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  البحث ملخص

الكليات بعض ف واقع تحقق معايير االعتماد بالمكتبات األكاديمية بعر  هدف البحث إلى ت  
وجهة نظر الطالب المعتمدة وغير المعتمدة بجامعة المنيا في ضوء خبرات بعض الدول من 

هذه ماد استخدم الباحثان المنهج الوصفي لوصف وتحليل واقع اعتو  ،ومديري وأمناء المكتبات
تم تطبيق قد ، و هاالمكتبات مع عرض خبرات بعض الدول المتقدمة في مجال معايير اعتماد

بالكليات  ا وطالبة( طالب  795) طالب الفرق النهائية بواقع على ني  من تصميم الباحث استبانة
( من مديري وأمناء 76)على و  ،ا وطالبة بالكليات غير المعتمدة( طالب  716و) ،المعتمدة

 .جامعةالكتبات بالم
المكتبات سواء في الكليات  هذه معايير اعتماد تحقق نتائج وجود قصور فيالأظهرت 

حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات من خالل نسبة  ،المعتمدة أو غير المعتمدة
يؤثر  مما ،المكتباتهذه عف تحقق معايير االعتماد في ض   متوسط االستجابات لعينة الطالب

أما  ،عليميةعلى مخرجات العملية الت وبالتالي يؤثر ؛هابالخدمات المقدمة ى مستوى عل
نسبة متوسط االستجابة بين الحد  انحصرتمديري وأمناء المكتبات فقد  لوجهة نظر بالنسبة

وهذا غير كاف  ،أي تتحقق بدرجة متوسطة ،األدنى لحدود الثقة والحد األعلى لحدود الثقة
الثقة معايير بدرجة كبيرة عند حدود هذه الحقق تت فالمأمول أنمرجوة، ق األهداف اليحقلت

 .القيام بالدور المنوط بهاهذه المكتبات حتى تستطيع  ؛العليا
لمكتبات لوضع أولويات استراتيجية منها:  ،توصياتمجموعة من اللى إتوصل الباحثان 
تعاون  مع اة للنهوض بهاتيجياستر  اوخطط   ورؤى   اجامعة تتضمن أهداف  الاألكاديمية بكليات 

واتخاذ قرارات قائمة على األدلة لتحسين  وتشارك األقسام ذات الصلة بالجامعة في وضعها،
واالهتمام بتحفيز التنافس بين هذه المكتبات في جودة الخدمات  ،الخدمة المقدمة بهاجودة 

أعضاء وشراكة بين  المقدمة بها، وزيادة االهتمام بدورها التعليمي مع ضرورة وجود تحالف
هيئة التدريس وأمناء المكتبات من أجل تدعيم التعليم والتعلم والبحث، وتعزيز دورها في 
التواصل المجتمعي من خالل المشاركة في الفعاليات واالحتفاالت والندوات ذات الصلة بمجال 

 المكتبات والمعلومات داخل الحرم الجامعية وخارجه.
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The Reality of Realization of Accreditation Standards at Academic  

Libraries in Minia University in the Light of some  

Advanced Countries’ Expertises: 

 A Field Study 

By 

Dr. Mohammed Khalil                                              Dr. Elham Ali 

Abstract 
The aim of this study is to identify the reality of achieving the 

accreditation standards of academic libraries in some accredited and non-

accredited colleges at Minia University in the light of the experiences of 

some countries from the perspective of students, managers of libraries, 

and librarians. The descriptive method has been used to describe and 

analyze the reality of the accreditation of academic libraries, as well as to 

demonstrate the experiences of some developed countries: The United 

States of America, Australia and the United Kingdom in the field of the 

accreditation standards of academic libraries. A questionnaire designed by 

the researchers have been applied to students in the senior years: (795) 

students in accredited colleges and (716) students in non-accredited 

colleges, and (76) of managers of libraries and librarians at Minia 

University. 

The results of the current study have revealed that there are 

deficiencies in achieving of the accreditation standards of academic 

libraries in both accredited and non-accredited colleges. The results of 

statistical analysis of data through the average of the responses of the 

student sample (on the total questionnaire statements) have illuminated 

the weak achievement of these standards of academic libraries in the 

colleges at Minia University. This affects the level of services provided, 

and accordingly affects the outcomes of the educational process. As for the 

point of view of the managers and librarians, the average response rate 

(on the total questionnaires statements) has been between the minimum 

confidence limits and the maximum confidence limits, meaning that it has 

been achieved at moderate degree, and this is not sufficient to achieve the 

desired goals of graduating learners able to deal with the knowledge 

society and participation in creating it. To carry out its mandated role, the 

academic libraries should significantly achieve their accreditation 

standards at the upper confidence limits. 
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The researchers have come up with a set of recommendations, 

including: Setting strategic priorities for academic libraries in the colleges 

at Minia University, including objectives, visions and strategic plans to 

promote them with the cooperation and participation of relevant 

departments at the university, and making evidence-based decisions to 

enhance the quality of services provided, and attention to stimulate 

competition between these libraries in the quality of services provided. 

Increased attention to the educational role of these libraries with the need 

for an alliance and partnership between faculty members and librarians 

has been recommended in order to strengthen teaching, learning and 

research, and enhance their role in community outreach through 

participation in events, celebrations, and symposiums related to the field 

of libraries and information on and off campus. 
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  :البحث مقدمة

يؤكد الواقع الحالي لمؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد أن المكتبات 
في رباط عضوي  تعدبل  ،هذه المؤسساتاألكاديمية ليست وحدات أو كيانات منفصلة عن 

ن تصور وجود جامعة أو كلية بدون يمك فال ،فهي جزء ال يتجزأ من مكوناتها ،معهاوفكري 
هذه ت آُمنشوجود مكتبة أو مكتبات تابعة لها سواء كانت في مبنى منفصل أو داخل 

دورها  المؤسسات التعليمية والبحثية تؤدية ال يمكن أن تبمكالفبدون ، ذاتهاالمؤسسات 
 ، كماةعام بصفة المحلي اديمي بصفة خاصة والمجتمعالمنوط بها في خدمة المجتمع األك

 .ساعد المكتبة في نمو وتطور المؤسسة التابعة لهات
حيث تساعد أعضاء  ،وتعد المكتبة المورد الفكري األكثر أهمية للمجتمع األكاديمي

على التطور والنمو الذاتي واستيفاء متطلبات على المستوى الفردي والجماعي المؤسسة 
كما ُتكم ل المكتبات األكاديمية التعليم  ،وتشجع على الدراسة والبحث ،المناهج الدراسية

دور ا ال غنى عنه في نشر المعلومات والمعرفة؛ فهي تجمع المعلومات  ؤديوت ،األكاديمي
ا وظيفة تطبيقية من خالل جعل مواردها متاحة لالستخدام من  ،وتخزنها وتنشرها وتؤدي أيض 

بإعتبارها مؤسسة المكتبة  تقومو  ،(4- 3: 85) قبل المجتمع األكاديمي في عملية التعلم
 جانب إلىبتقديم الخدمات التي تجعل األنشطة التعليمية وأنشطة التعلم والبحث ممكنة 

بالكامل في عمليات تقييم  ادمجهو مسؤولياتها عن توفير التدريب مدى الحياة للخريجين، 
  .(5: 88) الجودة في التعليم العالي

والتي  ا  قديم تهارؤيا عن وموضوع   مية شكال  وتختلف الرؤية الحديثة للمكتبة األكادي
يحتوي على مجموعة من الكتب والمراجع يطلع عليها  اأو حيز   اكانت تعتبر المكتبة مكان  

منذ بداية ها من الطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة التابعة لها، أما و دمرتا
ابة المحرك الرئيس إلمكانات الطالب مثب المكتبة األكاديمية أصبحت القرن الواحد والعشرين
 الوعي المعلوماتي والمعرفةلما لها من دور محوري وحاسم في  ؛المعلوماتية والمعرفية

التعليمي، وفي دعم تحصيلهم الدراسي ونجاحهم  دورهاالمعلوماتية لديهم وفي إظهار 
ذه الرؤية على دور األكاديمي من خالل تعزيز مشاركة الطالب في عملية التعلم، كما تركز ه

بل  ،فقط على الحرم الجامعي االمكتبة األكاديمية في المجتمع المحلى، فلم يعد دورها قاصر  
 ،المحلى من خالل وسائل وطرق متعددةالمجتمع  شامال   أوسع حيز إلىتجاوزت هذا الحيز 
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ا وأيض   ،المدنيوللمجتمع  المهنية المختلفة (والجماعات)للجمعيات  تاحة خدماتهاإ: منها
لتحقيق الشراكة المجتمعية من  المكتبات العامة والمدرسية والخاصةمع التعاون التنسيق و 

  أجل تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.
 عربية رؤيةفي األساس الرؤية الحديثة للمكتبات هي بأن هذه  التنويهجدير بالذكر هنا و 
 891المسافر عام  أنحيث ذكرت  ونكه"ريد هزيغ" مستشرقة األلمانيةالخت لذلك كما أر  قديمة 

بدأت كل مدينة  كمام يستطيع أن ُيحصي عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مئة، 
نها ويجلس في قاعات المطالعة استعارة ما يشاء م نسانإأي للكتب يستطيع  ا  تبني لها دار 

هم يتجادلون ويتناقشون ل صتص  ون في قاعات خُ يجتمع فيها المترجمون والمؤلف كما ،لقراءةل
 .(386- 385: 12) يحدث اليوم في أرقى األندية العلميةكما 

ا كانت تهتم باإلنسان في المقام األول وليس وهذا دليل على أن المكتبة لدي العرب قديم  
المعلومات  مصادرتقديم  وليسنتاج المعرفة إحيث كان الهدف هو  ،أو المجموعاتالمكان 

 األكاديميةتأثرت المكتبات  ولقد ،الغرب لدىنجده نفتقده اليوم و ما  هذا، و فقطها مرتاديل
بالتطور العلمي والتكنولوجي  نتاج المعرفةا  ركائز البحث عن المعلومات و  ىحدإبوصفها 
تغيرت بيئاتها ووسائطها ونمط ف قرن الحادي والعشرينعقدين السابقين من الالفي الحادث 

مكانات الخدمة المقدمة بداخلها ودور  ، عصرهذا الأمين المكتبة بها حتى تواكب سمات وا 
وتوظف أحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة وتدعيم التعليم والتعلم والبحث وخدمة 

 البرامج األكاديمية األخرى.

عدد من التغيرات التي طرأت على المكتبات األكاديمية نتيجة  إلىويمكن اإلشارة هنا 
 التحول من خالل والتكنولوجي والتطور الحادث في علوم المكتبات والمعلوماتللتقدم العلمي 

 :(59: 101) الذي حدث في عدد من الوظائف التي تقوم بها المكتبات حيث
 :مثل ،المطبوع بأشكاله المختلفة (الكتالوج)تغيرت وسائل البحث عن المعلومات من  -

 إلى، ثم اإلنترنتعبر  العام صولالو  (كتالوج)و وه OPAC (األوباك) إلىالبطاقات، 
وسائط تخزين تغيرت ، و Wiki (الويكي) :مثل ،عموميات المعلومات وعموميات المعرفة

 .اإلنترنتقواعد البيانات على  إلىالمعلومات من الكتب المطبوعة والمواد غير الكتابية 
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وتتسم  ،تبدلت بيئة الدراسة داخل المكتبة من غرفة قراءة مزودة برفوف الكتب فقط -
على بعض الكبائن للمناقشات الجماعية  غرفة قراءة تحتوي إلىبالهدوء والسكينة 

Cubicles. 
دور أمين ، و الخدمة الذاتية إلىتسلسل هرمي  يذتحول نمط الخدمة من نمط وظيفي  -

نمط إرشاد المستخدم من التعليمات ، و مستكشف للمعرفة إلىالمكتبة من متحكم بالجرد 
برنامج توجيهي للبحث عن المعلومات ثم  إلىدعاء الكتب والمجالت است رقم حولالمكتوبة 

 .المعلوماتية المعرفةالوعي و تنمية  إلى
 التوسع في من بد الالمكتبة األكاديمية،  التي تقدمها الخدمةفي توسع لمن أجل او 

لى وحث موظفي المكتبة ع ،عليهتكثيف التركيز و  ،نموذج المكتبة األكاديمية في المستقبل
على قدرة موظفي المكتبة على تغيير جوانب  اا واضح  تركيز   الذي يركزهو النموذج و  ،ت بن يه

مع أعضاء هيئة التدريس في دعم المناهج  ةكاوالشر  عاونا على التا مكثف  تركيز  و  ،أدوارهم
 أمناء المكتبات تغيير طبيعةفي ظل البيئة الرقمية الجديدة، يجب على و  ،(90: 98) الدراسية

هم، وتعزيز دور نشط ألنفسهم في مجتمع التعليم العالي. وحدود الصورة الخاصة بمهنت
- 48: 96) على النحو التالي التحديات والفرص أمام المكتبات األكاديميةجمال إيمكن و 

49): 
 .المعلومات مصادر إلىزيادة التركيز على الوصول الشبكي  -
 مصادرتعليم المستخدمين كيفية تحديد  دور ا متزايد ا ألعضاء المكتبة وموظفيها في -

  ها.واسترجاع هاوتقييم هاواختيار المعلومات ذات الصلة باحتياجاتهم 
قدرة معززة للمكتبة على إنشاء مجموعات مختارة من المعلومات اإللكترونية وتنظيمها  -

لدعم برامج المناهج الدراسية الجامعية واالحتياجات  لهاالمستمر  التطوير، و ونشرها
 .البحثية

مسؤولية متنامية، بالتعاون مع مركز الحوسبة، لتوفير بنية تحتية للشبكات لدعم البرامج  -
مستمر للخدمات التي يمكن تقويتها أو تقليصها وفق ا الحتياجات التقييم وال ،األكاديمية

 .دمجها لتحسين اإلنتاجية المؤسسية أو ،المستخدم المتغيرة، أو تبسيطها
 .مهارات جديدة طوال حياتهم المهنية يتسمون بالمرونة وتنمية بةمكت وأعضاء وموظف -
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ف طرق جديدة لتصور الجودة ومراقبة تحقيقها من التحديات الحالية التي عر  ت   ديعكما 
التقديم الفوري  :ها الجودة من حيثو المكتبة ومستخدم ومرتادتواجه المكتبات، وقد يميز 

ي اآلونة األخيرة تحولت وجهة نظر بعض أمناء فو  ،للخدمة أو خدمات خالية من األخطاء
وجهة نظر المستخدمين، حيث يعتمد تقييم مدى نجاح  تبني إلىالمكتبات في خدمات المكتبة 

مكتبة  ةوبالتالي، ينبغي أن يكون الهدف األساسي ألي ،المكتبة على المستخدم كحكم للجودة
كما يجب على  ،(320: 97) قعاتهو تممكن وتجاوز  أقصى حد   إلىهو زيادة رضا المستخدم 

المكتبات األكاديمية إعادة تصميم دورها في البيئة الرقمية، واالستفادة من نقاط قوتها، 
صالح خدماتها، واالبتكار لخلق خدمات مالئمة وسريعة االستجابة، ويتطلب االبتكار التركيز  وا 

درة المكتبة على الوفاء وتضييق الفجوة بين توقعات المستخدم وق ،على مشاركة المستخدم
بتكار الفي إبداع مشترك  مقدم الخدمةجنب مع  إلىالعمل جنب ا يعني شراك المستخدم ا  و بها، 

 .(637: 47) خدمات جديدة
العديد من التحديات التي تسعى نحو الجودة واالعتماد ك تواجه المكتبات األكاديمية للذ

 ،لتدريس ألعضاء هيئة التدريسم ادع من حيث متطلباتالتي تفرض عليها الكثير من ال
ثراء المجال العلمي و  الطالب  ىالمختلفة لد هتعلم واكتساب مهاراتالالحث على و  ي،البحثو ا 

، وتكوين شراكات مع كيانات مجتمعية في ذات المجال الذي تخدمه وفي غيره من والباحثين
ا مؤسسة ها على أنهالنظر إلي جبولذلك ي ؛وذات الصلة بمجالها المختلفةمجاالت الحياة 

كي  ؛وتطوير وتحسين تجويد إلىهذه الخدمة تحتاج و  ،للمجتمع األكاديمي خدمة تقدمفرعية 
 .مجتمع المعرفة في تطوره وتقدمهمتطلبات  تتوافق مع

  :بحثمشكلة ال
نتاج بحث إإن حاجة المجتمع للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ليس فقط من أجل 

ا من أجل تخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة والجدارة أيض  ولكن  ،علمي جيد وفريد
االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي على التدريس في المهن المختلفة؛ ولذلك تركز 

أن الوزن األكبر في عمليتي التعليم والتعلم يقع على كاهل  وهذا يعني ،المتمركز حول المتعلم
نه بذل الكثير من الجهد في التدرب على تنمية التعلم الذاتي الطالب، حيث يتطلب هذا النهج م

الكفاءة والجدارة، ويتطلب من عضو هيئة التدريس حسن تنظيم  إلىالمستند ا أيض  والمستقل و 
دارة وتوجيه بيئة فعالة وداعمة لتعلم الطالب، كما يتطلب من إدارة وقيادة الجامعات  وا 
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والموارد الالزمة لعمليات  مصادرالتحتية المالئمة وال ومؤسسات التعليم العالي توفير البنية
لما لها من دور محوري  ؛ع في القلب منها المكتبة األكاديمية، والتي يقوالبحث التعليم والتعلم

وعيهم تحسين في ا أيض  و  ،تلبية المتطلبات التعليمية والتعلمية والبحثية للطالبفي وحاسم 
 المعلوماتية. معرفتهمو 

والمنافسة  ،البيئة الرقمية العالمية :هما ين،رئيس ينديحألكاديمية تمكتبات اتواجه الو 
ها ئيجب عليها تحسين جودة خدماتها من أجل بقا ينديحالت ين، وفي ضوء هذةالمتزايد

