل دراسات وتخطيط استراتيجي 
بالنسبة للمستفيدين المتوقعين مما يؤدي الى تدهور الخدمات وضعف تقديمها وكما 

 موضح في ادناه :
  تحسين المنتج الربحية / كثافة الطلب              ارتفاع المبيعات                   
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 الخدمية / كثافة الطلب             تدهور الخدمة                 تعطيل الموارد     
 عالقة كثافة الطلب بنوعية المنتج والخدمة

يالحظ ان من المخطط السابق ان هناك عالقة طردية بالنسبة للمؤسسات الربحية بين 
قة في المؤسسات الخدمية تكون عكسية كثافة الطلبات وتحسن المنتج، في حين ان العال

 بين كثافة الطلب وتعطيل الموارد، فكلما زادت كثافة الطلب يؤدي الى تعطيل الموارد.
 ®+LibQUALمفهوم 

عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تستخدمها المكتبات للحصول على آراء 
، يتم تقديم هذه المستخدمين حول جودة الخدمة وتتبعها وفهمها والتصرف بناًء عليها

( محور البرنامج هو ARLالخدمات لمجتمع المكتبات من قبل جمعية مكتبات البحث )
مسح قائم على الويب تم اختباره بدقة مقترًنا بالتدريب الذي يساعد المكتبات على تقييم 
وتحسين خدمات المكتبة، وتغيير الثقافة التنظيمية، وتسويق المكتبة، تقيس أداة المسح 

ويات الدنيا والمدروسة والمطلوبة من جودة الخدمة لمستخدمي المكتبة عبر ثالثة المست
أبعاد: تأثير الخدمة، ومراقبة المعلومات، والمكتبة كمكان، ونشأت هذه األداة بعد ظهور 

( الخاصة بقياس جودة ردود فعل المستهلكين حيال في بعض SERVQUALاألداة )
( والنوعية Serviceاختصار لكلمتي الخدمة ) النواحي التجارية واإلنتاجية، وهو

(Quality( والذي طوره باراشورامان وزمالئه )Parasuraman & Other, 1988 ثم ،)
توالت استخداماتها وتطبيقاته فيما بعد في مجاالت متعددة تربوية، وخدمات صحية، 

البري والبحري، ومراكز المعلومات  والتكنولوجيا ، والخدمات المصرفية، والنقل والجوي و 
وهو مقياس يستخدم لقياس جودة  LibQUAL، اما (25، 2010)بركات  والتعليم

المكتبات وخدماتها وقد ظهر نظرًا لخصوصية المكتبة وتالفيًا لبعض الجوانب التي ال 
بعد ان قامت جمعية المكتبات البحثية  SERVQUAL يمكن تغطيتها مع مقياس 

م ببناء مقياس معتمد بشكل كبير على 2000تكساس عام االمريكية وبالتعاون مع جامعة 
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(، و يهدف بصورة LibQUAL( يتالئم وحاجات المكتبات وهو )SERVQUALمقياس )
 :(1) عامة لتحقيق ما يلي

 .تعزيز ثقافة التميز في تقديم خدمة المكتبة 
 .مساعدة المكتبات على فهم تصورات المستخدم لجودة خدمة المكتبة بشكل أفضل 
  وتفسير تعليقات مستخدمي المكتبة بشكل منظم بمرور الوقت. جمع 
   .تزويد المكتبات بمعلومات تقييم قابلة للمقارنة من المؤسسات النظيرة 
  .تحديد أفضل الممارسات في خدمة المكتبة 
 .تعزيز المهارات التحليلية لموظفي المكتبة لتفسير البيانات والتصرف بناًء عليها 

ساس لقياس جودة المكتبات وخدماتها وتحديد الفجوة ما بين الخدمات يستخدم بالدرجة األ
 (2) المقدمة وما يحصل عليه المستفيد من خدمات باعتماد مفهوم الخدمة الفعلية والمتوقعة

 فقرة موزعة على ثالث فقرات هي : 22وعلى هذا األساس تم تصميم استبانة مكونة من 
(، تخص كل ماله عالقة 9 – 1الت )ويشتمل على تسعة تساؤ  :تأثير الخدمة .1

 بجودة الخدمة المقدمة للمستفيد ومدى تفاعل المستفيد مع تلك الخدمات. 
( تتمحور حول مدى قدرة 17 - 10التحكم بالمعلومات: ويضم ثمان أسئلة ) .2

 المستفيدين الوصول للمعلومات التي يطلبوها.
دى مالئمة ( تقيس م22 - 18المكتبة كمكان: ويتضمن خمسة تساؤالت ) .3

 .المكتبة كمكان يقدم خدماته لمجموعة من المستفيدين
( فشكله يختلف عن 29 – 23اما القسم الثاني من االستبانة والذي يضم سبعة أسئلة )

سؤال اذ انه ال يقسم الى مستويات الثالث )الحالي، المطلوب،  22القسم األول ذو 
يحاكي بشكل غير مباشر تقييم  المتصور( الى المستوى الواحد وذلك كون هذا الجزء

درجات  9لمختلف جوانب المكتبة ووضع بداًل من المستويات الثالث الى إجابة من 
 اتفق تمامًا(. 9-6محايد( ) 5ال اتفق ابدا( ) 4-1اقسام ) 3مقسمة الى 

                                                 

1 . David Green, Kyrillido Martha. Procedures manual LibQUAL+. whashington 
D.C.: Assocition of Research Libraries ،2011.p 11 

 35. رشيد حميد مزيد. مصدر سابق.  2
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اما القسم الثالث فقد خصص لوضع مساحة فارغة إلدراج تعليقات العينة المدروسة 
(، في حال ان االستبانة لم تغطي جميع ما يبحث عنه Comments Boxويسمى )

 المستفيدين في المكتبة.
 ®+LibQUALأهمية 

فالموضوع فيه نوع من التخصص بمجال المعلومات  ®+LibQUALاما بخصوص  
والمكتبات كذلك فإن األهمية التي يتمتع بها هذا المقياس يتركز في اتجاهين األول 

والثاني بالنسبة للمستفيدين، على اعتبار ان هناك جهة مقدمة األهمية بالنسبة للمكتبات 
للخدمة )المكتبات( وأخرى مستفيدة )المستفيدين(، لذا يمكن تلخيص هذه األهمية بما 

 :(1)يلي
 :أ.  أهميته بالنسبة للمكتبات

 . بشكل عام يستطيع مديرو المكتبات استثمار البيانات الناتجة عن تطبيق1
LibQUAL+® رف على أفضل الممارسات، وتحليل أسباب العجز في الميزانية، في التع

 :واإلفادة من الموارد وتوظيفها بشكل أكثر فعالية وكفاية، هذا باإلضافة إلى
. توفير البيانات والتقارير التي تمكن المكتبة من تقييم ما إذا كانت الخدمات التي 2

 .تقدمها تتفق وتوقعات المستفيدين
ت والتقارير التي تمكن المكتبة من مقارنة أدائها بأداء مكتبات أخرى . تجميع البيانا3

 .مناظرة
. توفير فرصة البحث في مكتبة إلكترونية تضم العديد من البحوث والمقاالت التي 4

 .بالبحث والتحليل ®+LibQUAL تتناول
من  . توفير فرصة االشتراك في مجتمع المهتمين باالرتقاء بمستوى التميز فيما يقدم5

 .خدمات مكتبية
: يمكن بيان األهمية والقيمة التي يمثلها بالنسبة ب.  أهميته بالنسبة للمستفيدين

 :للمستفيدين على النحو اآلتي

                                                 

/  4تاريخ الزيارة   http://blog.naseej.com/libqualعبد اهلل حسين متولي . مصدر انترنت  .1 
11  /2019  
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. توفير الفرصة للمستفيدين للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بأي من الخدمات المكتبية 1
القيام بذلك بكفاية وفي أسرع  التي تقدم إليهم يحتاج إلى تطوير مما يساعد المكتبة على

 .وقت
. تطوير الخدمات المكتبية المقدمة للمستفيدين بما يجعلها تتفق وتوقعاتهم من خالل 2

 مقارنة هذه الخدمات بتلك التي تقدمها المكتبات المناظر
. يمكن المكتبات من تقييم ممارساتها وأنشطتها التي تحظى باستحسان كبير من قبل 3

 .ينمجتمع المستفيد
. إتاحة الفرصة للمكتبات ألن تصبح عضوًا في مجتمع أكبر ُيعنى بالقضايا المتعلقة 4

بجودة خدمات المكتبة ويتبادل الخبرات واألفكار حولها، ومقارنة أدائها بالمكتبات المناظرة 
Benchmarking. 

 (1) والمخطط االتي يظهر جليا بنية المقياس واهم المخرجات التي يوفرها هذا المقياس
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1مخطط )

 LibQualبنية مقياس 
 

                                                 

وتطبيقاته في مجال المكتبات والمعلومات ." مجلة كلية  LibQualعزة ابو بكر المنصوري. "مقياس  . 1
 248. ص 366 - 343: 2019، ابريل، جامعة بنغازي -اآلداب 
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 تطبيق المقياس
ان اتخاذ قرار لتطبيق هذا المقياس انما هو مبني على جملة من المميزات تجعل  

من تطبيقه في أي مكتبة من المكتبات ذو أهمية كبيرة وذات منفعة ولعل ابرز تلك المميزات 
  : (1)والفوائد

 تم ذلك من خالل استبيان المستفيدين عبر اإلنترنت على مدار أنه بمثابة أداة للتقييم، وي
 .اليوم أيًا كان مكان وجودهم

  أنه بمثابة أداة معيارية للتقييم، تدعم بشكل رئيسي ما تسعى المكتبة لتحقيقه من
 اهداف.

   يوفر للمكتبات الوقت والجهد والتكلفة في إعداد أداة تقييم خاصة بها، قد ال تكون
 مول الالزمين كما توفرها هذه األداة.بالدقة والش

   ال يتطلب وقتًا طوياًل لتنفيذها وفي جميع مراحله التطبيقية: من اإلرسال، وتلقي
 .االستجابات وتحليلها، ومن ثم إعداد النتائج وتأويلها

  يسمح بإضافة النصوص والتعليقات في االستجابات المرسلة. 
  والخدمات التي تحظى باهتمام مجتمع تعطي المكتبة تصورًا لمصادر المعلومات

 .المستفيدين، مما يؤدي الى دعمها واالرتقاء بها
   يدعم المكتبات التي تتبنى أسلوب اإلدارة الحديثة والتي تعتمد أسلوب ما يمكن تسميته

 Evidence-based Management (EBMgt)األدلة والبراهين 
همية في هذه اإلداة على انها أكثر من مجرد تجدر اإلشارة الى ان الميزة األساسية واألكثر أ

استبانة فيها احصائيات ورسوم بيانية، وانه يتعدى الى ابعد من ذلك اذ انه يعد مسح ميداني 
دقيق آلراء وانطباعات المستفيدين من خدمات المكتبة بما يسهم في وضع واقع حال المكتبة 

عد المكتبة على مواكبة التطورات التي وخدماتها في دائرة التقييم العلمي الصحيح وبما يسا
تطرأ على سلوك المستفيدين في بحثهم عن المعلومات ونمط احتياجاتهم المعلوماتية وطبيعة 
الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها ووضع بالتالي الخطط االستراتيجية المستقبلية، تم 

بحثية االمريكية، مكون من ثالثة االعتماد على استبانة معدة سلفا من قبل جمعية المكتبات ال
 اقسام:

                                                 

p. 13 Ibid..  .David Green.  1 
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سؤااًل مختلفًا وهو عبارة عن استبانة تساعد المكتبات على تقييم  22عبارة عن  القسم األول
وتحسين خدمات المكتبات وتغيير الثقافة التنظيمية وتسويق المكتبة تقيس أداة المسح 

دة الخدمة عبر ثالثة أبعاد: مستويات مستخدمي الخدمة الدنيا والمتصورة والمطلوبة من جو 
 تأثير الخدمة، والتحكم في المعلومات، والمكتبة كمكان .

أسئلة(  5أسئلة مقسمة الى قسمين األول عبارة عن ) 7: يحوي هذا القسم القسم الثاني
تخص محو االمية المعلوماتية، اما األسئلة الثالث األخرى تتمحور حول استخدام المكتبات 

 وبوابات البحث.
: فيمكن تسميته بالجدار الحر اذ انه عبارة عن مربع فارغ يمكن للمستفتى ان لقسم الثالثا

 يذكر فيها أي معلومة قد ال تكون قد ضمن مع األسئلة حول المكتبة قيد البحث.
( علـى المسـتفيدين فـي 28: ص  1تم توزيع نمـوذج االسـتبانة فـي هـذا المقيـاس )انظـر ملحـق 

اســـــتبانة وشـــــرح وتفصـــــيل كيفيـــــة اإلجابـــــة عـــــن هـــــذه  75توزيـــــع   وبعـــــد اكمـــــال   المكتبتـــــين
( اسـتمارات 3( فكانـت كـاآلتي )7استمارة، اما بـاقي االسـتمارات ) 68االستمارات تم استرجاع 

( لــم تســترجع باألســاس بعــد تفريــغ محتويــات 4غيــر مكتملــة اإلجابــات وفيهــا أخطــاء مختلفــة، )
 مايأتي : ناالستبانات الموزعة بشكل ثالث مستويات تبي
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( السابقة والتي هي المرحلة األولى من مراحل تحليل نتائج االستبانة 3، 2، 1الجداول )
 وقد بينت ما يلي:

يالحظ من الجداول السابقة تباين اآلراء حول الخدمات التي تقدمها المكتبة والتي بنيت 
( األول ما يتلقاه المستفيد فعليا من ®+LibQUALات )حسب استمارة على ثالث مستوي

خدمات، والثاني ما يعتقد المستفيد ان يحصل عليه اما الثالث فهو المستوى المتصور او 
المتخيل ان يكون عليه الواقع، وهذه االختالفات هي طبيعية وتباينها طبيعي كذلك نظرا 

تلف توجهاتهم، لكن االمر اإليجابي في استمارة لتباين واختالف حاجات المستفيدين بمخ
بمعنى ان هناك تقبل واهتمام من  1نزواًل للدرجة  5المستوى هو قلة اإلجابات من درجة 

قبل المستفيدين من المكتبة وان بعضهم يحصل على خدمات تعد مقبولة نوعا ما، 
(، 8.3لرابعة )(، في حين كانت ا14.7فمتوسط درجات السؤال الدرجة الخامسة كانت )

(، 1.8( اما األولى وهي اقل درجة فقد كانت )2.8( والثانية )4.3اما الثالثة فكانت )
ولتوضيح االمر اكثر ندرج متوسط المستوى الخدمة المطلوبة للدرجة التاسعة هو 

(، وهذا امر جيد يعطي مؤشر إيجابي كون المكتبة تقدم خدمات مقبولة نوعًا ما، 26.4)
مما يؤدي الى تشتت اإلجابات  9االعتبار ان مستوى الدرجات هي  مع االخذ بنظر

وضعف تمركزها في نقطة معينة، هذه الجزئية تعطي دفعا معنويًا ان المكتبة ال تزال 
 تعمل وتقدم العطاء لكن بشكل بسيط ويحتاج الى دعم متواصل.

( 3، 2، 1جداول )المرحلة الثانية ويتضمن تحليل اإلجابات احصائيًا باستخدام معطيات ال
السابقة باستخدام الوسائل اإلحصائية والتي تقدم صورة متكاملة عن طبيعة الخدمات 
المقدمة والمطلوبة والمتصورة، وقد شملت هذه الوسائل اإلحصائية الوسط الحسابي والذي 
يعد الوسيلة اإلحصائية األهم بل هي األساس الذي سيتم بناء باقي اإلجراءات اإلحصائية 

ر بالذكر ان الوسط الحسابي هو أحد مقاييس النزعة المركزية ويستخدم كثيرًا حتى في جدي
حياتنا اليومية في معرفة معدل درجات معينة او مصرف شهري معين وغيرها من األمور 
التي تساهم كثيرا في إعطاء صورة مركزة عن القيم التي نتعامل معها كيف تكون، اما 

تخدم كثيرا مع مواضيع االحتماالت في اإلحصاء لقياس مدى االنحراف المعياري فإنه يس
تبعثر االحصائي ويعتد باألساس في معادلته على الوسط الحسابي لقياس القيم المتباعدة 

( فله استخدامات عديدة أهمها على سبيل المثال لتحديد متوسط T-Testوالمتطرفة، اما )
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يعتمد في معادلته على الوسط  سكان موزعين طبيعيًا في فرضية العدم، وهو ايضاً 
الحسابي، اما اتجاه العينة ففيه معادلة خاصة به ايضًا ناتجها يوضح اتجاه االفراد 

رافض (، ومن خاللها  –المستفتين نحو درجة معينة من درجات االستبانة )موافق جدا 
قاس يمكن الوصول الى الهدف األساس في هذا البحث اال وهو الفجوة، اذا ان الجودة ت

من خالل الفجوات الحقيقية بين األداء الحالي والمطلوب والمتصور، فكلما قلت الفجوة 
بين تلك المستويات كانت الجودة اعلى والعكس صحيح، وبعد االنتهاء من تطبيق هذه 

 اإلجراءات اإلحصائية تم الحصول على النتائج االتية:
 (4جدول )

 نتائج االستبانة الموجهة للمستفيدين
رقم 

 السؤال 
مستوى 
 الخدمة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
اتجاه  T-test المعياري

 العينة
فجوة 

 فجوة التميز االكتفاء

1 

3.69117 الحالية 
6 

11.6888
 غير موافق 0.92264924- 4704

-4.19 

-
4
.
5
5
8 

7.88235 المطلوبة 
3 

9.31139
 موافق جدا 2.550701973 2897

المتصور 
12.5461 8.25 ة

 موافق جدا 2.134516845 6475

غير  2
 متوفرة

0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

3 

15.6782 7.75 الحالية 
 موافق 1.445318111 094

8.51470 المطلوبة  0.2647 0.76471-
6 

15.7517
 موافق جدا 1.838604048 2017

المتصور 
 ة

7.48529
4 

15.6781
 موافق جدا 1.306205316 0457

4 

4.22058 الحالية 
8 

12.7463
 غير موافق 0.50385697- 8087

-4.264 -4.0441 
8.48529 المطلوبة 

4 
13.7961

 موافق جدا 2.081657107 3551

                                                 

 . ويعني الفارق بين المستوى الفعلي والمطلوب   


 . ويعني الفارق بين المستوى الفعلي والمتصور 
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المتصور 
 ة

8.26470
6 

12.6080
8747 

 موافق جدا 2.133644499

5 

4.58823 الحالية 
5 

14.9300
 غير موافق 0.22725646- 0972

16.5647 8.75 المطلوبة  3.9705- 4.16176-
 موافق جدا 1.865411584 0897

المتصور 
 ة

8.55882
4 

14.3879
 موافق جدا 2.038137877 8926

6 

7.26470 الحالية 
6 

16.0218
موافق الى  1.164732623 5437

 حد ما

-1.39706 -0.6911 
8.66176 المطلوبة 

5 
15.7949

 موافق جدا 1.910290584 4839

المتصور 
 ة

7.95588
2 

14.7285
3035 

 موافق جدا 1.653693206

7 

4.45588 الحالية 
2 

13.9079
 محايد 0.32237264- 0902

8.22058 المطلوبة  3.9852- 3.76471-
8 

12.8262
 موافق جدا 2.069006353 7626

المتصور 
 ة

8.44117
6 

12.8189
 موافق جدا 2.211983478 4481

غير  8
 متوفرة

0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

9 

16.5841 4.75 الحالية 
 محايد 0.12421498- 499

8.86764 المطلوبة  3.4558- 4.11765-
7 

18.4082
4588 

 موافق جدا 1.731257392

المتصور 
 ة

8.20588
2 

13.1004
 موافق جدا 2.016450803 7859

10 

2.88235 الحالية 
3 

18.7672
2072 -0.92978134 

غير موافق 
مانوعا   

8.80882 المطلوبة  5.6764- 5.92647-
4 

17.2615
0449 

 موافق جدا 1.818190639

المتصور 
 ة

8.55882
4 

14.0757
 موافق جدا 2.083356759 0055

7.61764 الحالية  11
7 

15.4568
 0.6470- 1.29412- موافق جدا 1.395460451 4204
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8.91176 المطلوبة 
5 