وقد حدث تحول دولي مثير في منظور أمناء المكتبات للجودة في  ،(319: 97) واستمرارها
مفهوم المكتبة المتمركزة حول على اآلن التركيز بح أص حيث ،السنوات العشرين الماضية

تغييرات  ةسبع Hiller and Jilovsky، وحدد كل من "هيلر" و "جيلوفسكي" المستخدم
نمو هائل في المعلومات ) :هيو  ،أساسية في بيئة المكتبات مسؤولة عن هذا التحول

هياكل و خدام المكتبات، تغييرات ملحوظة في أنماط استو اإللكترونية المتصلة بالشبكة، 
عدم استقرار المكتبات والتمويل المؤسسي، و  تنظيمية للمكتبة الجديدة والتخطيط االستراتيجي،

النواتج في  إلىتحوالت نحو التقييم المستند و زيادة التعقيد في التنقل عبر بيئة المعلومات، و 
 .(3: 57) (نفقات المكتبةالمساءلة من أجل و التعليم العالي، 

المفاهيم الحديثة  منFitness for Purpose مة للغرض" ءالمال"مفهوم د يعو 
للجودة، فالمؤسسات ذات الجودة العالية هي التي تحدد بدقة ووضوح احتياجات العمالء 

ومن ثم  ؛ثم تضع أهدافها وأغراضها في ضوء هذه االحتياجات وتلك التوقعات ،وتوقعاتهم
 اس جودة المؤسسة بمدى تحقيقها لهذه األغراض،وضع اآلليات والوسائل لتحقيقها، وتق

ظهر  ،ا مع االتجاه الحديث للتعليم الجامعي المتمركز حول المتعلما لذلك واتساق  كاس  وانع
نموذج المكتبة الذي يركز على المستخدم من حيث تلبية احتياجاته المعلنة والضمنية وبما 

معنى تصميم الخدمة ورسم مالمحها يتماشى مع توقعاته وتصوراته عن الخدمة المقدمة، ب
ي ضوء احتياجات وتوقعات المستخدم، ويتطلب ذلك عمليات جمع وتحديد خصائصها ف

للبيانات وتحليلها واتخاذ القرارات المستندة إليها فيما يتعلق بتصميم وتطوير الخدمة التي 
م طبيعة الجودة من ها ومستخدميها، كما يتطلب من القائمين عليها تفهيدمرتاتقدمها المكتبة ل

 مطلقة. حيث كونها نسبية متغيرة وليست
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 المكتبة صادرم وضرورة أهمية (في كثير من األحيان)تتناول معايير االعتماد كما 
برامج و  ،مع تركيز جديد على تقييم الفعالية المؤسسية ونواتج التعلم ،في التعلموخدماتها 

المكتبات. وفي الواقع، قد  إلىالبحث المستند  ا لن تكون فعالة بشكل كامل بدونالتعليم عموم  
مؤسسة أو هيئة اعتماد وضع معايير للتقييم الذاتي أو التقويم ال  ةيكون من الصعب على أي

ا عن قيمة دعم المكتبة لجميع البرامج، كما يجب على هيئات االعتماد تتضمن مكون ا قوي  
نحو تطوير متعلمين مستقلين وذاتي  كانت سياسات وممارسات المؤسسة موجهةتقييم ما إذا 

: 63) لتوجيه أم ال، وسيكون ذلك بمثابة االختبار النهائي لدور المكتبة في تحديد الجودةا
ويستمر توقع هيئات االعتماد من الكليات والجامعات والمكتبات األكاديمية أن  ،(391-390

يمية على مستوى تها التقيا من أنشطتعلم الطالب جزء ا أساسي  تجعل صياغة وقياس نواتج 
ظهارها على النواتج المتزايدو  المستمرالتركيز فالبرامج واألقسام،  تعلم الطالب، مثل: ) وا 

القيد والتسجيل(، سيكون له مثل: ( بدال  من المدخالت )هم متطلبات التخرجتماما  ، و همئواستبقا
 .(297: 42) األكاديمية في المستقبلتأثير على المكتبات 

معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر  إلى وبالنظر
ا تركيز  نجد أن هذه المعايير تركز  2015في دليلها الصادر في يوليو NAQAAEة العربي
مة المكتبة ءعلى المدخالت وليس المخرجات أو النواتج، حيث نجدها تركز على مال اقوي  

مراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات لكتب والتوافر ا :لنشاط المؤسسة من حيث
تأخذ في لم و ، (113 :39) تاحة المكتبة الرقمية للمعنيينإ فضال  عن ،الطالب والباحثين

على نواتج والتي تركز جودة المكتبة األكاديمية في  الحديثة االتجاهات العالمية الحسبان
لمكتبة، وعلى توقعات وتصورات قدمها االتي ت اتاستخدام الطالب والباحثين للخدم

 وليس فقط تلبية احتياجاتهم. ،المستخدمين للخدمة المقدمة
مجال التقييم الخاص بـ "فعالية المكتبة في العملية  في( 3) رقم نموذجقد اشتمل و 

واقتصرت  ،ا بالمكتبةا خاص  من بين ثمان وثالثون بند  فقط بنود  ةالتعليمية والبحثية" على ثالث
ى تناسب وقت عملها مع ظروف المستفيدين، ووجود سجالت للزائرين، ثم ه البنود علهذ

ويتم الحكم على هذه البنود الثالثة من حيث درجة استخدامها في العملية التعليمية والبحثية، 
وجود مالحظة تفيد بأنه في حالة عدم تطابق بعض مجاالت التقييم  إلىاالستيفاء، باإلضافة 

ذه النماذج على بعض المؤسسات؛ يقوم المراجع باستبعاد هذه المجاالت عند الواردة في ه
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أنه من الممكن أن يتم استبعاد في ضوء هذه المالحظة  يفهموقد  ،(7- 2: 40) ويمالتق
مجال تقييم فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية من قبل فريق المراجعين إذا لم 

جانب أن وجود سجالت  إلىوالتي تخضع للتقييم،  ،ة لالعتماديتطابق مع المؤسسة المتقدم
 ،والتأثير ا على الفعاليةللزائرين أو تناسب وقت العمل مع ظروف المستفيدين ليس دليال  كافي  

استيفاء استخدام المكتبة في التعليم  ىغموض الكيفية التي يتم بها الحكم على مد وكذلك
 والبحث.
 Alvite, L. and :"باريونويفو وليتيسيا تي  ألف   لويزا " كال  منالرأي ذلك  يعززو 

Barrionuevo, L ثبت حتى االستخدام وجودة األداء ال تُ  حجمو  م  ك  من أن  انحذر ت حيث
يعني المضي  اتجقياس التأثير أو النف ،اآلن أن المستخدمين استفادوا من تفاعلهم مع المكتبة

ي الناتج عنحيث ي ،لى المستخدمين وعلى المجتمعخطوة لألمام ومحاولة تقييم أثر الخدمات ع
 .(12: 88) حدوث تغير في مهارات المستخدم أو معرفته أو سلوكه تأثيرأو ال

 2009 عامأن الهيئة في دليل اعتمادها لكليات ومعاهد التعليم العالي  فضال  عن
تسهيالت الداعمة التعليم والتعلم وال"وضعت المكتبة ضمن محور الفعالية التعليمية في مجال 

، وذلك "الموارد المالية والمادية" معيار في حين أنها وضعت المكتبة ضمن ،(88: 37) "الهم
تغير في توجه ورؤية معايير  إلىمما يشير  (113: 39) 2015 عامفي اإلصدار الثالث 

لم في حيث كانت تراها مرتبطة بالتعليم والتع ،األكاديمية االعتماد الخاصة بالهيئة للمكتبة
كون المكتبة  إلىهذه الرؤية  غيرتفقد تإصدارها الثالث في سياق الفعالية التعليمية، أما 

ضمن الموارد المالية والمادية في سياق القدرة المؤسسية، وهذا يخرج المكتبة من الغرض 
جانب أن وجود  إلى ،التي وجدت من أجله وهو تسهيل وتدعيم عمليات التعليم والتعلم والبحث

ليس  نهإحيث  ،ا في المعاييرا أساسي  ا أو متطلب  لكترونية لم يكن وجوبي  قع للمكتبة اإل مو 
وذلك ألن  ؛ا لمؤسسة التعليم العالي أن تقدمه ضمن الوثائق واألدلة في تقييمها الذاتيضروري  
ن ومعنى هذا أ (.ةاإللكترونيموقع المكتبة )بين قوسين تم ذكرها بعد عبارة  (إن وجدت)عبارة 

اختيارية في حين ، وهذا يعني أنها ترض أن بعض المكتبات ال تملك هذه الخاصيةالهيئة تف
 .وجوبية لكي تتمشى مع طبيعة العصر تكون أن ه من البديهيأن

 خاصة لكترونيةإالواقع الفعلي للمكتبات األكاديمية بجامعة المنيا يؤكد عدم وجود بوابة و 
الجامعة )المكتبة المركزية( أو  ىعلى مستو  سواء ترنتاإلنشبكة  على لمكتبة األكاديميةبا
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 ،على مستوى الكليات )مكتبات الكليات المختلفة(، حيث تم االكتفاء بوجود رابطين للبحث فقط
جانب وجود روابط   إلىالجامعات المصرية" و"بنك المعرفة المصري"،  مكتبات "اتحاد :هما

 ،اإلنترنتوقع الجامعة الرسمي على شبكة ذات صلة بموضوع المكتبات األكاديمية على م
ضمن الروابط الفرعية لرابط "خدمات  ،لكترونية" أو رابط "مكتبة رقمية"مثل: رابط "البوابة اإل 

 إلىلضغط عليه لكترونية" وكالهما غير مفعل، ورابط "المكتبات الرقمية" يدخلك مباشرة عند اإ
المتبع في الجامعات  بخالفوهذا  ،EULC (1:31)بوابة اتحاد مكتبات الجامعات المصرية 

العالمية وبعض الجامعات العربية أو في جامعة القاهرة ممثلة في موقع مكتبتها المركزية على 
  .(1:34) اإلنترنت

 جامعة المنيا من كلياتكلية  كل مكتبةبخاصة لكترونية إوجود بوابة  وال شك في أن
)المرجعية( أو الدخول على قواعد ات والكتب ا فقط للبحث عن الرسائل والدوريليس ضروري  

من كونها همزة وصل تربط  اأيض   والعالمية، بل لما تمثلهالمحلية واإلقليمية  البيانات
حيث تتيح فرص التواصل مع إدارتها والعاملين بها  ،مستخدميها بمكتباتهم األكاديمية

 اوفكري   امادي   اواندماج   اط  لق ترابمما يخ ؛في تطورها ونموها إلسهاموالمتابعة لكل جديد بها وا
خدماتها، ونشر أنشطتها و ورسالتها و  ة المكتبةعرض رؤي معها، وذلك من خالل اووجداني  

، وتوضيح موقعها وخريطة الوصول إليها المختلفة وأخبارها ،وأدلتهاوسياساتها إحصاءاتها 
من خالل أرقام  ااصل معهوكذلك طرق التو  ،ومواعيد العمل بها، وبيان هيكلها التنظيمي

تيح تلقي ي ذيالو  أو رابط لموقعها على شبكات التواصل االجتماعي بريد إلكتروني وأتليفونات 
  .واالستجابة لها والتفاعل مع أصحابها ىوالمقترحات والشكاو التساؤالت والتعليقات 

من حيث  ومن المفارقات أنه على الرغم من أن مكتبات كليات جامعة المنيا هي األقدم
حيث  ،ن االهتمام بها تراجع لحساب المكتبة المركزيةفإمكتبتها المركزية، ب مقارنةالنشأة 

بعض هذه المكتبات موجود ببدروم الحظ الباحثان أثناء التطبيق الميداني ألدوات الدراسة أن 
ألكاديمية المكتبة ا الذي توجد فيه بالحيز والمكان والعناية قلة االهتمام مما ينم عن ؛المبنى

 من الكتب تلف بعض مجموعات إلى ىمما أد ؛حيث الرطوبة وتسرب المياه في أحيان كثيرة
لحاق الضرر بالبعض اآلخر ألداء لموظفي المكتبة  ةغير مالئم تهامساح فضال  عن أن ،وا 

تمام لممارسة أنشطتهم للمستخدمين غير مناسب و  من جهة، دورهم بكفاءة وفعالية التعلمية وا 
ال يستوعب  من هذه المكتبات اآلخر والبعض .من جهة أخرى تهم ومشاريعهم البحثيةتكليفا
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أن مخرج  إلىتاحة أجهزة كمبيوتر للطالب، باإلضافة إعدم عن  فضال   ،المطبوعة صادرالم
في البعض اآلخر  إن وجدوحتى  غير موجود في بعض المكتبات،على سبيل المثال الطوارئ 

، ناهيك عن عدم وجود رؤية وضع أرفف للكتبق المخرج بحيث تم إغال  ،فهو غير مفعل
وذلك  ،ومجال الكلية التابعة لها طبيعةها تراعي يادمرتمعلنة وواضحة لورسالة بمبنى المكتبة 

 .البحثعينة كليات في أغلب 
 ضعفحيث الحظا بجامعة المنيا وجاء إحساس الباحثان بالمشكلة من خالل عملهما 

 ها،ومرافق هاخدمات من المستمرةوشكواهم ليات جامعة المنيا ات كمكتبعلى الطالب اقبال 
الطالب على مكتبات الكليات  قلة اعتمادشكوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من  وكذلك

الباحثان  مما دفع ؛إنجاز تكليفاتهم البحثيةمن أجل  على مكتبات خارجية خاصة وتركيزهم
خدمات ومرافق ومقتنيات مكتبات  رضا الطالب عنلمعرفة مستوى إلجراء دراسة استطالعية 

 منها المعتمدة المنيا بكليات جامعة( طالب وطالبه 60والتي تم تطبيقها على عدد )كليات ال
وغير المعتمدة، وجاءت نتيجة الدراسة االستطالعية لتؤكد قلة رضا الطالب عن خدمات 

بعض موظفي وأمناء  قبل من الئقشكواهم من التعامل غير ال إلىالمكتبة باإلضافة ومرافق 
تكاد ال ومن ضيق مساحة المكتبة والتي  ،وتعسفهم في تطبيق نظام االستعارة ،ةالمكتب

 .واالطالعلقراءة ا من أجل طالبال أوتستوعب مقتنياتها 
ة جودالتي تناولت والدراسات  ، وقلة األبحاثالحالي البحث وضوعمونظرا  ألهمية 
في حدود علم  -بمؤسسات التعليم العالي في مصر اعتمادها  قعواو  المكتبات األكاديمية

في إلقاء الضوء على هذا المرفق الحيوي ودوره في عمليات التعليم  هما منورغبة   - ينالباحث
والتعلم والبحث، ومحاولة استيفاء جوانب القصور في معايير الهيئة القومية في ضوء بعض 

األكاديمية  اتمن أجل تحسين جودة أداء المكتب ؛كاديميةالمكتبات األ بمجال العالمية  الخبرات
ثراء ،البحث العلميدعم و  ،تعلم الطالبفي خدمة بجمهورية مصر العربية  عملية التدريس  وا 

 .داخل المؤسسات األكاديمية التي تخدمها
ما واقع تحقق معايير اعتماد : جابة عن التساؤل الرئيس التاليإلل الحالي بحثوجاء ال

 منيتفرع و  بعض الدول المتقدمة؟بكليات جامعة المنيا في ضوء خبرات  تبات األكاديميةالمك
 :التالية سئلة الفرعيةاأل هذا التساؤل

 رها؟اما مفهوم المكتبة األكاديمية وأهدافها وأدو  -
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بمؤسسات  اعتماد المكتبات األكاديميةمعايير في  المتقدمةبعض الدول  خبراتما  -
 ؟يم العاليالتعل

 المعتمدة وغيركليات البعض ب األكاديميةاعتماد المكتبات  تحقق معاييراقع ما و  -
 ؟من وجهة نظر الطالب جامعة المنيابالمعتمدة 

 كليات المعتمدة وغيرالبعض بما واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية  -
 ؟من وجهة نظر مديري وأمناء المكتبات األكاديمية جامعة المنيابالمعتمدة 

األكاديمية  المكتباتبتحقق معايير االعتماد  فيهل هناك فروق ذات داللة إحصائية  -
  الكليات المعتمدة وغير المعتمدة بجامعة المنيا؟ بين

معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة  حقيقت من أجل ما المقترحات والتوصيات -
 ؟المتقدمةفي ضوء خبرات بعض الدول  المنيا

  أهداف البحث:
 تتحدد أهداف البحث في النقاط اآلتية:

 أدوارها.و ف مفهوم المكتبات األكاديمية وأهدافها تعر   -1
عتمــاد المكتبـــات القــاء الضــوء علـــى خبــرات بعـــض الــدول المتقدمــة فـــي مجــال معـــايير إ -2

 األكاديمية.
ف واقــع تحقــق معــايير اعتمــاد المكتبــات األكاديميــة بــبعض كليــات جامعــة المنيــا مــن تعــر   -3

 .نظر الطالب وجهة
الكشف عـن واقـع تحقـق معـايير اعتمـاد المكتبـات األكاديميـة بـبعض كليـات جامعـة المنيـا  -4

 وأمناء المكتبات. مديريمن وجهة نظر 
تحديــد الفــروق وأوجــه االخــتالف بــين الكليــات المعتمــدة وغيــر المعتمــدة حــول واقــع تحقــق  -5

 كاديمية.معايير االعتماد بمكتباتها األ 
المكتبــات األكاديميــة بجامعــة  قيــق معــايير اعتمــادتحوالمقترحــات ل وضــع بعــض التوصــيات -6

 جــودة األداء والخدمــةمــن أجــل االرتقــاء ب ؛فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول المتقدمــة المنيـا
 .بها
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 أهمية البحث:
 :التاليالنحو  علىتتضح أهمية البحث 

الجامعيـة سـات من اآلليـات الحديثـة فـي تطـوير المؤسحيث يعتبر أهمية موضوع االعتماد  -1
بصفة عامـة والمكتبـات األكاديميـة خاصـة لتحسـين جودتهـا وكفاءتهـا وفعاليتهـا واالرتقـاء 

 بخدماتها لمواكبة االتجاهات العالمية.
ق أهـدافها، كمـا يـتحقمـن أجـل جامعة  ةال يتجزأ من كيان أي اتعد المكتبات األكاديمية جزء   -2

الجامعيـة خاصـة فـي ظـل التغيـرات  لبيئـةفـي اأنها تعد من ركائز التعليم والثقافة والتطـوير 
والتـي يترتـب عليهـا ضـرورة التحسـين والتطـوير المسـتمر  ،الجامعاتبالسريعة والمتالحقة 

نجــــاح العمليــــة التعليميــــة ف ،لمــــدخالتها وعملياتهــــا ليــــنعكس علــــى مخرجاتهــــا التعليميــــة
  .توافر مكتبة حديثة متطورة ومنظمة يعتمد علىالتعلمية والبحثية و 

التعليميـة والتـي تمـد المجتمـع  المراحـل مـن أهـم إنهـاحيـث  ،الجامعيأهمية مرحلة التعليم  -3
 ا للعمل في المجتمع وتطويره.باحتياجاته من الخريجين المؤهلين علمي  

ا بــين توجهــات اعتمــاد المكتبــات جــاء هــذا البحــث اســتجابة لســد الفجــوة الموجــودة حاليــ    -4
وكيــد جـــودة المكتبــات األكاديميـــة وتحســين أدائهـــا أجـــل تا مــن ا وعالميـــ  األكاديميــة محليــ  

عطائهـا المكانـة التـي تليـق بـدورها البـارز ا  معة المنيا، وتسليط الضـوء علـى أهميتهـا و بجا
ــذلك المؤسســة  ــة وك ــادة المكتب ــى إدارة وقي ــائمين عل ــل الق ــاديمي مــن قب ــي المجتمــع األك ف

 التابعة لها.
ات عنهـا البحـث الحـالي فـي تقـديم بعـض التوصـيقد تسـاعد البيانـات والنتـائج التـي يسـفر  -5

ــة وجــودة األداء بهــا  ــات األكاديمي ــة المكتب والمقترحــات للمســئولين لتحســين وتطــوير فعالي
مــن أجــل الرقــي بهــا وبمكانتهــا بمــا يتوافــق مــع دورهــا فــي مجتمــع  ؛بكليــات جامعــة المنيــا
 المعلومات والمعرفة. 