19.3444
7264 

جدا موافق 1.666261044  

المتصور 
 ة

8.26470
6 

13.5017
 موافق جدا 1.992421735 4815

 
رقم 

 السؤال 
مستوى 
 الخدمة 

الوسط 
فجوة   فجوة االكتفاء اتجاه العينة T-test االنحراف المعياري الحسابي

ميزالت  

12 

موافق الى حد  0.922523493 12.47855995 6.397059 الحالية 
 ما

وبة المطل 1.9264- 2.23529-  موافق جدا 2.007169846 14.91183633 8.632353 
 موافق جدا 2.129299068 12.86145416 8.323529 المتصورة

13 

موافق الى حد  1.394333622 14.25264432 7.411765 الحالية 
 ما

 موافق جدا 1.818190639 17.26150449 8.808824 المطلوبة  0.0882 1.39706-

 موافق جدا 1.190875931 16.07714276 7.323529 المتصورة

14 

غير موافق  2.02364247- 11.6167928 2.147059 الحالية 
 بشدة

 موافق جدا 1.944843797 15.26510013 8.602941 المطلوبة  6.25- 6.45588-
 موافق جدا 2.065539762 13.55179175 8.397059 المتصورة

15 

موافق الى حد  0.496883458 17.31498459 6.044118 الحالية 
 ما

 موافق جدا 1.824800016 16.40211967 8.632353 المطلوبة  0.1323- 2.58824-
 موافق جدا 0.688557416 14.0788806 6.176471 المتصورة

16 
 غير موافق 1.03045095- 6.820543211 4.147059 الحالية 

 موافق جدا 1.907049663 11.69160459 7.705882 المطلوبة  3.4852- 3.55882-
 موافق جدا 2.183385741 9.934382105 7.632353 المتصورة

17 
 محايد 0.13206626- 12.8456011 4.794118 الحالية 

 موافق جدا 2.031682491 14.73192213 8.632353 المطلوبة  2.6323- 3.83824-
 موافق جدا 1.343856738 14.87816155 7.426471 المتصورة

18 
 موافق 1.240999587 12.79139639 6.926471 الحالية 

 موافق جدا 1.753081099 18.10996383 8.852941 المطلوبة  1.1617- 1.92647-
 موافق جدا 2.063668821 12.33097993 8.088235 المتصورة

19 
 راضي 0.525808616 11.06195374 5.705882 الحالية 

 موافق جدا 1.602019745 13.84208539 7.691176 المطلوبة  2.1470- 1.98529-
 موافق جدا 1.848057961 12.72050757 7.852941 المتصورة
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20 
 0 0 0 0 الحالية 

 0 0 0 0 المطلوبة  0 0
 0 0 0 0 المتصورة

21 
 راضي 0.294777386 11.51018137 5.411765 الحالية 

 موافق جدا 1.963010525 15.30901863 8.647059 المطلوبة  3.0735- 3.23529-
 موافق جدا 1.818359326 15.79381101 8.485294 المتصورة

22 
 راضي 0.493167727 9.091287138 5.544118 الحالية 

 موافق جدا 1.818190639 17.26150449 8.808824 المطلوبة  2.1911- 3.26471-
 موافق جدا 2.50904839 8.983016677 7.735294 المتصورة

 
( ان المتوسط الحسابي لكل سؤال والذي يمكن تسميته 4يالحظ من النتائج في الجداول )

الراي العام المتفق عليه تفوق كال من مستويات الخدمة المطلوبة والمتصورة على الحالية 
الخدمات الحالية التي تقدمها  أي بمعنى ان هناك شبه اتفاق من قبل المستفيدين على ان

المكتبة ال ترتقي لطموح وغايات المستفيدين ويالحظ هذا جليا من خالل الفجوتين )الكفاية 
والتفوق ( في الحقلين األخيرين من الجدول والتي تبين ان الفروقات كانت بالسالب أي ان 

( وبين الحالي هنالك فرق بين متوسط الحسابي بين الحالي والمطلوب )فجوة االكتفاء
والمتصور ) فجوة التميز( مما يعني ان هنالك شعور لدى المستفيدين بان الخدمات التي 
تقدم حاليا ال تتطابق والمطلوب، ويتصورون ان الخدمات المقدمة يجب ان تكون بمستوى 
اعلى، ويعتقد الباحث ان هذا الموضوع له عالقة مباشرة بالتطورات التكنلوجية الحديثة 

التواصل والبحث والحصول على المعلومات المطلوبة مقارنة بما يحصل في  وسرعة
المكتبة من تباطؤ في الوصول الى ما يبحث عنه من مصادر نتيجة ضعف البرامج 
واألنظمة المنظمة لمصادر المعلومات في المكتبة او زيادة البيروقراطية اإلدارية للحصول 

المصادر على االشكال الورقية والتي تعيق على المصادر فضاًل عن اقتصار معظم تلك 
 وصول المستفيد الى ما يبحث عنه بسهولة وسرعة، فعلى سبيل المثال يالحظ ما يلي :

السؤال الخامس وكان )موقع المكتبة على االنترنت يتيح الوصول الى المعلومات التي 
 يحتاجها الباحث(، كان الوسط الحسابي لإلجابة كاالتي:

  4.5الحالية:  
 ( 4.16176 -وان فجوة االكتفاء كانت )                        8.7المطلوبة: 

 (3.9705 -وان فجوة التميز هي )                     8.5المتصورة:   
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بمعنى ان المطلوب هو الضعف تقريبا، فتطور الموقع االلكتروني له اهمية كبيرة عند 
باحث في فرضية ان المستفيد بدأ بالمقارنة بين المستفيدين وهذا مصداق ما تطرق اليه ال

الواقع الذي يعيشه من تطور تقني في شتى مجاالت الحياة وبين ما يتم الحصول عليه 
من خدمات في المكتبة التي ال تزال تعيش في فترة التسعينات من القرن الماضي، وهذا ال 

، كذلك الحال بالنسبة لباقي أسئلة يتناسب مع مبدأ الحتمية التقنية التي يعيشها الفرد حالياً 
االستبانة فالفجوة كبيرة بين الواقع الحالي والمتأمل والمطلوب من المكتبة توفيره للمستفيدين 

 في حال الرغبة باستمرار كيان المكتبة ككل.
اما ما يخص االنحراف المعياري والذي يمثل بالمفهوم االحصائي مدى انحراف القيم عن 

بمعنى مدى انحراف آراء االفراد عن الراي المتفق عليه في الوسط  المتوسط الحسابي
 الحسابي، فكانت النتيجة كاالتي:

انحراف كبير عن مستويات الوسط الحسابي وهذا يرجع بالسبب الى التطرف في القيم 
درجات مما يزيد من حدة التطرف  9المجاب عنها في استمارة االستبانة التي تتكون من 

بتعاد عن البؤرة المتمثلة بالوسط الحسابي هذا من جانب، الجانب اآلخر وبالنتيجة اال
المتضمن وجود مستويات ثالث قد تشكل للمستفيد المستجوب تحدي في وضع درجات 
إجابة منطقية متناسقة بين ما وجده من خدمة ومقارنتها بين المتصور والمفترض،  بكل 

وسط الحسابي واالنحراف المعياري وهذا يدل األحوال نجد ان هناك فروقات كبيرة بين المت
على ان هنالك مشكلة حقيقية في خدمات المكتبة وتحتاج الى إعادة ضبط االتجاهات 
بالصورة التي تخدم المستفيدين وتركيز االهتمام على المستفيد ذاته، فعلى سبيل المثال اذا 

 ما يلي : ( نالحظ5ما اخذنا نفس نموذج التساؤل في الوسط الحسابي رقم )
 
 
 
 
 
 

رقم 
 السؤال

 المستوى
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي 

5 
 14.93000972 4.588235 الحالية 
 16.56470897 8.75 المطلوبة 
 14.38798926 8.558824 المتصورة
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( 14.9يالحظ ان درجة االنحراف المعياري في مستوى الخدمة الحالية قد بلغ )        
بي وهذا يشير الى ان هنالك اتفاق كبير في اآلراء حول الخدمة الفعلية عن الوسط الحسا

(مستجوب قد بين ان الخدمة هي 68( مستفيد من اصل )48المقدمة حاليًا وهي ان )
( فقد اتفقوا على ان الخدمة اقل من 12(، اما بقية المستجوبين ) 9من  5وسط بدرجة )

باقي المستويات من خالل زيادة االنحراف (، وقد انعكس هذا االمر على 9من  4الوسط )
(، رافقه زيادة في الوسط 14.3( والمتصور )16.5المعياري في مستوى المطلوب )

الحسابي لكال المستويين، هذا االنحراف يدل على اختالف واضح في رؤية المستفيدين 
تم ألهمية هذه الخدمة وما المفترض ان تضمه، كذلك الحال مع باقي االسئلة التي 

طرحها على المستفيدين من خالل االستبيان، مثاًل السؤال العاشر والذي كان )تتوافر في 
المكتبة جميع المواد اإللكترونية التي يحتاجها المستفيد(، فكانت االجابة عنه موضحة 

 كاآلتي:
رقم 
 السؤال

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المستوى

10 
 18.76722072 2.882353 الحالية 
 17.26150449 8.808824 المطلوبة 
 14.07570055 8.558824 المتصورة

( في حين كان 2.8فالوسط الحسابي لهذا السؤال عن المستوى الحالي هو )          
( بمعنى ان الخدمات االلكترونية في المكتبة شبه معدومة وهذا ما 4.5السؤال الخامس )

د مواد الكترونية في المكتبة عدا أقراص الرسائل تم مالحظته على ارض الواقع فال توج
(، والمتصور 8.8واالطاريح الجامعية، وترتفع الدرجة ايضًا مع المستويين المطلوب )

 ( وهكذا.8.5)
( والذي هو عبارة عن الحصول على الفروقات T-Testاما عن اختبار )         

ار نستطيع التوصل فيما اذا كانت المعنوية بين المتوسطات للعينة، ومن خالل هذا االختب
( ان 4(، ويالحظ من الجدول )0.5نتائج العينات ذات داللة إحصائية عند درجة الحرية )

جميع القيم ذات داللة إحصائية وذلك من خالل االعتماد على جدول القيم الحرجة 
رية ( تكون درجة الح1( مطروحا منه )68واعتمادًا على حجم العينة ) T-testالختبار 
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(،  وعند مقارنتها بالجدول تتضح ان كل القيم ذات داللة 2000لهذه العينة هي )
إحصائية، عدا القيم الصفرية والتي لم تضم أي قيم باألساس نتيجة عدم توفر هذه 

 الخدمات.
تتمثل في اظهار اتجاه  T-testاما الفائدة الثانية والتي تعد أكثر أهمية الختبار       

رة للبحث، فكل سؤال يقع جوابه عند درجة إجابة معينة وبعد تطبيق العمليات العينة المختا
اإلحصائية على إجابات المستفيدين تظهر لنا اتجاه مشترك لكل سؤال وهذا ما يطلق 
عليه اتجاه العينة، ولتنفيذ هذا الموضوع البد من تطبيق معادلة إحصائية قبل تحديد 

 ة هي: مسار العينة واتجاهها وهذه المعادل
 

 اقل قيمة  –أكبر قيمة                          
 تحديد اتجاه العينة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعلى درجة                             

                      =9 – 1  /9  
                      =0.8  

( 0.8( يضاف له درجة )1ند رقم )بمعنى ان درجة االنطالق لتحديد االتجاه ستكون ع
عند كل درجة إجابة وبعد مقارنة قيمة الوسط الحسابي مع قيمة الجدول لكل سؤال تظهر 

 جليا اتجاه عينة البحث نحو هذا السؤال.
 (5جدول )

 قيم اتجاه العينة

 

 االتجاه 
 موافق موافق جدا

موافق الى 
 حد ما

راضي   معارض محايد 
معارض 
 نوعا ما

معارض 
 بشدة

 رافض

 – 7.4 الفئة 
8.2 

6.6 – 
7.4 

5.8 – 
6.6 

5 – 5.8  4.2 - 5  4.2  - 
3.4 

2.6 – 
3.4 

1.8 – 
2.6 

1 – 1.8  
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( الخاص بالوسط الحسابي إلجابة المستويات الثالث وتسكينها في 4عند النظر للجدول )
لعشرة ( السابق يظهر جليا اتجاه السؤال بالنسبة للمستفيدين، ومن ذلك األسئلة ا5الجدول )

األولى لمستوى الخدمة الحالي وقد كانت معظمها باالتجاه السلبي عدا سؤال او سؤالين 
كانت نتيجتها )موافق(، اما البقية فكانت جلها )غير موافق(، في حين تغير الحال الى 
النقيض تمامًا في المستويين المطلوب والمتصور، اذ كانت معظم النتائج باتجاه الموافق 

( السابق، من هذا يتبين لنا ان هنالك فجوة 4ق، وكما موضح في الجدول )جدا والمواف
حقيقية بين الخدمات الحالية والمطلوبة والمتصورة وتتجه نحو المطالبة بالتغيير نحو 
األفضل دائمًا، وقد انعكست هذه النتيجة بشكل واضح على الحقلين األخيرين من الجدول 

الفجوات )فجوة االكتفاء( والتي تتضمن مدى كفاية ( السابق والذي تضمن اظهار مدى 4)
الخدمات الحالية للمكتبة وذلك بطرح قيمة الوسط الحسابي بين المستوى المطلوب من 
المستوى الفعلي، وفجوة )التميز( والتي تظهر مدى الفارق في تطور وتفوق خدمات 

ط الحسابي للمستوى المكتبة عن ما هو عليها االن وتتم هذه العملية من خالل طرح الوس
الفعلي من المستوى المتصور، وعند النظر للجدول يتضح ان النتيجة كلها كانت بإشارة 
السالب وهذه اإلشارة ال تظهر اال في حالة اننا نطرح رقم صغير من كبير، بمعنى ان 
هنالك فجوة حقيقية وكبيرة بين المستويات وتزداد هذه الفجوة مع المستوى المتصور، اذ ان 
المستفيد يتصور انه سيجد كل ما يبحث عنه لعدة اعتبارات، أولها ان هذه مكتبة مركزية 
أي انها تضم جميع التخصصات وتفريعاتها مما يسهل عملية الوصول للمعلومة المطلوبة 
فضاًل انها ليست حديثة النشأة مما يضيف لها ميزة تجميع اكبر عدد ممكن من المصادر 

الكليات، إضافة الى اإلمكانيات من المفترض ان تمتلكها هذه  وتتفوق بها على مكتبات
 المكتبات لتحقيق التميز.

مما سبق يتوضح جليا المشاكل التي تواجهها المكتبات المركزية نتيجة تراجع مستويات 
الخدمات فيها مما ولد ضعف االقبال على هذه المكتبات واللجوء الى مصادر أخرى 

والسرعة والسالسة، مما يعني ضرورة إيجاد خارطة طريق لحل للمعلومات تتسم بالسهولة 
 هذه اإلشكاالت واال ستكون مصيرها الفشل وبالتالي االضمحالل.
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(6جدول )  
 نتيجة المحور الثالث في االستبانة

رقم 
 السؤال

المتوسط  ال اتفق ابداً  محايد  اتفق تماماً 
 الحسابي

االنحراف 
 T-Test المعياري

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
22   28  20  12  8 5 9.37016542 0 
23 37   18 13     7.44117647 12.83911122 1.56672014 
24    13 33 15  7  4.66176471 11.15555512 -0.24983596 
25   8  31  22  7 4.17647059 11.54939744 -0.587552934 
26     4 16 9 18 19   2 4.41176471 7.215693886 1.36123267 
27    21 44 3    5.26470588 18.90139189 0.115397664 
28  8   53 7    5.25 23.15291108 0.088973693 

(، وقد تغير 29 - 23( أسئلة من تسلسل )7اما الجزء الثالث من االستبانة وضمت )
الواحد نمط االستبانة من المستويات الثالث )الحالي، المطلوب، المتصور( الى المستوى 

وذلك كون هذا الجزء يحاكي بشكل غير مباشر تقييم لمختلف جوانب المكتبة ووضع بداًل 
ال اتفق ابدا(  4-1اقسام ) 3درجات مقسمة الى  9من المستويات الثالث الى إجابة من 

اتفق تمامًا(، وغالبا ما يكون هذا الجزء من االستبانة مخصصة  9-6محايد( ) 5)
ين بشكل مباشر عن مختلف الجوانب التي تمس استخدامهم لمواجهة رضا المستفيد

تساعدك المكتبة على ( والذي ينص على )23للمكتبة، فعلى سبيل المثال في السؤال )
 ( كانت اإلجابة عنه كاالتي :مواكبة التطورات في مجال )مجاالت( االهتمام

جاه المحايد أي ( أي ان متوسط اإلجابات كان في المنتصف وبات5المتوسط الحسابي = )
غياب واضح لرؤية المستفيد حول أهمية المكتبة في تغطية ما يحتاج من مصادر في 
تخصصه، وبتقدير الباحث فانه يعود الى ان ضعف الفهارس االلكترونية التي تسهل من 
عملية الوصول للمصادر فيؤدي ذلك الى ان المستفيد ال يحصل على ما يطلبه دائما 

 ة ال تغطي تخصصه.ضنًا منه ان المكتب
(، يعتقد تساعدك المكتبة في ترقيتك في المجال األكاديمي( فكان حول )24اما السؤال )

دخال االستالل  الباحث ان القرارات األخيرة الخاصة بتغيير تعليمات الترقيات العلمية وا 
االلكتروني شجع الكثير من الباحثين على التوجه نحو األصل الورقي وتقليل االعتماد 
على االلكتروني الى حد ما لتقليل نسب االستالل، وهذا ما وضحه المتوسط الحسابي اذ 
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بمعنى ان هنالك تقبل وتوجه للمكتبة للحصول على المصادر الورقية في  (7.4بلغ )
 انجاز بحوثهم .
تمكنك المكتبة من ان تكون أكثر كفاءة في نشاطاتك ( فقد نص على )25اما السؤال )

( السابق الخاص 23يتصور الباحث ان هذا السؤال ذات عالقة بالسؤال )(، و االكاديمية
بمواكبة التطورات فكفاءة الباحث تعتمد جزئيًا على مدى مواكبته للتطورات العلمية في 

( قريب واقل 4.1مجال التخصص لذا ظهرت نتيجة هذا السؤال بمتوسط حسابي قد بلغ )
ال تستطيع ان تكون جزء فعال من عملية ( وهذا يدل على ان المكتبة 23من السؤال )

( 26التطوير الحالي او المستقبلي في مجاالت التعليم المختلفة، فضاًل عن السؤال )
 الالحق والذي نص على:

(، تزودني المكتبة بمهارات المعلومات التي أحتاجها في عملي أو دراستي( )26السؤال )
( وهذا معناه ان 4.4سبق اذ بلغ )وقد جاء المتوسط الحسابي ايضًا متناسق مع ما 

المؤشرات الناتجة من االستبانة تدل على وجود مشكلة حقيقية في التواصل المعرفي بين 
المكتبة والمستفيد، فالمشكلة هي اما ضعف في مواكبة التطورات االكاديمية في مختلف 

ادر حديثة التخصصات وهذا ما ينقله المستفيد في االستبانة او االمر معكوس هنالك مص
تاحة المصادر سواء في الجانب التقني  لكن هنالك ضعف في طرق تنظيم وترتيب وا 
وتوفر برامج بحث ذات قدرات وامكانيات تستطيع من خاللها إيصال المستفيد لما موجود 
فعليا من مصادر على الرفوف مما يعني بقاء المصدر على الرف دون اإلفادة منه من 

 قبل المستفيد .
بشكل عام، أنا راٍض عن الطريقة التي ( والذي ينص على )27لسؤال )بخصوص ا