 منهج البحث:
فسيرها وت وتنظيمها وتحليلها في في جمع المعلوماتاستخدم الباحثان المنهج الوص

. وقد استخدم في تحليل وتحديد مفهوم البحوثمة لمثل هذه النوعية من ءباعتباره أكثر مال
، وعرض بعض خبرات الدول المتقدمة في مجال معايير وأدوارهاالمكتبات األكاديمية وأهدافها 

ير اعتماد المكتبات األكاديمية قع تحقق معايجانب وصف وا إلى ،المكتبات األكاديميةاعتماد 
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 ةوأمناء المكتبات باستخدام استبان ومديريكليات جامعة المنيا من وجهة نظر الطالب بعض ب
 .  )من تصميم الباحثين( لهذا الغرض ةمعد

 : بحثحدود ال
األكاديمية ببعض الدول لمكتبات امعايير اعتماد تناول البحث  :احلدود املوضوعية

جانب  إلىالمملكة المتحدة( و استراليا، و الواليات المتحدة األمريكية، ك) قدمة في هذ المجالالمت
والوثائق الملحقة بمصر واالعتماد  التعليم المعايير الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة

 ا المعيار المشتمل على المكتبات األكاديمية.بها، وتحديد  
على المكتبات األكاديمية ببعض كليات جامعة  ثبحال هذا اقتصر :دود املكانيةاحل

والتي تضمنت المعتمد منها )الهندسة، والعلوم، والتربية، والتربية للطفولة المبكرة(،  ،المنيا
 والكليات غير المعتمدة )الحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، واآلداب، والتمريض(.

وأمناء المكتبات  ومديريفرق النهائية تمثلت في عينة من طالب ال :احلدود البشرية
     .بحثالبالكليات عينة 

للعام  الثاني الدراسيخالل الفصل الدراسة الميدانية تم تطبيق  :احلدود الزمنية
 .(2018 /2017) الدراسي

 البحث:مصطلحات 
"مجموعة محددة مسبق ا  :ُيع ر ف البحث الحالي معايير االعتماد بأنها :معايري االعتماد
ت األكاديمية الكمية والكيفية التي تتسم بالوضوح والدقة العلمية، ومتفق عليها من المؤشرا

وتعد بمثابة قواعد أو أطر مرجعية يمكن من خاللها قياس مدى تحقق متطلبات الجودة 
ل والحصول على أو البرنامج التعليمي للتأه التعليمية واالعتماد الواجب توافرها لدى المؤسسة

 ".االعتماد
"مكتبة أنشأتها : أنهاب المكتبة األكاديمية ف البحث الحالير  ع  يُ  :األكادميية اتاملكتب

وتشرف عليها أو تديرها كلية من كليات الجامعة وتقع إما في مبنى منفصل داخل حرم الكلية 
لكترونية( أو في مساحة داخل أحد مباني الكلية، وتشتمل على مقتنيات  ومجموعات )ورقية وا 

التابعة لها، وتحوي  ل العلمي والمعرفي للكليةة ومتاحة للمستخدمين وخاصة بالمجامنظم
مرافق خاصة ببيئتها المادية واالفتراضية، وتقدم خدمات للطالب وأعضاء هيئة التدريس 
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والباحثين من أجل الوفاء باحتياجاتهم التدريسية والبحثية والتعلمية ولدعم وتحقيق أهداف 
  ية التابعة لها".ورؤية ورسالة الكل

 الدراسات السابقة:
األكاديمية ومعايير  المكتباتالعربية واألجنبية التي تناولت  تعددت وتنوعت الدراسات

 ا بموضوع البحث.عرض لبعض الدراسات األكثر صلة وارتباط   يليوفيما  ،الجودة واالعتماد
 :(13) (8201) ريم مصطفى علي حامددراسة  -1

( في 9001إدارة الجودة الشاملة لمعيار )األيزو نظام  ف دورعر  ت   ىلإهدفت هذه الدراسة 
وت عر ف مشكالت ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة تطوير وتحديث مكتبات جامعة أسيوط، 

مكتبات، هذه الديرين والعاملين بمالتي يمكن أن تقف أمام الو  ،(9001لمعيار )األيزو 
أدوات مختلفة لجمع المعلومات،  واستخدمت ،ي الميدانيواعتمدت الدراسة المنهج المسح

والتي بلغ ، المقابالت الشخصية مع موظفي ومديري مكتبات كليات جامعة أسيوط منها:
عداد قائمة و والمالحظة الشخصية، ، ابه ( مكتبة كلية وقسم26عددها بعينة الدراسة ) ا 

ص الميزانية من أهم أن نقإلى مجموعة من النتائج، منها:  الدراسة وتوصلت، مراجعة
عدم و ، بكثير من مكتبات جامعة أسيوطالتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نظام إدارة الجودة 

تدريبية لهم في  توعدم وجود خبرة ودورا ،لدى العاملين بالمكتبات مكافآتتحفيز و  وجود
لمعيار املة ، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل فكرة الجودة الشمجال إدارة الجودة واأليزو

وضع و ، ( في كافة مكتبات الجامعة وتطوير األداء بها في ضوء هذا المعيار9001)األيزو 
 طبق ا لهذا المعيار لجميع مجاالت عمل مكتبات جامعة أسيوط.معايير جودة محددة 

 :(22) (2017دراسة ملياء ضياء الدين حممد حامد ) -2
كلية اآلداب قسم المكتبات والمعلومات بإلى تحليل وتقييم برنامج  هدفت هذه الدراسة

مدى  وت عر ف ،العتماد هذه البرامج العربية، والتأكد من مدى مالئمته للمعايير جامعة المنيا
القومية األكاديمية لبرنامج جاهزيته لالعتماد وضمان الجودة وذلك باستخدام المعايير 

منهج التعليمي، واستخدمت الدراسة نامج للبر  والتقويم المكتبات والمعلومات، ومعايير االعتماد
قائمة المراجعة واالستبانة كأدوات لجمع  تتخدمساكما المحتوى،  وتحليلدراسة الحالة، 

 أن قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المنيا يخطويانات، وتوصلت إلى نتائج، من أهمها: الب
ير الجودة إلى تضافر جهود نحو االعتماد ولكن بخطوات بطيئة، وتحتاج عملية تطبيق معاي
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ى البرنامج بشكل أفضل، ومن ثم تم وضع الئحة دراسية متوافقة مع المعايير كل القائمين عل
ضمان الجودة والتعليم بمصر، ومتناسبة مع نسب العلوم المختلفة  قبل هيئةالمعدة من 

     المقررة داخل تلك المعايير.
 :(17) (2016عواشرية ) دراسة عفاف -3

ف دور مصادر المعلومات المتاحة فى المكتبات الجامعية فى عر  ت   إلىالدراسة  هذه هدفت
دعم التكوين الجامعي للطالب، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وقد طبقت استبانة 

نسانية فى المستفيدين بكلية العلوم اإل  والمتمثلينعلى المستخدمين لمصادر المعلومات 
تعدد وتباين اعتقادات عناصر الدراسة فيما يخص  :نتائجهاومن  ،تبسهواالجتماعية بجامعة 

لها دور فى تكوين الطالب الجامعي لعل أبرزها اعتبارها  التي مصادر المعلومات المختلفة
ظهار ا  و  ،تسهم فى زيادة وتطوير معارفهمكما  ،مرتكزهم بالنسبة للبحث العلمي والتكوين

 ،صعوبةنجاز أعمالهم التطبيقية دون إهل تسو لومات، مهاراتهم فى عملية البحث عن المع
الدراسة مدى الجهود التي تبذلها المكتبات الجامعية لتوفير مصادر المعلومات  أظهرت كما

التقليدية وااللكترونية من أجل تطوير الخدمات المكتبية بما يلبى االحتياجات  بأنواعها
 .يمية والتكوينية للطلبة والباحثينالمعرفية والعلمية التي تتماشى والبرامج التعل

 :(8) (2015) سيد فايز أمحد رحاب دراسة -4

 التي العناصر من لمجموعة نموذجي بمقترح الخروج إلى عام بشكل الدراسة هدفت
 الحكومية، المصرية الجامعات بوابات على الرقمية المكتبات مواقع تطوير في تساعد أن يمكن

 الرقمية، المكتبات مواقع مكونات وتحليل لرصد التحليلي صفيالو  المنهج الدراسة واستخدمت
 معايير لمضاهاة التفاعلي اإلبحار وأداة المعلومات لجمع المراجعة قائمة استخدام كما اعتمدت

 الحكومية، المصرية الجامعات بوابات على الرقمية المكتبات مواقع على المواقع تقييم
 الفيوم بجامعة الرقمية المكتبة موقع تفوق همها:من أ ،مجموعة من النتائج إلىوتوصلت 

 الرقمية بجامعةموقع المكتبة  درجة، وتاله (114) من مجموع درجة (64)بحصوله على 
 على بالجامعات مواقع ةسبع كما حصلت ، (59) والذي أحرز مجموع درجات ،الوادي جنوب
 الرقمية المكتبة موقع فردوان المنيا، جامعة :منها ،درجة (39)و (30) بين تتراوح درجات
 ةأي على ودمياط القاهرة وموقع يحصل لم كما درجة، (16) على حصوله في دمنهور بجامعة
 بهم. الخاصة الجامعات ببوابة الرقمية للمكتبة موقع توافر لعدم انظر   ؛درجات
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  :(11) (2014، رشيد مزالح )حافظياسة زهري در -5
عبد  األميرالجودة على خدمات مكتبة جامعة  إدارةيق ف واقع تطبعر  ت   إلىهدفت الدراسة 

 ، اإلسالميةالقادر للعلوم 
على شهادات ومؤهالت علمية فى علم  لحاصلينوا المتخصصينحيث شملت الدراسة 

المكتبات والمعلومات، وتم تطبيق استبانة ومقابلة مع عينة قصدية من العاملين بالمكتبة 
العاملين بالمكتبات يحملون مؤهالت عليا فى  أن إلى راسةالد توقد توصل ،ا( فرد  20) بلغت

المكتبة لديهم  موظفين أ، و بالمكتبةن البنية التحتية متوفرة أو  ،اتتخصص المكتبات والمعلوم
بهدف  الذاتيوهذه المعارف مكتسبة من خالل االطالع  ،معرفة مسبقة حول مفهوم الجودة

المكتبة لموظفيها  أقامتها التيرات التدريبية كذلك من خالل الدو و ، المعرفيالزاد  إثراء
من هنا تبرز أهمية اكتساب ثقافة الجودة لدى المكتبيين فى و الكتساب معارف جديدة، 

تقدمها  التيلكترونية لالستفادة من الخدمات جهزة اإل وكذلك توافر المعدات واأل ،المكتبة
 واآلالتاحقه ومعداته، ب بلو حاسو  (100) حواليالمكتبة المركزية الجامعية، حيث تبلغ 

قاعدة المخططات،  :منها ،توافر قواعد البيانات بالمكتبة المركزية للجامعةو للنسخ والتصوير، 
قاعدة و لكترونية، قاعدة المكتبة اإل و قاعدة الرسائل المرقمنة، و قاعدة الكتب المرقمنة، و 

 .اإللكترونيالفهرس 
  :(15) (2014دراسة عبد القادر تيمور ) -6

الضوء على واقع الجودة بالمكتبات الرئيسة للمطالعة العمومية، إلقاء  إلىهدفت الدراسة 
 .ا داخل المكتبات العامةيمكن تنفيذها فعلي   التيمجموعة من المقترحات  ميتقدوركزت على 
 توصلت ( من العاملين بالمكتبات34واالستبانة التي طبقت على ) الوصفيالمنهج  وباستخدام
وجود برامج للجودة في المكتبات الرئيسية لتهيئة الفرص ل العاملين بالمكتبة تأييد إلىالدراسة 

 ،وتطوير مستوى أمناء المكتبات والعاملين بها ،للتحسين المستمر للخدمات المعلوماتية
أهمية وضع رؤية وأهداف واضحة  العينة أغلبكما أكدت  ،وزيادة فاعلية التنظيم للمكتبة

واالقتراحات كوسيلة من  للشكاوىالمكتبة  يدمرتاضرورة وضع سجل لو  ة،للخدمات المكتبي
وسائل ضمان الجودة والمتابعة، كما يركزون في الخدمة المكتبية على ضرورة تقديم وثائق 

ويفضلون في هذه العملية تصميم االستمارات لقياس رضا  ،ومعلومات وخدمات للقراء
 إلى الدراسة توصلتو  ،ة تسهل استخدام المكتبةوهذا بتعليق لوحات إشهاري ،المستفيدين
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قلة و قلة عدد العاملين المتخصصين،  :منهافى تنفيذ برامج الجودة، المعوقات مجموعة من 
قلة الصالحيات و  ،عدم شعور العاملين بأهمية دورهمو أو ضعف خبرة وكفاءة العاملين، 

عدم وجود  فضال  عنعلوماتية، وعدم وجود دراسة لالحتياجات الم ،المكتباتالمخولة ألمناء 
 .ائف العاملين في مجال الخدماتتوصيف دقيق لوظ

 :(19) (2014دراسة فطيمة الشيخ ) -7
واستخدامها في المكتبات الجامعية، ؤشرات القياس مف معايير و ر  ع  هدفت الدراسة إلى ت  

دام وتطبيق يط الضوء على واقع استخلوكيفية االستفادة من مضامينها على أكمل وجه، وتس
الجامعية للمدرسة العليا لألساتذة، والتركيز على اس والمعايير العالمية بالمكتبة مؤشرات القي

، مدى مطابقة مضمون المعيار العربي الموحد للمكتبات الجامعية بالمكتبة محل الدراسة
ود عدم وجلى نتائج، منها: واستخدم الباحث منهج دراسة الحالة كمنهج للدراسة، وتوصل إ

والخطط والرؤية والرسالة والتوزان بين المسئوليات  لألهدافغياب مع حة للمكتبة الئ
عدم ، و المساحة المخصصة للمراجع ال تتناسب مع احتياجات المستفيدينكما أن ، والسلطات

وأماكن للدراسة خلوات بحثية ومقصورات وجود  أووجود قاعة للكتب النادرة والمخطوطات 
و المراجع أو تكنولوجيا أغياب تدريب الطالب على استخدام المصادر  عنفضال   ،الجامعية

أما ، عدد كاف من العاملين المؤهلين نفسيا ومهنيا هابتوفر ي حيث ال ؛المعلومات بالمكتبة
يتم تأديتها بدرجة عالية من الجودة  ؛ حيثحاجات المستفيدين فهي تلبي اإلعارةفيما يتعلق ب
بسط أأما خدمة االرشاد والتوجيه فتقدم في  ،إدارة الجامعة هاتوفر  التي اإلمكانيات في ضوء
ال من يطلبها مباشرة وال تتعدى اإلجابات الشفهية من طرف إحيث ال يستفيد منها  ؛أوجهها

ن المكتبة ليس ا أل نظر   ؛كتبةللم اإللكترونيالحضور  رعنص، باإلضافة إلى غياب الموظفين
إلى أن نسبة توافق المكتبة الدراسة  نتائجوانتهت  ،نترنتعلى شبكة اال  إلكترونيلها موقع 