( تبين ان هنالك رضا متوسط عن المكتبة بمتوسط حسابي قد يعامل بها معي في المكتبة
 ( أي ان المستفيدين راضين الى حد ما عن خدمات المكتبة.5.2بلغ )

بشكل ضا اذ نص على )( فهو مرتبط نوعا ما بالسؤال السابق ويخص الر 28اما السؤال )
عام، أنا راٍض عن دعم المكتبة الحتياجاتي في التعلم والبحث و / أو احتياجاتي 

 (.5.25( بمتوسط حسابي متناسق ايضًا مع ما سبق اذ بلغ )التعليمية
بالنتيجة يتضح مما سبق وما اظهرته الجداول من نتائج ان المستفيدون يعانون من 

س لمشاكل المكتبات عمومًا نتيجة للظروف االستثنائية مشاكل عدة هي بالحقيقة انعكا
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التي يمر بها البلد مما أدى الى ضعف في الدعم وقلة التخصيصات المالية وتوالي 
االضطرابات التي يعيشها البلد، كل هذه األسباب وغيرها أدت الى تراجع في جانبين 

اس للمعلومات التي يبحث األول أهمية المكتبة بالنسبة للباحث اذ لم تعد المصدر األس
سنة مضت، والثاني تخلخل في البنى سواء التحتية ام  20عنها كما كانت قبل 

الموضوعية للمكتبة عما كانت عليه في تلك الفترة بمعنى ان المكتبة وبسبب اإلهمال في 
 20الصيانة والترميم أدى الى ذلك تراجع المكتبة عما كانت عليه في نفس الفترة أي قبل 

، اذ كانت المكتبات في تلك الفترة مزدهرة ونشطة وتقدم خدماتها صباحًا ومساًء سنة
واعداد المستفيدين كبيرة لدرجة انهم يقفون في طوابير للحصول على ما يحتاجون من 

 مصادر.
 النتائج والتوصيات

 اواًل: النتائج 
تبات التي واحدة من اهم أدوات القياس الخاصة بالمك ®+LibQUALتعد أداة القياس   .1

تظهر بشكل واضح وجلي خالل تطبيق االستبانة الخاصة  بهذه األداة وتعطينا ما يمكن 
تسميته باألبعاد الثالثية للجودة في المكتبات، اذا إنها تظهر لنا ابعاد الخدمة الحالية، 
والمطلوب توفيرها والمتصور ان يتلقاها المستفيد وبالتالي يمكن بناء حلول وعالجات 

ل التي تظهر مع تطبيق هذه األداة سواء بالوقت الراهن او حلول مستقبلية، واتسمت للمشاك
 بسهولة التطبيق وتغطية شاملة لمفاصل المكتبة. 

المكتبة المركزية لجامعة بغداد هي واحدة من أقدم واهم المكتبات االكاديمية في العراق  .2
جامعات العراق، تعد خدماتها والتي تقدم خدماتها لشريحة مهمة من األكاديميين بمختلف 

)حسب نتائج االستبانة( ضعيفة وتحتاج الى وضع خطط مستقبلية تتضمن إعادة تنظيم 
وترتيب وتطوير خدماتها بصورة كاملة للمستفيدين وبذلك يرتفع معها الجودة الشاملة لهذه 

 المكتبة بما يتالئم ومكانتها واهميتها. 
مستفيد لكن العدد الفعلي المكتمل  75ع االستبانة لهم بلغت عينة المستفيدين الذين تم توزي .3

( مستفيد متوزعين على المكتبتين، وقد ضمت استمارة 68استمارات االستبانة هي )
 سؤاال مختلفا.  29االستبيان 
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هنالك فجوة حقيقية في خدمات المكتبة المقدمة سواء )فجوة اكتفاء( )فجوة تميز( كون  .4
المطلوب من قبل المستفيد او يتصور انه سيحصل عليها، المكتبة تقدم خدمات اقل من 

 وهذا اهم هدف حققه المقياس في الوصول الى هذه النتيجة.
انخفاض المتوسط الحسابي لمستوى الخدمات الحالية وهذا يدل على ان الخدمة الحالية  .5

الئم للمكتبة تعاني من الضعف وتحتاج الى إيجاد الطرق المالئمة لتطوير خدماتها بما يت
وحاجات المستفيدين والتي ظهرت جليا من خالل ارتفاع معدالت الوسط الحسابي 
للمستويين المطلوب والمتصور بما يعني هناك شبه اتفاق من قبل المستفيدين على ان 

 الخدمات الحالية التي تقدمها المكتبة ال ترتقي لطموح وغايات المستفيدين. 
لفجوة الحاصلة بين المستويات الثالث، اذ ان بينت حقول اتجاه العينة بوضوح مدى ا .6

مستوى الخدمة الحالية كانت معظم نتائجه في هذا الجانب سلبية بمعنى ان اتجاه العينة 
مقارنة بالوسط الحسابي هي سلبية أي اقل من الحد الوسط والمقبول للخدمة، في حين 

الي واتخاذه الطرف اتخذ المستوى المطلوب والمتصور لنفس التساؤالت النقيض من الح
 الموجب، وهذا إضافة أخرى لتبيان مستوى الخدمات في هذه المكتبة

التمس الباحث خالل توزيع االستبانات ان هنالك رغبة من قبل الموظفين لتطوير  .7
إمكانيات المكتبة بمختلف المجاالت بما يسهل عليهم عملية خدمة المستفيدين، فقدم نظام 

لحاسبات، واكتظاظ الرفوف المخزنية، وسوء تجهيز الطاقة االسترجاع االلي، وتقادم ا
 الكهربائية وغيرها من األسباب تؤدي الى تراجع مستمر في تقديم الخدمات كمًا ونوعًا.

 ثانيًا: التوصيات 
الطلب من القيادات اإلدارية العليا للجامعات إلعادة النظر بالدعم الموجه لهذه المؤسسات  .1

اء المادي ام المعنوي ما يخدم بالنتيجة حركة البحث العلمي من خالل زيادة الدعم سو 
 للجامعة والتي أصبحت اليوم احدى ركائز التصنيفات العالمية لمرتبة الجامعات.

بشكل دوري للوقوف  ®+LibQUALالطلب من قبل إدارات المكتبات باعتماد المقياس  .2
ن إيجاد الحلول بشكل أسهل على اهم اإلشكاليات التي تعاني منها تلك المكتبات بما يضم

وأسرع باعتبار ان هذا المقياس له القدرة والقابلية على تشخيص الكثير من جوانب الخلل 
 في المكتبات.
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وضع خطط على ثالث مستويات )قريبة ومتوسطة وبعيدة( المدى مهمتها رسم السياسات  .3
ن خاللها يمكن واالستراتيجيات الضرورية للنهوض بواقع المكتبة ووضع اليات محددة م

التأكد من مدى تطبيق كل مرحلة من تلك المراحل وتثبيت جوانب الخلل لتجنبها في 
 المرحلة القادمة.