أدنى من المتوسط  ، وهي نسبة(%21.5) هي محل الدراسة مع المعيار العربي الموحد
  .بكثير
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 Khalid  & wanAU. uhammad Mحممود خالدعوان وعثمان حممد  دراسة -8
. ahmoodM(2013) (93):  

 على التطبيق تم وقد المكتبة، خدمة جودة سيالق نموذج تطوير إلى دراسةال تهدف
 ،باكستان الهور، في الشهادات لمنح ومؤسسة جامعة (11) في يدرسون طالب ا (1629)
 تمو  ،المقياس هذا تطوير دراسة في 1979 عام تشرشل اقترحها التي المنهجية استخدمتو 

 وعلى ،1996 عام ونوآخر " Seay" اطوره يتال ةاالستبان لتحسين التركيز مجموعة مناقشة
 دراسة:ال نتائج ومن. اإحصائي   المقياس وتحسين تطوير تم الرأي استطالع بيانات أساس
 سهمي بالمكتبات المقدمة الخدمة لجودة أبعاد ستة له الخدمة جودة لقياس مقياس تطوير
 امك نامية، دولة سياق في الحالية المكتبة خدمة جودة مقياس تطوير أدبيات في كبير بشكل
 الخدمة جودة لقياس دراسةال ههذ في تطويره تم الذي النموذج استخدام المكتبات ألمناء يمكن

 .فيها والتحكم للطالب المقدمة

  :VoorbijHenk  (2012) (62) فوربيج ة هنكدراس -9
 األبحاث اتمكتب استخدام تحفيز مبادرة نجاح مدى استكشاف إلى الدراسة هذه هدفت
 التي LIBER مكتبات جميع من طلب حيث ،+LibQAUL (+ليبقوال) لبرنامج األوروبية

 Survey على إجراؤه تم ،اإلنترنت عبر استطالع ستكمالا مكتبة (385) عددها يبلغ
Monkey،  للمستخدم استطالع ا أجرت سواء المكتبات، لجميع ةمخصص ةاالستبان تكانو 

ذا ال، أم الماضية الخمس السنوات خالل  +LibQAUL استخدمت فهل ك،كذل األمر كان وا 
 واسع أوروبا في +LibQAUL استخدام أن الدراسة نتائج وأظهرت. ال أم للمسح كأداة

 هي القوية +LibQAUL مجاالت وأن النمو، من لمزيد كبيرة إمكانية هناك وأن ،االنتشار
 ، حيث أنالمستخدم ونفور إعراض في الضعف نقطة وتتمثل. القياس وفرص اإلدارة سهولة
 ةاالستبان إكمال في صعوبة تجد +LibQAUL في خبرة لديها التي المكتبات من 50%

 %75 من أكثر اتخذ ، حيثكبيرة عملية آثار له +LibQAUL مسح إجراء إن. للمشاركين
 بشكل الحالية لخدماتهم للترويج أو الضعف نقاط في أدائهم لتحسين تدابير المجيبين من

 .جديدة خدمات أسست العينة ثلث اليو حو  ،المستخدمين مجتمع بين أفضل
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 OderaAchieng’Beatrice- كواش أوديرا جأشين بياتريس دراسة -10
Kwach (2011) (51):  

 الجودة لضمان عملية ووه االعتماد، تأثيرالتحقق من بحث  إلىهدفت الدراسة 
 هذه أساس ةماتيجالبرا فلسفةال شكلت، و كينيا في الجامعية المكتبات على( EQA) الخارجية
 تصميم الدراسة هذه اعتمدتو  ،البيانات لجمع المختلط البحث طريقة استخدام وتم ،الدراسة
 االستبانات استخدام تم ، كمامرحلتين على البيانات جمع وتم ،متسلسل مختلط نموذج
 (31) على االستباناتوتم التطبيق  .الدراسة لهذه والنوعية الكمية البيانات لجمع توالمقابال
 مكتبات رؤساء خمسة مقابلة تمت ،ةاالستبان نتائج على بناء  و  ،خاصةو  عامة ةجامع

 في الجامعية المكتبات على كبير تأثير له كان االعتماد أن الدراسة نتائج أثبتتو  .جامعية
، كما االعتماد زيارة قبل كخطوة الذاتي التقييم يجروا لم بالجامعة المكتبات أمناء أنو  ،كينيا

 كانتحيث  ،المدخالت فقط تغطي الجامعية المكتبات لتقييم المستخدمة المعايير أثبتت أن
 من مجموعة هناك يكن لمو  ،للمكتبات وصفية مدخالت جمعها تم التي المقاييس أنواع
 الذاتي التقييم لتسهيل محددة أداء مؤشرات توجد الكما  ،الوطني الصعيد على حصاءاتاإل

  .ةالجامع مكتبات بين والمقارنة
 : Kanwal A & .Alia A (2010) (43). أمني وكانوال أرشد علياء دراسة -11

 باستثناء البنجاب، لجامعة األكاديمية المكتبات خدمة جودة قياس إلى الدراسة هدفت
 ،توقعاتهم تلبية نحو المكتبات هذه أداء وتحديد ،الطالب نظر وجهة من الرئيسية، المكتبة

 المعدل SERVQUAL ةاستبان تواستخدم للبحث كطريقة يةالمسح طريقةال اختيار تمو 
 مقياس طول على المستخدمين لدى والمتوقعة المرغوبة الخدمة مستويات الستكشاف

Likert عالية كانت المستخدمين توقعات أن الدراسة نتائج من نوكا ،نقاط سبع من المكون 
 ،ما حد إلى جيدة كانت جامعةلا مكتبات ورضا الكلية الخدمة جودة وأن بتصوراتهم، مقارنة

 المكتبات افتقرت ولكن والعاملين، المهذبين الموظفين سلوك عن راضين المستخدمون كانو 
 المرافق ترق لم حيث المعرفة، ذوي والموظفين ابصري   الجذابة والمرافق الحديثة المعدات إلى

 .المستخدمين توقعات مستوى إلى المادية
  



 ................................................. كاديمية بجامعة المنياواقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األ

- 705 - 

  :(35) (2010) القبالن نقبال بنت دراسة جناح -12

الجودة التي يتم تطبيقها في المكتبات الجامعية ف برامج عر  ت   إلى هدفت الدراسة
والوسائل واألساليب المتبعة لضمان الجودة بها، ومدى قناعة عمداء شؤون  ،السعودية

ت المكتبات في وجود برامج للجودة لتطوير العمل المهني والخدمات المعلوماتية، ومعوقا
طبقت وتم تصميم استبانة  ،فيتطبيقها ومقترحات تطويرها، واستخدمت الدراسة المنهج الوص

 إلىجامعة سعودية، وتوصلت الدراسة  ةعشر  يعلى عمداء شؤون المكتبات الجامعية في اثنت
منها: تأييد جميع عمداء المكتبات المشاركين في الدراسة تطبيق برامج  ،عدد من النتائج

وتهيئة  ،وكان من أهم مبرراتهم التأكد من أن المكتبة تحقق أهدافها ،مكتباتلجودة في الا
 ،والتأكد من رضا المستفيد منها ،الفرصة للتحسين المستمر للخدمات المعلوماتية في المكتبة

عادة بناء الثقة بدور المكتبات وخدماتها في مجتمع الجامعة، وينبغي أن يكون قياس  وا 
ء هيئة التدريس والطالب وطالب الدراسات العليا عن ضا أعضاالجودة من خالل قياس ر 

وقياس شمول خطة المكتبة ألهدافها وأبعاد خطة  ،المكتبة وقياس خبرة وكفاءة العاملين بها
جودة التعليم العالي، كما اتفقوا على وضع رؤية ورسالة وأهداف واضحة للخدمات في 

وجود توصيف دقيق لوظائف العاملين ول عدم المكتبات الجامعية، وتركزت معوقات التطبيق ح
 في مجال المكتبات، وعدم شعور العاملين بالمكتبة بأهمية دورهم في الجامعة.

 : (6) (2009)العمران  بن إبراهيم دراسة محد -13
 والمعادن للبترول فهد الملك جامعة مكتبة خدمات جودة قياس إلى الدراسة هدفت

 مع التحليلي الوصفي المنهج الدراسة واتبعت. الخدمات تلك من المستفيدين آراء على اعتمادا
 والباحثين الطالب من عينة على ةاستبان تطبيق وتم الحالة. دراسة أسلوب على التركيز

 بشكل راضون المستفيدين أن :منها ،نتائج إلى والموظفين. وتوصلت هيئة التدريس عضاءأو 
 أن ويرون والمعادن، للبترول فهد الملك عةجام مكتبة لهم تقدمها التي الخدمات عن عام

 على البحث محركات أساسي بشكل يستخدمون وأنهم احتياجاتهم، تلبي وتجهيزاتها المكتبة
 المطبوعة للمصادر الوصول لهم أتاحت المكتبة أن كما المعلومات، إلى للوصول اإلنترنت

واحترافي من  متميز بشكل معهم يتعاملون المكتبة موظفي وأن يحتاجونها، التي واإللكترونية
 وأنهم راق، بأسلوب معهم التعامل على والقدرة أسئلتهم، عن لإلجابة االستعداد :حيث

 خدمتهم. في ويرغبون احتياجاتهم، يتفهمون
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 : (2) (2007) حممد حامد علىأسامة دراسة  -14
 عمر امعةجب المركزية اتالمكتب بإحدى عارةاإل خدمة جودة فعر  ت   إلى الدراسة هدفت

 التعرض خالل منالليبية  بالجماهيرية األخضر الجبل بشعبية البيضاء بمدينة القاطنة المختار
 عارةاإل سياسات نحو المستفيدين اتجاهات قياس فى يتمثل لهماأو   :همينم محورين إلى

 وطالب التدريس هيئة بأعضاء الخاصة عارةاإل لسجالت تحليال يتناول ثانيهماو  ،المختلفة
 طبقتو  ،الدراسة محل المكتبة داخل اةالمقتن المجموعات فعالية تقييم بغرض العليا الدراسات
 أعضاء على عينة منوالمقابلة  االستعارة واستمارات ةالمكونة من استبان الميدانية الدراسة
 تحليل سلوبأو  الحالة دراسة منهجالدراسة  تواعتمد ،العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة
 واعتماد ،بالمكتبة الخارجية لإلعارة ةمكتوب سياسة وجود عدم إلىوتوصلت  ،نضموالم

 أن نجد أخرى ناحية منو  ،لخدمةا تقديمهم فى الشفوية التعليمات على عارةاإل بقسم العاملين
 الرضا نيب ما الدراسة مجتمع أفراد غالبية من الخدمة نحو المستفيدين رضا اسيمق تفاوت
 .المكتبة داخل المتبعة عارةاإل بسياسات متأثرة التام لرفضاو  والمحدود التام

 تعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق لمجموعة البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 

 :يليالبحث الحالي ما 
 ؛اتفقت معظم الدراسات على أهمية تطبيق معايير االعتماد في المكتبات األكاديمية -1

 .الجامعيوتحقيق أهداف التعليم  ،طوير أدائهاين وتلتحس
وبعض ما بين االستبانة تعددت األدوات والوسائل المستخدمة فى تلك الدراسات  -2

اعتمدت معظم هذه الدراسات كما  ،المقاييس لقياس رضا المستخدم عن الخدمات المقدمة
 .الوصفيعلى المنهج 

تناولت تأثير تطبيق معايير هذه الدراسات تباينت الدراسات السابقة فى أهدافها، فبعض  -3
تحول  تيجانب تحديد بعض المعوقات ال إلىفى المكتبات  وتطبيق برامج الجودةاالعتماد 

كما ركزت بعض الدراسات على قياس جودة الخدمات  ،تطبيق برامج الجودة إلىدون الوصول 
كما تناولت  ،لكس ذقيالجانب تطوير وتحسين بعض المقاييس  إلىالمقدمة من المكتبات 

كما تناولت دراسة أخرى دور  ،اإلعارة وهيخدمات المكتبة  ىحدإحدى الدراسات جودة إ
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 اتقديم إحدى الدراسات مقترح   فضال  عن ،الجامعيمصادر المعلومات في دعم وتكوين الطالب 
 لتطوير مواقع المكتبات الرقمية على بوابات الجامعات المصرية.

العاملين و ، الجامعيطالب التعليم ان ا، فشملت الدراسات نوع ا ومك تباينت العينة فى كل -4
فأغلب ومن حيث المكان  ،الدراسات العليا، وطالب أعضاء هيئة التدريسو ، بالمكتبات

 .الدراسات تمت خارج مصر
 أسهمت؛ حيث الحاليالدراسات السابقة الضوء على نقاط مهمة أفادت البحث  سلطت -5

، في تفسير النتائج، و ومنهجه، وبناء أدواته الحالي مشكلة البحث ةاسدر الحاجة إلى  فى تأكيد
 .ف بعض المراجع المتصلة بموضوعهعر  ت   فضال  عن

ن تناولت معايير االعتماد في المكتبات األكاديمية يال توجد دراسة في حدود علم الباحث -6
 .بكليات جامعة المنيا

 :للدراسةاإلطار النظري 
 أهميتها:أهدافها وومفهومها  :املكتبة األكادميية -1

 ،هد التعليم العالي والجامعيالمكتبات األكاديمية هي تلك المكتبات الموجودة في معا
أربع )ومكتبات الكليات المعاهد المتوسطة )سنتان بعد الثانوية العامة عادة(  مكتباتوتشمل 

ت الفنية وغيرها من الكليات عادة( بما في ذلك كليات البنات والكلياسنوات بعد الثانوية العامة 
، كما تضم التشكيل المكتبي الجامعي بما فيه من مكتبات مركزية وأخرى متخصصة المهنية

كما يعرفها معجم مصطلحات المكتبات  ،(25: 1) أو الكليات داخل الجامعةباألقسام العلمية 
أو الكليات  المعاهدأو  "مكتبة أكاديمية تمثل المكتبة المركزية في الجامعاتبأنها: والمعلومات 

ا من مؤسسات ومعاهد التعليم العالي، وتحتوي على مقتنيات مختلفة من التي تشكل جزء  
لكترونية وسمعية وبصرية في مجاالت العلوم والمعرفة" المكتبة و  ،(14: 14) أشكال ورقية وا 

 وهي التدريس، وهيئة الطلبة حاجة لمقابلة بواسطتها وتدار أنشئت كلية مكتبة هياألكاديمية 
 المعاهد مكتبات تشمل أنها أي ،والجامعي العالي التعليم معاهد ا فىأيض   الموجودة تلك

الجامعة األكاديمية في وبالتالي فالمكتبة  .(299: 36) الكليات مكتبات وتشمل ،المتوسطة
قسم من بمتخصصة وخاصة سواء كانت مكتبة تتضمن كل أنواع المكتبات داخل الجامعة 

كلية من كليات الجامعة، أو مكتبة مركزية لأو  ،كلية من كليات الجامعةل م العلميةاألقسا
المكتبة  حديد نوعبتقام الباحثان في ضوء هذه التعريفات و  ،للجامعة ككل المكتبة المركزية
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"مكتبة أنشأتها التالي:  فتعريالمن خالل الحالي  في البحثالذي تم تناوله األكاديمية 
وتقع إما في مبنى منفصل داخل حرم الكلية  تديرها كلية من كليات الجامعة وتشرف عليها أو

لكترونية(  أو في مساحة داخل أحد مباني الكلية، وتشتمل على مقتنيات ومجموعات )ورقية وا 
التابعة لها، وتحوي  حة للمستخدمين وخاصة بالمجال العلمي والمعرفي للكليةمنظمة ومتا

ة التدريس ة واالفتراضية، وتقدم خدمات للطالب وأعضاء هيئمرافق خاصة ببيئتها المادي
والباحثين من أجل الوفاء باحتياجاتهم التدريسية والبحثية والتعلمية ولدعم وتحقيق أهداف 

 الكلية التابعة لها".ورؤية ورسالة 
 لها التابعة المؤسسات أعضاء احتياجات بتلبية أساسي التزام لديها األكاديمية المكتباتو 

 :(3: 83) في التالي األكاديمية المكتبات وتتمثل أهداف المعلومات، نم
 الدراسية أو المناهج عن مباشرة الناشئة تلك سواء للطالب، التعليمية االحتياجات تلبية -

 .العام ذات الطابع
 .التدريسي لدورهم الالزمة المواد أحدث إلى حاجتهم في التدريس هيئة أعضاء دعم -
 كأطروحات العليا الدرجات أعمال من( لها التابعة المؤسسة تنتجها يالت) البحوث توفير -

 .التدريس هيئة ألعضاء البحثي النشاط وكذلك ،والدكتوراه ورسائل الماجستير
 ،أهداف المكتبات الجامعية إلىت جامعة المنيا ا( بالئحة مكتب3المادة )وقد أشارت 

 :(3: 4) وهي كالتالي
 .معلوماتية التي تقدمهااتها والخدمات المكتبية والتيسير سبل اإلفادة من مقتني -
 .البحث العلمي متقد في اإلسهام -
 .المناهج الدراسية والعلمية والتعليمية بالجامعة ألعضاء المجتمع الجامعي دعم -
تدعيم التعاون الثقافي مع الهيئات الجامعية والعلمية ومراكز البحوث داخل الوطن  -

 وخارجه.
 رسالة بيانإن ف ولذلك رسالة المكتبة،يتم تضمينها في  وأنبد  الهذه األهداف و 
 المكتبة هدف على تأكيد نزلةمهي ب جيد بشكل المكتوبة اتومكتبات الكليات الجامعية المكتب

 أهداف إلى باإلضافة، و لها التابعة المؤسسة في والبحث التدريس أهداف لدعم األكاديمية
 ويشير الرسالة، بيان في الحاالت معظم في عيجتمالم التواصل تضمين يتم والبحث التعليم
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 عوالمجتم الجامعي الحرم بين الموجودة االستباقية العالقة إلىعام  بشكل (التواصل) مصطلح
(town and gown) (92 :15). 
 ،خدماتها نتيجة استخدام األجل قصيرة في اآلثارفتتمثل أهمية المكتبة أما فيما يتعلق ب

 واكتساب عملهم، في الوقت وتوفير ما، مشكلة وحل الصلة، ذات ماتعلو الم على العثور: مثل
 طويلة وفي اآلثار المعلومات، استخدام في الذات على االعتماد واكتساب البحث، مهارات
 أو األكاديمي والنجاح المعلوماتية لمعرفةللوعي وا أعلى مستوى: والمتمثلة في ،األجل

 .(12: 88) بالمعلومات المتعلق والسلوك وافعوالد االتجاهات في وتغيرات المهني،
 ،طرق عدة خالل من الجامعي الحرم في األكاديمية المكتبة أهمية تتجلى أن يمكن كما

 الخدمات، من متنوعة ومجموعة المهمة والمعتبرة، مجموعاتها المادي، وتسكين الموقع: منها
 نظريُ  أن هي الرئيسة ية، والقضالجامعة استراتيجية في نشط وشريك ثقافي مركزذلك فإنها وك

 لكل مركز" باعتبارهاو  الجامعي، الحرم أنشطة جميع في القيمة متزايد كشريك النهاية في إليها
 لتلبية( والعمل البيت بعد) ثالث ا مكان ا الطالب يجد أن أهمية واألكثر ،(51- 49: 75) "شيء

 حيوي مكان األكاديمية فالمكتبة ،الضغوط من اوخالي   بسهولة امتاح   يكون وأن ،احتياجاتهم
 يمكن الثالث المكان انشاءفضال  عن أن  للطالب، الوحيد الثالث المكان يكن لم إن وأساسي،

مبانيها، كما أن  في الخدمات وتقديم المساحات استخدام حول القرارات التخاذ إطار ا يوفر أن
 يمكن حيث ،الجماعية الدراسة فغر  هي اليوم األكاديمية المكتبة في المستخدمة الغرف أكثر

 مشاريع في العمل يمكنهم أو الصداقة، مجموعة ضمن فردي بشكل الدراسة إما للطالب
 .(14- 13: 55) الدراسية المناهج في بشكل متزايد وهي المتبعة ،جماعية

 بعض مسات املكتبة األكادميية وخصائصها: -2
 المكتبة إال أن بعضهم عن بعض،اس الن عزل إلى ميلت اإلنترنت جدير بالذكر أن شبكة

 داخل متجدد ديناميكي تعلم كمورد يمكنها تماما ، حيث العكس فعلت قد مادي، كمكان
 والمبادرات الفكري المجتمع وبناء لتأسيس محوري ا مركز ا أخرى مرة تصبح أن المؤسسة،

 والتي مستفيد،لا على التي تركز بالخدمات غنية العلمية من خالل توفير بيئة والمشروعات
 (.48: 50والبحث ) والتعلم للتدريس والتعليمية االجتماعية األنماط تدعم

" امستودع  " كونها من التركيز في التحول سمات وخصائص المكتبة األكاديمية أهم منو 
 معرفة باكتشاف معني منهج" ودعم" التعليمية العملية في نشط ا مشارك ا" لتصبح للمعرفة
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 ثقافة تعزيز على بالفعل تعمل المكتبات كانت إذا ما استكشاف الضروري نم وأصبح ،"جديدة
 االبتعاد هي المكتبات في التكنولوجيا ثورة نتائج أهم إحدى فكانت المعرفة، واكتشاف التعلم
 امادي   احيز   كونها من أكثر المكتبة تعتبر حيث ،"التعلم ثقافة نحو واالتجاه التدريس ثقافة" عن
 للعمل األشخاص فيه يجتمع مكان فهي - منزل مجرد من أكثر هو الموطن أن اكم تمام ا -

 للمكتبة بديال   تكون أن االفتراضية للمكتبة الممكن من كان فإذا ،األفكار وتبادل والتعاون
 الوظيفية الجوانب جميع في" لها بديال   تكون أن يمكن فال للمعلومات، كمصدر المادية
 ،األكاديمية المكتباتمساحة لمبنى و مالمح ومواصفات وهناك  ،(290-291: 84) "للمكتبة
 تهامساحو  المكتبة األكاديميةحيز نذكر منها أن و  المباني، أنواع من غيرها عن تميزهاوالتي 

 :(46- 37: 45) تتصف بـأنها
: أن تعمل مساحة المكتبة بشكل جيد بحيث تكون سهلة االستخدام واقتصادية وظيفية -

 .للعمل
 .: أن تكون المساحة مرنة، ويمكن تغيير استخدامها بسهولةتكيفللقابلة  -
: أن تكون مساحة اجتماعية مرئية وجذابة وسهلة االستخدام وتشجع يمكن الوصول إليها -

 .االكتشافات المستقلة
: أن توفر المساحة مجموعة متنوعة من بيئات الدراسة لتناسب تنوع المستخدمين متنوعة -

 .التعلم واالكتشاف وأنماطهم المختلفة في
 .: أن تكون مساحة جذابة تحفز المستخدمين وتلهمهم وتشجعهم على استخدامهامواتية -
التحكم في مستويات الحرارة والرطوبة والغبار والتلوث ضمن أن يتم : مالئمة للبيئة -

 .المستويات المتفق عليها لمبنى المكتبة
 .عدات والبيانات والمبنىمليكون ذلك لألشخاص والمجموعات واأن : آمنة ومأمونة -
: أن تسمح المساحة للمكتبة ومستخدميها باالستفادة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات -

 الكاملة من التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات.
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 أدوار املكتبة األكادميية -3
 دور التعليمي:ال -أ

ه المكتبات القيام به لمنوط بهذالرئيسة االدور التعليمي للمكتبات األكاديمية من األدوار 
لما تمثله من أهمية لطالب المرحلة الجامعية األولى،  ؛ا بمكتبات الكليات الجامعيةوخصوص  

تمثل  ذيوال ،ولقد أولت المكتبات األكاديمية في اآلونة األخيرة أهمية خاصة بدورها التعليمي
محاضرات إعطاء   عنال  فض ،في إنشاء ما يسمى بعموميات المعلومات وعموميات التعلم

 كيفية استخدامالت تعريفية فردية أو جماعية لأو جو  ،أو جلسات تعليمية عن المكتبة توجيهية
اضطالع المكتبات األكاديمية بدور بارز في  إلىا ، ثم تطور األمر حديث  المكتبة ومحتوياتها

 المعلوماتية. تهممعرفوعي الطالب و  تنمية
ي  السياسات  يعاالعتماد وصان يمانحكما أن  التركيز  إلىالتحول  نحو ونويدفعون ُيح 

والذي يبشر بآثار عميقة على العديد من  ،كهدف أساسي للتعليم الجامعي على تعلم الطالب
حيث يجب أن تقدم خبرات الطالب  ،جوانب الحياة األكاديمية، وآثاره على المكتبة واضحة

 لمرجوة من الدراسة الجامعيةمباشرة للنواتج ا مات مباشرة أو غيراسهإبالمكتبات األكاديمية 
 من جديدة أنماط توفير على المكتبات تجديد عمليات من العديد ولذلك تركز ،(257: 59)

 جديدة أنماط األولى، وتوفير الجامعية المرحلة طالب وخاصة بالطالب، الخاصة التعلم أماكن
 أو التعلم عموميات وتطوير للطالب، ةالتكنولوجي بالتقنيات الغنية التعاونية المساحات من

 (.12: 82) وواضحة بارزة مناطق في المشتركة المعلومات عموميات
"مجموعة من نقاط الوصول للشبكة وأدوات  :ف عموميات المعلومات بأنهاعر  تُ و 

والتي تقع في سياق الموارد المادية والرقمية والبشرية  ،تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها
 ذات تعلم مساحاتفهي  التعلم أما عموميات ،(216: 99) تماعية المنظمة لدعم التعلم"واالج

 أو ُبعد عن والتعليم المعلومات، تكنولوجيا: مثل ،أنشطة فيها يتم حيث ،متعددة استخدامات
 والدراسة، ،(والتعلمية التعليمية) األلعاب وممارسة واالجتماعات، والتعاون، ،اإلنترنت عبر
 االستشهاد يتم ما اوكثير   والبحثية، األكاديمية المكتبات في متزايدة بشعبية تحظى وهي

 بين األساسي االختالف ويتمثل ،(1: 69) "المستقبل مكتبة" لـ كنموذج التعلم بعموميات
 عموميات بينما ،المؤسسة رسالة تدعم األولى أن في التعلم وعموميات المعلومات عموميات

 في يكون أن يجب ما حول التقليدي السؤال واألساس هنا هو استبدال. هاوُتحقق ُتفعلها التعلم
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 هذا الحيز وتلك المساحة؟ في يحدث أن يجب الذي ما هو:آخر  بسؤال حيز ومساحة المكتبة
 (.183: 100) والتعلم المعلومات لعموميات موجز كتقييم حتى للغاية مهم اختالف وهذا

 بهم، الخاصة والمبادرات العمل ورش نجاح ييمقت ليس فقط في دور المكتبات وألمناء
ا ولكن  خاصة الدراسية، المناهج وعبر الدراسية بالوحدة الخاصة التعلم نواتج تقييم في أيض 
رق فأمين المكتبة مطالب اليوم بإحداث ف   ،(216: 44) المعلوماتية بالمعرفة المتعلقة تلك

رق لدى المعلم المطالب بإحداث ف   نأششأنه في ذلك  -المكتبة ومستخدميها  مرتاديلدى 
بل متفاعل نشط مع متلقي الخدمة ومعلم له  ،فهو ليس مجرد مقدم للخدمة –المتعلمين 

 ا.أيض  
 التعلم بنظريات العالي التعليم في الجديدة والتعلم التدريس أصول علوم تأثرتوقد 
 التعلم" أن فكرة النظريات هذه وأيدت الذات، الكتشاف التعلم وممارسات االجتماعية البنائية
 أتاحته وهذا ما ،"االجتماعي التعلم أنشطة في األفراد يشارك عندما يحدث أهمية األكثر

 يدور األكاديمية المكتبات داخل التعلم مساحات مفهوم وتطوير ،(228: 49) التعلم عموميات
 مختلفة معاتجتلم والتفضيالت االحتياجات ودعم الستيعاب تنوع ا أكثر مساحات توفير حول
 مزودة مغلقة غرفة عن عموميات التعلم عبارةالتعلم في  مساحة تكون قدالمتعلمين، ف من

أو  التعاوني، التعلم أساليب الستيعاب مصمم مريح وأثاث مدمجة التقنية عالية بمعدات
 كبيرة شاشة مع رسميةال غير (العشاء أكشاك) من أكبر بشكل مستوحاة ُمقس مة مقصورات
 اتصال مع خارجية مساحة ببساطة تكون أو السلكية، تكنولوجية وتقنية الدقة عالية مسطحة
ا تمثيلها يتم داخلي، وقد السلكي  ما قضية يناقشون األشخاص من مجموعة قبل من أيض 
 طاوالت من مجمعة كبيرة طاولة حول مع ا تعمل مجموعة أو مفتوحة، مساحة في األرائك على
 (.232-231: 49) خارجه أو المكتبة مبنى داخل متنقلة أصغر

 البحثي:الدور  -ب
وتظهر عالقة المكتبات بالبحث العلمي من خالل أن الباحث في رحلة بنائه لبحثة 

على  االطالععلى إنجازات سابقيه في نفس المجال من خالل  االطالعالعلمي ال بد له من 
المكتبة التي تعنى بخزنه  مستودع المعلومات والذي ال يمكن الوصول إليه إال عن طريق

والمكتبات (، 21 :26شره للمستفيدين من أجل انتاج بحوث مستقبلية )وتنظيميه وبثه ون
بصورة  الباحثينالمستفيدين بصورة عامة و األكاديمية اليوم مطالبة باإللمام بكل ما يهم 
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نسب ر األ وتوفيذات القيمة في مجاالتهم البحثية  علمية من دوريات ومجالت ورسائل خاصة
، ويعد ذلك خدمة ألهداف المواد العلمية الصادرة بلغات أجنبيةلهم، وتيسير انتفاعهم من 

 .(33 :30) البحث العلمي
 توفير بيئة بحثية آمنة ومتطورة :الدور البحثي للمكتبة األكاديمية يتمثل فيلذلك فإن و 
ت عر ف مجالهم  من طالبتمكن الالتي  ألوعية البحثيةمن حيث ا شكالاألنواع و األ  ومتعددة

ومن تحقيق  على أحدث ما توصل له العلم في مجالهم البحثي، واالطالع األكاديمي والمهني،
ا في تنمية  متقدمةنتائج  في درجاتهم وصوال  إلى التميز في تكليفاتهم البحثية، ويتمثل أيض 

يتضمن التعاون ، كما ةمن خالل برامجها التعليمية المختلف مهاراتهم وزيادة قدراتهم البحثية
مع المؤسسات والهيئات البحثية )داخل الجامعة وخارجها( ودور النشر المختلفة من أجل 

ألبحاث والمنشورات العلمية إلى ا للجميع( حاالمت)وممارسات الوصول زيادة الوعي بمبادئ 
قات )السر وكذلك الوعي بأخالقيات البحث العلمي وعواقب االنتحال األكاديمي  األخرى،

ا تقديم خدما ات دعم الكتابة األكاديمية والتوجيه واإلرشاد األكاديمي لعلمية(، ويشمل أيض 
 للطالب.
هو  ألولااتجاهين أساسيين:  في تجاه ظاهرة االنتحال دور المكتبة األكاديمية يتمثلو 

منع االنتحال من خالل عقد دورات تدريبية وورش عمل ضمن برنامج الوعي دورها في 
عن االنتحال وحقوق الملكية الفكرية واالستخدام العادل، باإلضافة إلى توفير ماتي لمعلو ا

واالتجاه الثاني يتمثل في  ،والمصادر لصياغة االستشهادات المرجعية اتو مجموعة من األد
 دورها في اكتشاف االنتحال، وهو دور يتزايد االعتماد عليه من جانب المؤسسات األكاديمية

 .(580 :18)نتحال الرقمي نتيجة ظاهرة اال 
 اجملتمعي: دورها يف التوعية والتواصل -ج

برنامج للخدمة العامة  :( في مجال المكتبات بأنهOutreachف مصطلح "تواصل" )عر  يُ 
ال تصل إليها والتي  ،بالمكتبة يصمم لمقابلة احتياجات فئة معينة من غير مستخدمي المكتبة

 بشأنهارامج قد تؤكد ضرورة وجود حملة إعالنية كبيرة الخدمة التي تقدمها، ومثل هذه الب
فه الموسوعة الدولية ر  كما ُتع   ، (29:1) هذه الفئة المستهدفة إلىحتى تمتد تلك الخدمات 

 وخاصة المعتاد، موقعها خارج مكتبة تقدمها التي "الخدمات :لعلوم المكتبات والمعلومات بأنه
 تستخدم ال المجتمع في فئات الجتذاب أو جدد مينمستخد جذب إلى تهدف التي الخدمات تلك
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 المنازل ُمقع دي هي المستهدفة الفئات تكون ما عادةو  ،اتام   ااستخدام   التقليدية الخدمات
 ااجتماعي   المحرومة مناطقال في واألفراد العرقية، واألقليات ،(السن أو المرض بسبب)

المكتبات األكاديمية مجتمعي التي تقوم بها وتأتي خدمة التواصل ال(، 493: 83) "اواقتصادي  
والتي ال تتمحور فقط حول  ،التابعة لهافي إطار االتساق مع رسالة مؤسسات التعليم العالي 

 امهم   ابعد  يعد ا، ولذلك فالتواصل المجتمعي بل وخدمة المجتمع المحلي أيض   التدريس والبحث
 يام به على الوجه الصحيح.رسالتها إال بالقوالذي ال تكتمل  ،من أبعاد المكتبة األكاديمية

 رسالة إلى المستند التواصل منها: ،بالمكتبات التواصل وخدمات برامج من العديد هناكو 
 واصلوت الجامعي، الحرم داخل واإلدارات قساماأل مع المجتمعي، والتواصل والتواصل المؤسسة،
 من ومزيج العامة، األكاديمية مكتباتلا مع تندمجو  تتعاون التي الخاصة األكاديمية المكتبات
 المكتبة كوُتشر   ،(169- 167: 53) العامةالمكتبات و  األكاديمية المكتبات بين التواصل

 تنظيم خالل من العليا، الثانوية المدارس طالب وكذلك المدارس أطفال أصغر األكاديمية
تغريهم وتحثهم  للزوار عالياتفو  مفتوحة وأيام للقراءة وفعاليات مبتكرةوبرامج  مدرسية زيارات
 هؤالء الطالب تساعد والتي ،التعريف بالمكتبة وأنشطة ترحيبي وأسبوع العملية التطبيقات على
 إلى المستمر الوصول إمكانية الخريجين لمجتمع تقدم كما العالي، التعليم إلى االنتقال على
 وفعاليات اأحداث   اديميةكاأل  المكتبات بعض وتقدم(، 198: 102)المكتبة والخدمات  موارد

 في األكاديمية المكتبات ؤديهت الذي المهم الدور تميز والتي ،األمور ألولياء خاصة معلوماتية
 (.211: 102) الطالب حياة

 األكادميية: اتاملكتب واعتماد ةجود -4
 تقييم الخدمة بين جودة الخدمة والرضا عن الخدمة، حيثيميز المسهمون في أدبيات 

المكتبة ومستخدميها، في حين أن الرضا عن الخدمة  مرتاديمة تتعلق بتوقعات ة الخدإن جود
 مرتاديهو عملية محددة وقياس قصير المدى يركز على رد فعل شخصي وعاطفي من 

رق بين تصورات وتوقعات المكتبة تجاه الخدمة، فمفهوم جودة الخدمة يعرف بأنه الف
تركز أبحاث تقييم تصور و ، (320: 97) الفعلي المستخدمين ألداء الخدمة وبين واقعها