محاولة تقليل نسبة )فجوة االكتفاء( كمرحلة أولى ومن بعدها االنتقال الى تقليل )فجوة  .4
والتحول الى التميز( في المكتبة بما يضمن قبولية ورضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة 

 التميز في تقديم الخدمات.
مشاركة الموظفين وبشكل فاعل جدا كونهم أقرب الى المستفيدين ورغباتهم وما يطلبوه في  .5

 إيجاد الحلول وتوظيفها بالشكل األمثل بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة.
الى  السعي الى زيادة االهتمام بالمصادر االلكترونية اما من خالل تحويل الورقي .6

الكتروني او الحصول على مصادر الكترونية كاملة فضاًل عن سرعة انجاز المشاريع 
الخاصة بهذا الجانب، وذلك من اجل تقديم خدمات افضل خصوصًا في ظل جائحة 
كورونا والتي حدت بشكل كبير من خدمة المستفيدين وذلك نتيجة االغالق الجزئي والكلي 

 كل.وتقليص فترات الدوام للمؤسسات ك
 (1ملحق )

 المترجمة من قبل الباحث  ®+LibQUALاستبانة 

عندما يتعلق 
 االمر بـِ:

الحالية   الحد األدنى لمستوى الخدمة
 الخدمة المتصورة هي: مستوى الخدمة المطلوبة هو: هو:

غير 
 متوفر 

الموظفين 
يغرسون الثقة 

في 
 المستخدمين

 

 

  

المكتبة توفر 
امكانية 

استخدام 
المصادر 

االلكترونية في 
 المكتبة والمنزل 
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مساحة المكتبة 
وقاعاتها 

تساعدك في 
 القراءة والتعلم 

 

 

  

االهتمام العاِل 
بشكل شخصي 

 لكل مستخدم 

 
 

  

موقع المكتبة 
على االنترنت 
يتيح الوصول 
الى المعلومات 
التي يحتاجها 

 الباحث 

 

 

  

الموظفين 
يتعاملون بشكل 

مع  مهذب جدا
 المستخدمين 

 

   

تتوفر في 
المكتبة جميع 

المطبوعات 
التي يحتاجها 

 المستفيد 

 

 

  

المكتبة توفر 
المعتكفات 

الفردية 
 للمستفيدين 

    

تتوفر خدمة 
االستجابة 
لتساؤالت 

 المستفيدين 

    

تتوافر في 
المكتبة جميع 

المواد 
اإللكترونية 

التي يحتاجها 
 المستفيد 

    

الموظفين على 
مقدار عاِل من 
المعرفة لإلجابة 

على 
استفسارات 
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 المستفيدين 

موقع المكتبة 
جيد وسهل 

 الوصول اليه 

    

الموظفون 
الذين يتعاملون 

مع 
المستخدمين 

بطريقة لطيفة 
 جداً 

    

تتوافر األجهزة 
الحديثة التي 

تساعدك 
للوصول الى 

 المعلومات

    

وظفين الم
يفهمون 

احتياجات 
المستفيدين 

 بصورة صحيحة 

    

توافر األدوات 
التي تساعدني 
للوصول الى ما 
ابحث عنه 

 بسهولة 

    

اعتبر المكتبة 
مالذي للدراسة 
 والتعلم والبحث 

    

المكتبة تجعل 
المعلومات 

سهلة المنال 
واكثر حرية في 

 االستخدام 

    

يمكنني طباعة 
الحصول او 

على المجالت 
االلكترونية 

التي اطلبها 
 لبحثي 
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تخصيص 
مساحة 

مشتركة للتعلم 
والدراسة 

 الجماعية 

    

المكتبة جديرة 
بمعالجة 

إشكاليات خدمة 
 المستفيدين 

    

تساعدك 
المكتبة على 

مواكبة 
التطورات في 

مجال 
)مجاالت( 

 االهتمام

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  اتفق تماماً  محايد  ال اتفق ابدا 

تساعدك 
المكتبة في 
ترقيتك في 

المجال 
 االكاديمي

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  اتفق تماماً  محايد  ال اتفق ابدا 

تمكنك المكتبة 
من ان تكون 
اكثر كفاءة في 

نشاطاتك 
 االكاديمية 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  اتفق تماماً  محايد  ال اتفق ابدا 

تزودني المكتبة 
بمهارات 

المعلومات التي 
أحتاجها في 
عملي أو 

 دراستي

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  اتفق تماماً  محايد  ال اتفق ابدا 

بشكل عام ، 
أنا راٍض عن 
الطريقة التي 
يعامل بها معي 

 في المكتبة

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  اتفق تماماً  محايد  ال اتفق ابدا 

بشكل عام ، 
أنا راٍض عن 
دعم المكتبة 
الحتياجاتي في 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  اتفق تماماً  محايد  ال اتفق ابدا 
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التعلم والبحث 
و / أو 

احتياجاتي 
 التعليمية

كيف تقيم 
الجودة 

الخدمات التي 
 ها المكتبة تقدم

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

جيدة نوعًا ما           رديئة     ممتازة           جيدة جداً  وسط 

 

Measuring the quality of office services using  

(LibQUAL + ®): the central library of the University of 

Baghdad as a model 

Lect. Dr.Tayseer  Fawzi Radif. Ph.D 

Abstract 

         the level of quality in these libraries, which means that 

improving the general reality of these institutions to ensure adequate 

satisfaction by the beneficiaries of the services provided, and this is 

what has been worked on in this The research, as one of the most 

important quality measures in libraries and information centers was 

applied (LibQUAL + ®) in one of the most important and oldest 

central university libraries, namely, the Central Library of the 

University of Baghdad in its two Al-Jadiriya and Ministerial 

locations, and the sample of beneficiaries to whom the questionnaire 

was distributed reached 75 beneficiaries, and it was retrieved (68) A 

form from the beneficiaries distributed over the two libraries, using 

the case approach as a means to achieve the most important goals 

drawn in this research, the most prominent of which is to reach true 

quality levels and find appropriate solutions to remedy defects, if 

any, in addition to reaching the desired results from them, the most 

important of which were: 

- There is a real gap in the library services provided, whether (the 

satisfaction gap) (the gap that distinguishes) the fact that the library 

provides services that are less than what is required by the 

beneficiary, or he imagines that he will receive them, and this is the 

most important goal achieved by the scale in reaching this result. 
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As for the most important recommendations, they were 

- Requesting the higher administrative leaderships of universities to 

reconsider the support directed to these important institutions by 

increasing support, whether material or moral, that ultimately serves 

the university’s scientific research movement, which has become 

today one of the pillars of the international rankings of universities. 

Keyword : (LibQUAL + ®); Total Quality; University libraries; 

Library services . 