المستخدمين لمستوى جودة الخدمة في األساس على إيجاد طرق لتلبية توقعات المستخدمين 
 الدراسات إحدى عنها وتوقعاته للخدمة المستخدم تصور دراسات ، كما أصبحتأو تجاوزها

 جيدة خدمة توفيرفكاديمية، أل ا المكتبات من العديد في الخدمة جودة مجال في اشيوع   األكثر
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ضمان ولقياس  ،(39-38: 103) نفسه المكتبة مبنى من للمستخدمين أهمية أكثر بالمكتبة
تم ولذلك  ،بد من وجود معايير للقياس ال كان المكتبات األكاديمية الخدمات التي تقدمها جودة
 وكذلك على ،المتقدم في دول العالم معايير العتماد وضمان جودة المكتبات األكاديمية وضع

  .اأيض   المستوى العربي
 الذي "االعتراف :ف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد "االعتماد" بأنهعر  وتُ 
 إثبات من تمكنت إذا التعليمية للمؤسسة واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة تمنحه

 للبرنامج تمنحه أو التعليمية، الفاعلية قوتحق المؤسسية، القدرة في الكفاءة لديها أن
 الهيئة، قبل من معتمدة ولكن أخرى معايير أي أو القومية للمعايير اوفق   وذلك ،التعليمي
 والتعزيز التحسين تضمن التي المتطورة األنظمة من البرنامج أو المؤسسة لدى ويكون

 هيئة خاللها من تقوم التي ةالعملي :بأنها أيض  ف عر  كما يُ (، 77: 38) للجودة" المستمر
 تعليمي برنامج جودة أو ككل العالي التعليم مؤسسة جودة بتقويم حكومية غير خاصة أو
 عادة، و مسبق ا الحد األدنى المحددة معايير استوفت بأنها ارسمي   االعتراف أجل من معين بها

 عن طريق اتخاذ قرار) المكانة أو المرتبة منحو  ،االعتراف هي العملية هذه نتيجة تكون ما
 (.25: 87) محددة زمنية فترة غضون في للعمل الترخيص وأحيان ا ،(ال أو بنعم

محددة مسبق ا ومتفق مجموعة " ها:بصد قيففي مجال المكتبات معايير االعتماد أما 
التي تتسم بالوضوح والدقة والكفايات المهنية  ،المؤشرات األكاديمية الكمية والكيفية عليها من

باإلضافة إلى موظفيها والقائمين على  اتق وخدمات المكتبعلمية وتتناول مجموعات ومرافال
اس مدى تحقق أو أطر مرجعية يمكن من خاللها قي ارشادية إدارتها، وتعد بمثابة قواعد

باعتبارها متطلبات الحصول على  اتمتطلبات الجودة واالعتماد الواجب توافرها لدى المكتب
 . "االعتماد
 سابق ورئيس مكتبة أمين - Beverly P. Lynchلينش " . ب " بيفرلي تلخصو 
ا األكثر الستة العناصر - األمريكية المكتبات لجمعية  المبذولة الجهود في المستخدمة شيوع 
 الموظفين وتركيبة حجمو  ،الكتب مجموعة حجم: وهي ،األكاديمية المكتبة معايير إلنتاج

 ميزانية إجمالي من ميزانية المكتبة نسبةو  ،(نيينالمه أمناء المكتبات عدد وخاصة)
دارة ،المكتبة خدماتو  ،المكتبة في المقاعد سعةو  ،المؤسسة  أن إلى وخلصت ،المكتبة وا 
 والبحثية التعليمية البرامج دعم هو األكاديمية المكتبات معايير لجميع األساسي الهدف
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تطبيق المعايير وما تشمله من لو  (،296: 91) ا منهاللمؤسسة التي تعد المكتبة جزء  
 (:36: 3) منها ،مؤشرات لألداء أهمية كبيرة في مجال المكتبات

ألنه بدونها ال تستطيع المكتبات أن تقدم أفضل  ؛ة لفاعلية نظم المكتباتيضرور  هاأن -
 .الخدمات للمستفيدين

ت تيسر ضبط عملية اإلدارة وتقوم كأساس للحوار بين العاملين في المكتبات وهيئا -
واهتماماتهم، التمويل ومجتمع المستفيدين )فهي أداة لتحليل األداء واتجاهات المستفيدين 

 .وطلب التمويل من هيئات مانحة(
 .خدمة التحليل المقارن بين أداء المكتبات ذات الرسائل المتناظرة توفر -

 ونقانبال واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة نشئتالمستوى الوطني أُ  علىو 
 لسنة (25) رقم الجمهوري بالقرار التنفيذية إصدار الئحتها تم كما ،2006 لسنة( 82) رقم

 تنمية وعن والمجتمع، التعليمية المؤسسات في الجودة ثقافة نشر عن مسئولة ، وهي2007
 التعليمية المؤسسات هيكلة إلعادة الدولية القياسية المعايير مع تتواكب التي القومية المعايير
 فيها، المجتمع ثقة كسب إلى ييؤد الذي النحو على ومخرجاتها عملياتها جودة وتحسين
 من تتمكن التي التعليمية للمؤسسات اعتماد جهة وهي ،اودولي   امحلي   التنافسية قدراتها وزيادة
لم تصدر الهيئة أنه  إلىينبغي التنويه لكن و  ،(1:33) القومية المعايير متطلبات تحقيق
في حدود علم  -مؤسسة أو هيئة أخرى بمصر  ةواالعتماد أو أية لضمان جودة التعليم القومي

مؤشر من سبع مؤشرات هو فما يوجد  ،معايير خاصة بالمكتبات األكاديمية -الباحثين 
هي  احاكم   اعشر معيار   تيثنا( من المعيار السادس: الموارد المالية والماديةلمعيار حاكم )

عاهد التعليم العالي الصادر في معتماد كليات و ال هادليلفي  كمة للهيئةجملة المعايير الحا
أو يتناسب مع ما  ،لمكتبات األكاديميةالواسع لمجال ال ستوعبي ، وهذا المؤشر ال2015

 .تقوم به من أدوار في مجتمع المعلومات والمعرفة
 المعيار( اعلم) اتوالمعلوم للمكتبات العربي االتحاد أصدر فقد على المستوى العربيأما 
بهدف مساعدة المكتبات الجامعية  (2013)في نوفمبر  الجامعية للمكتبات الموحد العربي

على تطوير من مؤسسات التعليم العالي أو غيرها الكليات أو األكاديميات وغيرها من مكتبات 
أدوات ها واالرتقاء بمقومات عملها من عمليات وأنظمة و نفسها ومواكبة التطورات في مجال

يالحظ لكن و  (،10: 13) بها وخدمات ووظائف وغيرها لتحقيق أهدافها وأغراض العملوأفراد 
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عند االطالع على مؤشرات أداء المكتبات األكاديمية الصادرة عن االتحاد العربي للمكتبات 
حيث نجدها ترشدك  ،أنها مؤشرات كمية في مجملها ،(234- 155: 3) والمعلومات )اعلم(

تستطيع من خالل تطبيقها قياس مؤشر األداء الكمي، الطريقة أو المعادلة التي  دائما نحو
ويؤخذ على هذه المؤشرات أنها ال تشتمل على مؤشرات كيفية لقياس أداء المكتبة األكاديمية 

أو  مستوى تحصيلهم أو نجاحهم :ثر االستخدام على الطالب من حيثأمثل مؤشرات لقياس 
 .المعلومات هم تجاهأو تغير في سلوك ،المعلوماتبنمو مهاراتهم المعرفية 

 تتم معايير فال(إالمكتبات ) ومؤسسات لجمعيات الدولي فقد أصدر االتحاد اأما دولي  
 على الحالي اإلجماع معاييرال من معيار كل يعكسو  بانتظام، وتحديثها ونشرها مراجعتها
كما  ،معينة خدمة أو لنشاط النماذج وأ الممارسات أفضل أو اإلرشادات أو المبادئ أو القواعد
 الدولي المكتبات لمجتمع المثلى الفائدة هاوموضوعات هاأنماط تنوع في (إفالـ )ال معايير توفر
(1:32). 

 اعتماد املكتبات األكادمييةجودة وبعض اخلربات األجنبية يف  -5
 :والبحثية

ا ردنا المضي قدم  ا أإذ ألنه في عرض هذه الخبرات،يراها الباحثان ناك ضرورة ملحة ه
ي بقطاع حور األكاديمية ذلك المجال الحيوي والم نحو معرفة الواقع الحالي في مجال المكتبات

والذي يتيح مقارنة واقع اعتماد  ،بد من القياس المعياري التعليم العالي وتحسينه وتطويره، فال
المتقدمة حتى نعيد هذه المكتبات األكاديمية في مصر بالواقع النظير له في بعض الدول 

 تجراء ومدى جدواه والعائد من ورائه، وما إذا كانالنظر ونتبين ونستوثق من فعالية هذا اإل
 ية في هذا المجال.العالموالتوجهات هناك حاجة لتحسينه وتطويره حتى يواكب الخبرات 

جودة  الحديثة التي تناولت األجنبية األدبيات خالل االطالع على منالباحثان  الحظكما 
والمملكة  ،الواليات المتحدة األمريكية :مثل دوال  أن  والبحثيةاعتماد المكتبات األكاديمية و 

من حيث االهتمام بمكتبات التعليم العالي  المجال هذا في طويل باع لها وأستراليا، المتحدة
سوف  ولذلك ،المتقدمة الدولغيرها من مقارنة بوتحسين أدائها وجودة الخدمة المقدمة بها 

 أجل من ؛جودة المكتبات األكاديميةاعتماد و تناول تجارب وخبرات هذه الدول في مجال ن
مكانية اإل ،أحدث ما توصلت إليهتحديد  المكتبات  اعتماد معايير تطويرفادة منها في وا 

 تها، وتحقيق رؤيومرافقها ومجموعاتها خدماتهاوتحسين جودة  جامعة المنيااألكاديمية ب
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مكانيةالتابعة لها المؤسسةسالة ر ال يتجزأ من رؤية و  اتعد جزء   لتيوا ،تهاورسال  مهااسهإ ، وا 
 األكاديمي. المجتمع رقي وتقدم في فعال بشكل

 : tates of AmericaSnited UThe الواليات املتحدة األمريكية -أوالا 
 دةجو ال وخطط وأنظمة نماذج أدخل من أول المتحدة الواليات في ةيالجامع مكتباتالتعد 

 أو الفنية العمليات جودة أنها على األمر بادئ في المكتبة جودة إلى ينظر كانو  إداراتها، في
 تحقيق نحو اتدريجي   التصور هذا تطور ثم ،أقل إليها النظرة فكانت الخدمات جودة أما التقنية،

 اديميةكاأل  والعشرين الحادي القرن مكتبة ألن ؛المكتبة خدمات من المستفيد رضا في جودةال
 عن الرضاو (، 6: 88) مستخدميها نحو وموجهة الكفاءة عالية منظمة مكتبة تكون نأ يجب

 وذاكرتهم، الشخصي، وتصورهم لألفراد، الحسية الخبرة على يعتمد بناء عن عبارة الخدمة
 بسيط ا األمر يبدو وقد ،لتوقعاتهم ونقل مماثلة، سابقة تجارب مع ومقارناتهم وشخصياتهم،

 عند معقد ا األمر يصبح لكن الخدمة، عن راض   غير أو راض   إما المكتبة فمستخدم ةدايالب في
 بناء   المستقبلية بالسلوكيات التنبؤ محاولة عند تعقيد ا وأكثر الفرد، رضا مستوى قياس محاولة
ومن األطر المستخدمة في المكتبات  ،(173: 57) للمستخدم الحالي الرضا مستوى على

 المكتبات واعتماد لقياس األداء وتقييم جودة الخدمة لواليات المتحدة األمريكيةاألكاديمية با
 :ما يلي األكاديمية

 LibQUAL+ (+ليبقوال)بروتوكول  -1

 الخدمة عن المستخدم تصور بين للفرق الرياضية النتيجة هوالمستخدم  رضا قياس إن
ا المقدمة الفعلية  أو اموجب   كان سواء الناتج، والرقم الخدمة، عن الواردة توقعاته منها مطروح 
 الحسابية العملية خالل من ذلك توضيح ويمكن والخبرة، التوقع بين الفجوة يمثل ا،سالب  
 هو المفهوم وهذا ،(الفجوة درجة - أو)+  الرضا=  الخدمة توقع - الخدمة تصور: التالية
 المكتبات رابطة هطورت الذي الخدمة لجودة +LibQUAL® " ®+ليبقوال"  استطالع أساس
 الواليات في األكاديمية المكتبات من العديد قبل من استخدامه تم والذي ،(ARL) البحثية
 (.175: 57) العالم دول من وغيرها والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا المتحدة
 آراء وتصورات على للحصول المكتبات تستخدمها أداة (®+ليبقوال) برنامج ُيعدو 

 مكتباتال وتقدم رابطة عليها، بناء   والتصرف وفهمها وتتبعها الخدمة جودة لوح المستخدمين
 شبكة على استطالع رأي عن عبارة وهو ،المكتبات لمجتمع الخدمات هذه (ARL) يةالبحث
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 وتغيير ،هاخدمات وتحسين تقييم على المكتبات ويساعد ،بدقة وعناية اختباره تم اإلنترنت
والذي  ،مفردة (22)المكون من  - االستطالع يقيسكما  ها،يقسو وت ،بها التنظيمية الثقافة

وأعضاء هيئة  ،الطالب بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا :من يطبق على كل  
 والمتصورة الدنيا المستخدمين خدمةجودة  مستويات -والباحثين  المكتبة، وموظفي ،التدريس

ويهدف . كمكان والمكتبة المعلومات، ومراقبة الخدمة، أثر: أبعاد ثالثة عبر رغوبةوالم
 (:2: 48) إلىبرنامج ال
 .المكتبة خدمة تقديم في التميز ثقافة تعزيز -
 .المكتبة خدمات عن جودة المستخدم لتصورات أفضل فهم على المكتبات مساعدة -
 .منهجي ومنتظم بشكل المكتبة لمستخدمي مرتدةالتغذية ال وتفسير جمع -
 .النظيرة المؤسسات من للمقارنة قابلة تقييم اتمعلوم تقديم -
 .المكتبة خدمة في الممارسات أفضل تحديد -
 .هائفي ضو  والعمل البيانات تفسير أجل من لموظفي المكتبة التحليلية المهارات تعزيز -

 اتمفردال علىاالستجابات  نم ناتجة كمية بيانات (®+ليبقوالبرنامج ) يتضمنكما 
ا يشملو  ،ةساسياأل والعشرين االثنتين  في المستخدمون يقدمها التي النوعية البيانات أيض 
( ٪40)حوالي  المكتبات في المشاركين من عتبرةم نسبة تقدم حيث ،مفتوحة تعليقات شكل

 لتحسينها محددة توصيات وتضع ،الخدمة لجودة همتصورات تبرز تعليقاتبشكل متواصل 
 احاسم   عامال   (®+ليبقوال) ومؤسسالذي وجده  االستطالعطول ن ونتيجة لأما اآل .(1: 66)

 من أكثر ستغرقت ال ةاستبان إنشاءمن خالل في تطويره  بدأوا ، فقداتاالستجاب معدالت في
 (اليت®+ليبقوال)الجديدة  الستطالعمنهجية ا ت، فكانأو أقل دقيقة (13) إلى (10)

Lite®+LibQUAL المختارة القليلة ستطالعاال أسئلة نع المستخدمين جميعيجيب  حيث )
 ةعشوائي فرعية عينة خالل من فقط فيتم إجابتها المتبقية سئلةاأل أما ،(أساسية عناصر ةثالث
 نع يجيب مستخدم كل ولكن األسئلة، جميع عن البيانات جمع يتم وهكذا ،المستخدمين من

 ،(1: 68) ويزيد من معدالت االستجابات المطلوب االستجابة وقت من يقلل مما ؛أقل أسئلة
 أنلقياس جودة خدمة المكتبات  (®+ليبقوال) وراء إنشاء بروتوكول أو برنامجافع الد وكان

 قياس مجال من فعالية أو قلل قلص قد في قياس الجودة المدخالت متغيرات على االعتماد
 .األكاديمية المكتبات في الجودة
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 (NSSE) الطالب ملشاركة الوطني االستقصاء -2

 في الطالب مشاركة درجة لقياس واسعة مواضيعو  مجاالت تتخذ اةدأ عبارة عن هو
 هيئة أعضاء مع والخبرات قران،األ مع والتعلم األكاديمي، التحدي: ومن هذه المجاالت ،التعلم

 التي التعليمية الممارسات تحديد إلى االستطالعسعى يو  ،الجامعي الحرم وبيئة التدريس،
 مشاركة مثلتتو  (،17: 82) العالي األداء ذات مؤسساتلا في الطالب تعلم نجاح إلى تؤدي
 الذي والجهد الوقت مقدار هو األول :حاسمين ملمحينالجامعية في  الكلية جودة في الطالب
 قيام يةكيف هو والثاني ،اتعليمي   الهادفة األنشطة من وغيرها دراساتهم في الطالب يبذله

 الطالب لجعل التعلم فرص من وغيرها اسيةالدر  مناهجها وتنظيم مواردها بنشر المؤسسة
 تقرير في االستقصائية الدراسة عناصر تمثلو ، الطالب بتعلم المرتبطة األنشطة في يشاركون
 أنها أي ،األولى الجامعية المرحلة تعليم في اتجريبي   المؤكدة" الجيدة الممارسات" الكلية طالب
 .(64:1) للكلية المرغوبة اتجبالنو  المرتبطة والمؤسسات الطالب سلوكيات تعكس
 علىف ،بالمكتبة قوي ارتباط لها الطالب مشاركة عناصر من العديد أن الواضح منو 
 وخبرة الطالب، يكملها التي البحثية التكليفات أنواع NSSE الـ أسئلة تتناول :المثال سبيل
 تصل قد يلتوا ،األعلى السنوات خبرة في والمشاركة المعلومات، موارد تقييم في الطالب
 المرتبطة الممارسات قياس هو منه والغرض العلمية، واألطروحات الرسائل إعداد إلى ذروتها

 الـ منسقي مع المكتبات من العديد تعمل ، كمااألداء عالية المؤسسات في والتعلم بالتدريس
NSSE تتعلق أسئلةاالستطالع  إدارةلمسئولي  المكتبات بعض وتضيف ،مؤسساتهم في 
 على المكتبات NSSE الـ يساعد أن يمكنو ، الجامعي حرمهمبالموجودة  المكتبة تبخدما
 سبيل علىف الجديدة، التكنولوجية والتقنيات والخدمات تجديدها تم التي المساحة أثر دراسة
 البحوث برنامج أو ،األولى الجامعية المرحلة لطالب التخرج مشاريع في المشاركة :المثال
 (.17: 82) بالطال بهؤالء الخاص

 خالل من اسنوي   المعلومات (NSSE) الطالب لمشاركة الوطني االستقصاء جمعيولذلك 
 مشاركة حول دراسية سنوات األربع ذات الكلياتومئات  الجامعات لطالب االستقصائية الدراسة
 أجل من المؤسسات تقدمها التي واألنشطة البرامج في النهائية والسنة األولى السنة طالب
 وما وقتهم ينالجامعي طالبال قضاء لكيفية اتقدير   النتائج توفرو  ،الشخصي ونموهم هملمتع

 متنوعة مجموعة المشاركة للمؤسسات NSSEالـ  يوفر ، كمابالكلية االلتحاق من يكتسبونه
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من  مختارة مجموعات في الطالب استجابات مع طالبها استجابات تقارن التي التقارير من
 المرحلة طالب خبرة جوانب لتحديد بياناتها المؤسسات تستخدمو  ،ةالمقارن مؤسساتال

 في تغييرات خالل من تحسينها يمكن والتي وخارجها، قاعات الدراسة داخل األولى الجامعية
 يتمكما  ،الجامعي التعليم في الجيدة الممارسات مع اتساق ا األكثر والممارسات السياسات
ا المعلومات هذه استخدام  ومستشاري أمورهم وأولياء المحتملين الجامعات طالب قبل من أيض 
 في وقتهم الطالب قضاء كيفية حول المزيد لمعرفة والباحثين األكاديميين والمرشدين الكليات
 .(64:1) تجاربهم من هيستفيدون وما ،المختلفة والجامعات الكليات

 وأصول ونواتج أنشطة رنةبمقا في الواليات المتحدة األمريكية االعتماد هيئات تقومكما 
 متطلبات تختلفو  ،مسبق ا المحددة الكيفية المعايير من بمجموعة للمراجعة الخاضعة المؤسسة
 على يجب عام، بشكل ولكن االعتماد، جهة باختالف المكتبة حول الداعمة واألدلة البيانات
 وتقديم إليها، والوصول والصالحة لمالئمةا المكتبة موعاتمج على الحفاظ ظهارإ المؤسسة
 معلومات فضال  عن ،وأهدافها وغاياتها رسالتها تحقيق أجل من المناسبة المكتبة خدمات
 االعتماد هيئات بدأت كما مسبق ا، المحددة المعايير من لمجموعة المؤسسة تلبية كيفية حول
 التقرير مع مقترنة أو منفصلة، وثيقة في شكل لتحسينها وخطة الجودة فحص طلب في
 يعكس مما ؛النواتج بيانات إلى (كبير حد إلى) الجودة تحسين أدلة تستندو  ،اسيالقي

 التركيز وتغير الكفاءة، أو الموارد على قائمة مقاييس استخدام في المتمثلة السابقة الممارسة
 دمج نحوالمتحدة األمريكية  الواليات في االتجاه كانو  األكاديمية، المكتبات تقارير إعداد على
 ومقاييس الواسعة الطالب نواتج في ،يةالمعلومات معرفةالالوعي و  وخاصة مكتبة،لا آثار

- 188: 57) التقليدية المكتبة أداء مؤشرات حول التقريرية البيانات عن واالبتعاد إشراكهم،
189.) 

 األمريكية األكاديمية المكتبات في وتحسينه وتطويره المكتبات تعليم برنامج إنشاء تموقد 
 المكتبة، استخدام كيفية تعليم ، ويعكسوالبحوث العالي التعليم مناهج لدعم فيه والتوسع
 في العالي التعليم واتجاهات قيم األكاديمية المكتبات أمانة مجال في هم ام مكون ا باعتباره
 ودعم والمكتبات المعلومات مهارات بأهمية األمريكي االعتقاد يعكس كما المتحدة، الواليات
 لكي األكاديمية المكتبات أمناء على يجبولذلك  (،5- 4: 60) األكاديمي احنجلل المكتبة
 التعليمية طرقهم من يكيفوا أن العالي التعليم لمؤسسات التعليمية الرسالة مكتباتهم تدعم
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 على يجب كما ككل، والمؤسسات الدراسية المناهج لتعزيز مالئمة تكون بحيث ومجموعاتهم
 المكتبات أمناء مع يشتركوا وأن األمر، هذا في قويا عنصرا يكونوا أن التدريس هيئة أعضاء

ا هم المكتبات أمناء أن إلى باإلضافة ،التعليم من مزيد أجل من  يقدمون فهم ،معلمون أيض 
 أو مقابالت ويوفرون للمكتبة، جوالت ويقدمون والجماعية، الفردية المرجعية المساعدة
: 60) محددة لتخصصات مصمم متخصص تعليم إلى ضافةباإل عام، وتعليم فردية، اجتماعات

43.) 

 ACRL رابطة املكتبات البحثية ومكتبات الكليات -3

 األمريكية المكتبات رابطة في قسم أكبر وتعد المكتبات، ألمناء العالي التعليم رابطة هي
ALA، امجبر ال تطور التي الشمالية أمريكا في الفردية لعضويةذات ا الوحيدة المنظمة وهي 

 واالبتكار التعلم على والبحثية األكاديمية المكتبات أمناء لمساعدة والخدمات والمنتجات
 قيادة هو األساسي هدفهاو  (،1940) عام في تأسستو  ،األكاديمي المجتمع داخل والقيادة
 هيو  ،المعرفة ونقل التعلم عملية تطوير في والبحثية األكاديمية والمكتبات المكتبات أمناء
 التعليم لمجتمع األكاديمية المكتبات قيم وتطوير ودعم لتعزيز المختارة الرائدة المهنية ةنظمالم

ومعايير  األكاديمية هو تطوير أطر المكتبات أمانة مجال في هاسهاماتإ أهم ، ومنالعالي
 مجموعة أول ،ACRL بمعايير المعنية اللجنة أصدرت( 1957) عام ففي ومبادئ توجيهية،

 "معايير على (2004) في ACRL الـ مجلس ثم وافق الكليات"، مكتبات ايير"معمن  حقيقية
 حيث أخذت ،مراجعتها تمت (2011)وفي  ،"النواتج إلى المستندة العالي التعليم في المكتبات

 .(7- 1: 65) األمام إلى خطوةج السابق واتالنالمعايير الجديدة نموذج 
 إدارة مجلس قبل من عليها الموافقة تمت تيتلك الإصدار من هذه المعايير  آخر وكان

المكتبات األكاديمية نحو  توجيهمن أجل  متصموالتي (، 2018) فبراير 12 في ACRL الـ
 العالي التعليم مؤسسات رسالة وتحقيق الطالب تعليم في كشركاء واستدامته بدورها النهوض
. بجامعاتها المستمر حسينلتوا التقييم في مقدمة عمليات المكتبات وضع وفي لها، التابعة
 وأن ،الشاملة المؤسسية الفعالية في إ سهاماتها وتوث ق قيمتها تثبت أن المكتبات على ويجب
 جراءاتإ من وغيرها االعتماد منها والتي ،العالي التعليم تغيرات لمواجهة مستعدة تكون

 في واالتجاهات االقضاي في والنظر الدراسة خالل من المعايير هذه طورت وقد ،المساءلة
 توقعات المعايير هذه وتوضح ،االعتماد ممارسات وفي العالي والتعليم المكتبات مجال
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 نهج باستخدام شامل إطار لتقديم هيكلتها توتم ،المؤسسية الفعالية في المكتبة ماتاسهإل
هذه  جوهرويعد  ،مؤسسة لكل مةءمال أكثر بطرق المجمعة األدلة مع النواتج، على قائم
 األداء ومؤشرات المبادئ من والمقصود ،"األداء ومؤشرات المبادئ" بـ نو  ن  المع   القسم اييرمعال

 ،األكاديمية المكتبات أنواع جميع على تنطبق التي للمعايير توقعات تكون أن بها المرتبطة
 ،المؤسسية ولبيئتها المستخدمين من الفريد لجمهورها مكتبة كل تستجيب أن يجب ذلك ومع
 فعلى لذلك، وفق ا المعايير بتكييف المكتبات من غيرها عن مختلفة كونها مكتبة كل موتقو 
 الدورة مثل تقييم دورة في المعايير على نظرة إلقاء المكتبات بعض تختار :المثال سبيل

 المكتبات تستخدم وقد عام، كل للتقييم مبدأين أو مبدأ وتحديد الطالب، تعلم لتقييم المستخدمة
 في األدلة لتقديم هيكل وتوفير الدراسي، البرنامج مراجعة من جزء ا ايير باعتبارهامعال األخرى
 لىع قائمة طريقة باستخدام المعايير هذه تبني على المكتبات تشجيع يتمو ، رسمي تقرير
 (:7- 5: 41) أن المكتبة من تتطلب والتي ،النواتج

 .المبادئ مع تتوافق -
 سهمالتي تو  ،لها التابعة المؤسسة رسالة مع تتناسب التي األداء مؤشرات وتختار تحدد -

 .المؤسسية الفعالية في
 مبادرات :المثال سبيل على) محددة مكتبة على تنطبق التي األداء مؤشرات تضيف -

 .(المجتمع كلياتب العاملين تطوير دعم أو البحثية، للمكتبات المفتوح الوصول
 للمستخدم يمكن ما بالتحديد توضح خدمالمست حول ومتمركزة للقياس قابلة نواتج تطور -

 .األداء لمؤشر كنتيجة به القيام
 .كالهما أو كيفية أو كمية تكون قد تقييمات جريتُ  -
 نجاح.ال درجة تثبتوالتي  ،التقييمات من البيانات تجمع -
 .المكتبة لعمليات المستمر للتحسين التقييم بيانات تستخدم -

 ،داءاألمؤشرات مجموعة من منها كل مبدأ ل ،مبادئ ةتسع المعايير من هذه تألفتو 
 (:9: 41) هي ، وهذه المبادئلنواتج االسترشادية الممكنةالبعض  نماذج ؤشرولكل م

 : تحدد المكتبات وتطور وتقيس النواتج التي تسهم في الفعاليةالفعالية المؤسسية -
 نتائج ألغراض التحسين المستمر. وتقدم ،المؤسسية
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 القيم المهنية الخاصة بالحرية الفكرية وقيم وحقوق الملكيةمكتبات تعزز ال: القيم المهنية -
 وخصوصية وسرية بيانات المستخدم، والتعاون، والخدمة المتمركزة حول الفكرية،

 المستخدم.
 : تشارك المكتبات في الرسالة التعليمية للمؤسسة لتطوير ودعم متعلمينالدور التعليمي -

إليها واستخدامها  ف المعلومات والوصولى اكتشادرين علوقا ،معرفة معلوماتية ذوي
 من أجل النجاح األكاديمي والبحث والتعلم مدى الحياة. ؛بفعالية

: تمكن المكتبات المستخدمين من استكشاف المعلومات في جميع األشكال االستكشاف -
 من خالل االستخدام الفعال للتكنولوجيا وتنظيم المعرفة. واألنماط

 مجموعات كافية من حيث الجودة والعمق إلىإمكانية الوصول لمكتبات : توفر االمقتنيات -
 لدعم مهام البحث والتدريس في المؤسسة. ؛والتنوع والشكل والحجم والتداول/االنتشار

حيث يتفاعل  ،فكرية )مكان للتشارك الفكري( عموميات: المكتبات هي الحيز/المكان -
 ،لتوسيع التعلم ؛االفتراضيةالمادية و البيئات  :من مع األفكار في كل   المستخدمون

 وتسهيل إنشاء معرفة جديدة.
 ؛: يشارك قادة المكتبات في عملية صنع القرارات الداخلية بالحرم الجامعياإلدارة والقيادة -

 فعالية.و كفاءة بلإلخبار عن تخصيص الموارد من أجل الوفاء برسالة المكتبة 
 ضمانلموظفين من ذوي النوعية الجيدة ل: توفر المكتبات عددا كافيا من االموظفون -

 مستمر.بشكل  ةتغير مالتميز والعمل بنجاح في بيئة 
 : تشارك المكتبات في الجامعة وفي المجتمع المحلي األوسع من خاللالعالقات الخارجية -

 وتعليمها وتعزيزها.استراتيجيات متعددة لتدعيم قيمها 
 تقدم قد المثال سبيل علىف ،تقييمعملية  األدلة جمع يتطلب لن الحاالت، بعض فيو 
 عن مناصبهم لشغل الكافية والخبرة بالتعليم يتمتعون المكتبة موظفي أن على دليال   المكتبة
ا ألقاب ا منهم يحملون الذين بأسماء قائمة تجميع طريق  تؤديو  صلة، ذات وخبرة وتعليم 

 أو ثراأل  أو النجاح لقياس أدلة يتطلب الذي األمر ؛األداء إلىالحاالت(  جميع )في المبادئ
: 41) ينالتاليفي الرسمين التخطيطيين  هماتصوير  تملنموذج االعتماد  نوهناك شكال  .القيمة

7:) 
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 ةاألدل على قائم نموذج

 

 نموذج تقييم قائم على النواتج:

 

 الجوانب" :بأنها( Outcomes) النواتجالكليات  ومكتبات البحثية المكتبات رابطة فعر  تُ و 
 النواتج فإن ثم ومن ؛"وبرامجها بمواردها اتصالهم نتيجة المكتبة مستخدمي في تتغير تيال

 متمركزة النواتج أن وبما المكتبة، على تركز األداء مؤشرات أن حين في المستخدم، على تركز
 الناتج فإن ذلك ومع المكتبة، لسيطرة بالكامل تخضع ال أنها به المسلم فمن المستخدم، حول
. نجاحها على ية إصدار المكتبة حكم اكيف النهاية في هي المكتبة وأنشطة ألعمال ثراأل  أو

 وأهدافه بالمؤسسة الخاصة التقييم رسالة مع المحلية والمقاييس النواتج تتناسب أن وينبغي
 أو الكمية أو الكيفية البيانات وتحليل جمع خالل من النواتج تقييم يمكنكما  ،وممارساته

 لدعم كافية مجموعات إلى يصلون الطالب كان إذا ما لتقييم: المثال سبيل علىف ،كليهما
 النتائج تكون قدو  ،كمية بيانات على والحصول همئآرا استطالع يمكن التعليمية، احتياجاتهم

 دعم عن الشديد بالرضا أو بالرضا يشعرون الذين للطالب المئوية النسبة :مثل ،قياسية
 للحصول المقابالت أو التركيز مجموعات استخدام يتمأو  ،ميةعليالت الحتياجاتهم المجموعات

 التقييم يتضمن قدكما  ،الطالب يضيفها التي التعليقات: مثل كيفية، مرتدة تغذية على
 على المكتبة أداء تتبع أو ،المماثلة المؤسسات بأداء مقارنة األداء لقياس مقاييس استخدام

 عمليةعلى و  المؤسسة على (النواتج كاختيار) المقاييس اراختي يعتمدولذلك  ،زمنية فترة مدار
وتعد  ،وعرضها تفسيرها في المقاييس قوة وتكمن ،بالمكتبة الخاص السياقعلى و  االعتماد
 (.8: 41) المستمر التحسين لدورة عناصر كلها واألدلة والتقييم النواتج

الدليلمؤشرات األداءالمبادئ

األثرالتقييمالنواتجمؤشرات األداءالمبادئ
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ا
  :Australia اسرتاليا -اثاني

 العالي التعليم وجودة معايير وكالة إنشاء عن (2009) معا األسترالية الحكومة أعلنت
(TEQSA)، بها تقوم كانت التي المهام غالبية الجديدة الوكالة هذه تولت الحين ذلك ومنذ 

 كانو  ،الحكومية االعتماد ووكاالت ،(AUQA) األسترالية الجامعات جودة وكالة السابق في
 الذي ماد ا تحديو  المعايير، على اعتماد ا أكثر نهج ىلإ باالنتقال اإيذان   الجديدة الوكالة إعالن
 وتنفيذ تطوير في (كبير حد إلى) الطالب خبرة على التأكيد تمكما  للجودة، بالنسبة هذا يعنيه
 األسترالية العالي التعليم مكتبات وقيمة أهمية وتتجلى (،232: 94) المقترح المعايير إطار
 ،(2011) لعام العالي التعليم وجودة معايير وكالة قانون :مثل ،خارجية مرجعية أطر في

طار  وجودة معايير لوكالةوالمذكرة التوجيهية  ،2015( فارقة معايير) العالي التعليم معايير وا 
 قياس لعملية الوطنية الجودة ومؤشرات المعلومات وموارد ،(TEQSA) العالي التعليم

 األسترالية الجامعات مكتبات ناءمأ لمجلس المشاركة إطار ويكمل والتعلم، التدريس
(CAUL) عليها المتفق والدعوة االتصال مبادرات خالل من اإلرشادية والقواعد المبادئ 
المرجعية الخارجية بمزيد من التفصيل في السطور  األطر بعض هذهوتم تناول  ،(4 :52)
 ة:لياتال
 (tandards S Threshold)المعايير الفارقة إطار معايري التعليم العايل -1

 معايير وكالة عن( الفارقة المعايير) 2015 في الصادرة العالي التعليم معايير إطار اهتم
الخاص  )3 (مجال في ت المعاييرأكد حيث بالمكتبات، TEQSA العالي التعليم وجودة

 موارد ترتبط أن ضرورة( 3.3) التعليمي والدعم التعلم مصادرالقسم الخاص ب فيو بالتدريس 
 أو بها ىالموص التعلم موارد من وغيرها وخدماتها المكتبات ومقتنيات مجموعات :مثل) التعلم

 الوصول يمثل وأال التعلم، بنواتج امباشر   اارتباط   (معين دراسي مقرر أو لبرنامج المخصصة
 غير تكنولوجية متطلبات أو تكاليف وأ عوائق ةأي اأيض   التعلم دعم خدمات إلى أو إليها

 من يدرسون الذين وأولئك الخاصة االحتياجات ذوي من الطالب ذلك في بما بللطال متوقعة
 تلك العوائق أو المتطلبات غير المتوقعة ههذمن و  (،9- 8: 104) الجامعي الحرم خارج

 (:2: 105) عن الناتجة
 .التسجيل قبل للطالب معروفة تكن لم التي الموارد إلى الوصول أجل من كبيرة رسوم -
 .الثمن باهظة أو مألوفة غير منصات أو ةتكنولوجيتقنيات ل ميإلزا استخدام -
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 .عملي غير بشكل عالية إنترنت سرعات متطلبات -
 .لإلنترنت محدودة مادية دخول نقاط -

 واردم جودة :هي ،ثالثة أبعاد على (3.3) التعليمي والدعم التعلم مصادر قسم يركزكما 
فيما  TEQSA العالي التعليم وجودة معايير ةوكال تتوقعو  ،وكفايتها ،إليها والوصول ،التعلم

 لمستوى مناسبة هذه الموارد أن بالدليل الخدمة مقدم ثبتيُ  أن التعلم يتعلق بجودة موارد
وأن تكون  من قبل الطالب، المشاركة وطرق المتوقعة التعلم نواتج مع ومتوافقة الدراسة

 االحتياجات ذوي لألفراد ذلك في بما) الحاجة عند إليها الوصول ةسهولو  بها، اق  حديثة وموثو 
 بيانات قواعد أو ورقية) المعلومات موارد إتاحة به يتم الذي النمط المعيار يحدد الو  ،(الخاصة

ا إليها الوصول يكون أن يجب ولكن ،(لكترونيةإ  عن النظر بغض الطالب جميع قبل من متاح 
 في خارجي خبير بواسطة اجزئي   مالتعل مصادر جودة تقييم يتم قدو  مكانه، أو التقديم نمط
 هذا يتمكن حتى الكافي بالتفصيل الموارد تحديد إلى حاجة هناك وستكون الدراسة، مجال
 .(3: 74) مالءمتها ومدى جودتها حول رأي تكوين من الخبير
 الوصول من الطالب يتمكن أن TEQSA العالي التعليم وجودة معايير وكالة تتوقعو 

 موقع تحديد في لمساعدتهم ؛المكتبة أمين :مثل مناسب، بشكل ينالمؤهل الموظفين إلى
ذاو  ،إليها يحتاجون التي المعلومات موارد ومكان  فيجب المكتبة في ينموجود ونوايك لم ا 

 البحث على قدرتهم تطوير في الطالب لدعم اضروري   هذاويعد  ،اإلنترنت عبر إليهم الوصول
ا يجبكما  ،المستقلين والتعلم  المعلومات موارد ومكان موقع تحديد على الطالب ريبدت أيض 
 ،التعلم بيئة تدعم أنذلك  إلى باإلضافة المعايير تتطلبو  بهم، الخاص التوجيه برنامج أثناء

 األكاديمية التفاعالت (مختلطة وأ افتراضية وأ مادية أنشطة أكانت سواء) وأنشطته المرتبطة
 TEQSA العالي التعليم وجودة معايير وكالة تتوقعكما  ،الرسمي التدريس خارج الطالب بين

 أشكال من آخر شكل رؤية)في حالة عدم توفر مساحة مادية لتعليم الطالب بالحرم الجامعي( 
 (.6: 105) والتعاون الدراسة للطالب يمكن حيث ،المفتوح الوصول مساحة

 (CAUL) جملس أمناء مكتبات اجلامعات األسرتالية -2

أعضاؤه من يتكون و  ،منظمة قيادة عليا للمكتبات الجامعية في أستراليا مجلسالهذا يعد 
الجامعات في  ليتمث ة لهامؤسس (39) في نظرائهمأو أمناء مكتبات الجامعات األسترالية 

أعضاء من مجلس أمناء مكتبات جامعة نيوزيلندا  (8) إلىباإلضافة  ،األسترالية
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(CONZUL)،  فبراير  منتصف ذمن الدستور الجديد في القانون بحكمرابطة ك درجأُ و
يعمل على تعزيز االهتمامات كما منتدى للحوار والمناقشة والتعاون،  ويوفر (،2019)

مجموعة واسعة من األنشطة  CAULالـ  المشتركة، وتحقيق ا لهذه الغاية، يتولى والمصلحة
ة ألمناء المكتبات تطوير المهارات والممارس :منها ،المجتمععن الرئيسة نيابة عن أعضائه و 

ية ومحترفي المعلومات من خالل قائمة سنوية لألحداث وورش العمل والمنتديات الجامع
تقديم نظرة ثاقبة من خالل مجموعة واسعة  إلىواألنشطة باإلضافة  (اإلنترنتعبر الشبكية )

تغيير وتتمثل رؤيته في  ،وشاملة من البيانات والتحليالت والتقارير عن المكتبات الجامعية
على اعتبار أن المكتبات  وذلك البحث والتعليم والتعلم، تأثير تمع من خاللوتطوير المج

سية للمعرفة والمعلومات تمكن الطالب من تحقيق التميز والبحث. الجامعية هي هياكل أسا
 :CAUL (70 :1-2)ومن أهداف الـ 

التعلم والبحث في بنية تحتية أساسية للتعليم و باعتبارها وضع المكتبات الجامعية  -
 .مؤسساتها

لصالح دولي على المستوى التعزيز النشاط التعاوني بين المكتبات الجامعية في أستراليا و  -
 .نباحثيالطالبها وأعضاء هيئة التدريس )معلميها( و 

 .ىخر األاألطراف المعنية تمثيل مصالح واهتمامات أعضائها أمام الحكومة والمجتمع و  -
 .كار بين أعضائهارسات والمعلومات واالبتتسهيل تبادل أفضل المما -
 والمستقبليين في المكتبات الجامعية.تعزيز القيادة والنمو المهني للقادة الحاليين  -

 الفريدة المهنية والقدرات والمهارات الجامعية للمكتبات التدريجي ا بالتطور والتغيرواعتراف  
 قام ،والوطنية العالي المؤسسية تعليملا أداء نتائج في تسهم والتي ،المكتبات داخل الموجودة
 مبادئ من معاصرة مجموعة بتطوير CAUL األسترالية اتالجامع مكتبات أمناء مجلس

 العالي التعليم مكتباتل جودة إطار توفيرمن أجل  الجيدة لممارساتل يةإرشادقواعد و 
 عام الصادرة األسترالي العالي التعليم لمكتبات التوجيهية والقواعد المبادئ توفرو  ،األسترالية

 المبادئ هذه وتقر وعملها، المعاصرة الجامعية المكتبات دور وتقييم لوصف إطار ا (2016)
 األسترالي العالي التعليم داخل القادة مع المكثف التشاور بعد رتطو   التي التوجيهية والقواعد
 والتدريس البحث في ودةالج عالية وخدمات موارد لتقديم الالزمة المهنية والخبرات بالقيادة
 ،ةعديداستخدامات  ستخدمتُ  سوف التوجيهية والقواعد المبادئ هذه أن المتصور ومن. والتعلم
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 المرك ز الذاتي والتقييم واالعتماد، والخارجية، الداخلية المراجعة :في المثال سبيل على منها
 (.4- 3: 52) المستمر التحسين لتوجيه

      : شكل التاليفي ال التوجيهية القواعدو  لمبادئهذه ا ةهيكل تتموقد 
 

 

 األولويات تعكس المستوى عالية بيانات في الشكل السابق هي اإلستراتيجية األولويات
 المكتبة ؤديهت الذي الدور إظهار إلى وتهدف للجامعة، اإلستراتيجية الخطط في اإلستراتيجية

 من مجموعة تدعمها استراتيجية أولوية وكل رسالتها، تحقيق على الجامعة مساعدة في
 لكل توجيهية قواعد توفير الممارسة، كما يتم توجه المستوى عالية بيانات عبارة عن المبادئ

 القاعدة أن تثبت التي األدلة نوع ولتوضيح لهذا المبدأ، المختلفة األبعاد مبدأ توضح
 المؤشرات هذهلف تخت وقد ،القواعد هلهذ مؤشرات تطوير يمكن ،ؤهااستيفا تمالتوجيهية 

هذه األولويات  تدد  حُ و  .المكتبة لها التابعة الجامعة ومجال تركيز ،المكتبة نوع حسب
 ومقابالت األسترالية للجامعات اإلستراتيجية الخطط من عينة مراجعة خالل مناالستراتيجية 

 قيمتها إثبات على قادرة تكون أن إلى بحاجة المكتبات أن وأكد هذا. األطراف المعنيةمع 
ة". المكتب لمعايير محركال تكون أن يجب المنظمة رسالة" وأن ،لها التابعة المنظمة لرسالة
 التالية المشتركة الجامعية اإلستراتيجية األولويات على اإلستراتيجية األولويات تركز هنا ومن
(52 :5- 7:) 
هذه  دعيمتو  تقوية على فيها : حيث تعمل المكتباتوالبحث والتدريس التعلم نواتج -

عدادهم لطالبل تعلمال خبرة إثراء ويشمل ذلك ،النواتج  في ومتكيفة ناجحة لوظائف وا 
 .الناشئة الوظائف أو المهن

 المعرفة ونشر إنشاء تشجيععلى فيها  المكتبات عملينصب  : حيثجديدة معرفة نشاءإ -
 .هار  وأث   هاوتخطيطالبحوث  إنتاجية خالل إثراءالجديدة من 

 مؤسسة تنميةعلى المكتبات  تعمل : حيثوفعالة مستدامة بطريقة جامعةلا أصول إدارة -
 ومجموعاتها ومساحاتهاها خدمات )بما في ذلك للمساءلة وخاضعة مستدامة ديناميكية
 .الجامعة إلى قيمة يضيف مما ؛(وموظفيها

 األولوية

 االستراتيجية
 المبدأ

 القواعد

 التوجيهية
 ات/المؤشر
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ع تم وض ،األولوية االستراتيجية الخاصة بتدعيم نواتج التعلم والتدريس والبحثولتحقيق 
- 8 :52) وهي كالتالي ،في هذه االستراتيجية الممارسة وجهتالتي عة من المبادئ مجمو 
9:) 
 .واحتياجاتهم المعلوماتية ةالمتنوع ألطراف المعنيةتفهم المكتبة وتوقعها واستجابتها ل -
 .الموارد العلمية ذات الصلة والقابلة لالستخدام إلىإتاحة الوصول  -
لتلبية احتياجات  ؛المشورة المهنية للخبراء إلىاإلضافة توفير أنشطة وبرامج متخصصة ب -

 .األطراف المعنية
لتيسر مساعي التعلم والتدريس  ؛كيفقابلة للتمساحة المكتبة مالئمة للغرض منها و  -

 .والبحث
نشاء معرفة جديدة -  .إتاحة تقنيات تكنولوجية ذات صلة لتيسير التعلم وا 

فتحددت بتشجيع إنشاء معرفة جديدة  خاصةة والالثاني اإلستراتيجيةبتحقيق فيما يتعلق و 
 (:10: 52) داخلها فيما يلي للممارسة ةهموجالالمبادئ  مجموعة

من خالل قيادة  هاتأثير و  هاواستخداممخرجات البحوث زيادة المكتبة لقابلية اكتشاف  -
  .المعلومات والتعاون وتطبيق خبرة إدارة المعلومات

  .هاووضوح هاوزيادة تأثير األبحاث الجامعية  رئيس في قياس رتقوم المكتبة بدو  -
  .وتسجيل مخرجات أبحاثها ،العلمية للجامعةتأخذ المكتبة دور ا رائد ا في إدارة المعلومات  -
تسهم المكتبة في األولويات البحثية للجامعة من خالل تطوير معارف الباحثين ومهاراتهم  -

 .البحثية
والخاصة بتنمية منظمة ديناميكية ومستدامة  رةواألخياالستراتيجية الثالثة  أما بخصوص
 المبادئ التي توجه الممارسة داخل هذه االستراتيجية كالتالي فجاءت ،وخاضعة للمساءلة

(52 :11:) 
وتتعامل مع احتياجات الجامعة  ،فعالة ومستدامة وخاضعة للمساءلة مؤسسة المكتبة -

 .وتستجيب لها
ة والخبرة المتنوعة التي تقدمها في والمعرف المهاراتتسهم ثقافة المكتبة ومجموعات  -

 .الفعالية المؤسسية وتحقيق رسالة الجامعة
 .وتكون آمنة لهم طراف المعنيةألإتاحة المكتبة المادية واالفتراضية ل -
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قد اكتفى ف ،التي توضح أبعاد المبادئ السابق ذكرها فيما يتعلق بالقواعد التوجيهيةو 
نذكر منها  ذلكول ،اال يتسع المقام هنا لذكرها جميع  حيث  دهذه القواع الباحثان بعرض بعض

  :(11- 8: 52) أن المكتبة
 ذلك في بما التخطيط، وعمليات والسياسات المعلومات إدارة استراتيجيات في تشارك -

 ةقائم بها القرارات اتخاذ ، وعملياتالمؤسسي المستوى على الدراسية المناهج تطوير
 .األدلة على

 مع وتتماشى ،الميزانية ووضع التشغيلي التخطيط توجه منشورة اتيجيةتر اس بها يوجد -
 االتجاهات لتحديد قائمة ا استراتيجياتللجامعة، ولديها أيض   االستراتيجية والرسالة الخطة
 .لها السريعة واالستجابة والمستحدثة الناشئة

 خالل من البحث حياة دورة إثراء خالل من للجامعة االستراتيجي البحث أولويات مكنتُ  -
 .الباحثين إلى وتوصيلها بوضوح عنها التعبير يتم التي المناسبة الخدمات

دارتها المخاطر هذه من للتخفيف قائمة استراتيجيات ولديها المخاطر مي  ق  وتُ  تحدد -  .وا 
داخل ) والتعاون واالبتكار بالمهنية ثقافتها المستقبل، وتتميز وعلى العميل على تركز -

 وبرامج أنشطة إلى الوصول الطالب في أي وقت جميع (، ويستطيعجهاوخار  الجامعة
التعلم  واحتياجات دراستها وطريقة الدراسية مقرراتهم متطلبات مع يتوافق بما بها التعلم

 .الخاصة بهم
 األمية محو مهارات بناء من األطراف المعنية لتمكين وتدريبية تعليمية برامج توفر -

 .المعاصرة حثيةوالب واألكاديمية الرقمية
 - أنشطة من بها يرتبط وما افتراضية وأ ماديةسواء كانت  – بها التعلم بيئة تدعم -

 .الرسمي التعليم خارج الطالب بين األكاديمية التفاعالت
 والدولي الوطني الصعيدين على الصلة ذات المعلومات وشبكات هيئات مع عالقات تبني -

 لتمكين األخرى المنظمات مع تتعاون ماك ،الممارسات أفضل لضمان يهاعل وتحافظ
 الوقت وفي التكلفة حيث من فعالة بطريقة لمستخدميها المعلومات موارد على الحصول
 .المناسب
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 حقوق ووكاالت ،الحفظ ووكاالت ،الناشرين :مثل) الصلة ذات المنظمات مع بنشاط تعمل -
 من هماحتياجات يةتلب ضمانو  األطراف المعنيةو  الجامعة عن لدفاعل( والنشر الطبع

 .المعلومات
عادة واستخدامها المعلومات إلى الوصول بشأن ومهنية وخبيرة دقيقة مشورة تقدم -  وا 

دارتها ،استخدامها  الخاصة المنشورة وغير المنشورة المعلومات وموارد لمجموعات وا 
 .بالجامعة

متعون تيكما دراساتهم،  في فردية مساعدة عن يبحثون الذين للطالب هايموظفتتيح  -
العميل، كما تتوفر لهم فرص  حول نيومتمركز  االستجابة وسريعي المناسبة بالمهارة

 باالتجاهات والموارد دائم اطالع على والبقاء ومهاراتهم معارفهم التطوير المهني لتطوير
 .المستحدثة التكنولوجية

 فعال بشكل البيانات ونشر( العلمية الرسائل ذلك في بما) الجامعة أبحاث مخرجات تدير -
 الدقيق للتسجيل هعلي وتحافظ نظام ا والجامعة، كما تمتلك الحكومة لمتطلبات وفق ا

 .الباحثين والطالب التدريس هيئة بأعضاء الخاصة البحوث لمخرجات والمحد ث
واعتماد المكتبات  ما سبق ذكره من أطر مرجعية خارجية لقياس جودة إلىباإلضافة 

المكتبات األكاديمية  تستخدمهاأخرى  متنوعة ومتعددة أطراك ، هناألستراليةاألكاديمية 
 نذكر منها ما هاواعتماد هاخدماتوتقييم  هائقياس أدابها و  الجودةإلدارة األسترالية  بالجامعات

 يلي:
 :ISO 9001 أنظمة إدارة اجلودة -3

 ةأي على تطبيقه يمكن شامال   جودة معيار (ISO 9001) الجودة إدارة أنظمة تعد
 تم الذي الحالي اإلصدار إلىباإلضافة  (1987) عام في إصداره تمو  ،قطاع أي في سسةؤ م

بها  الجودة إلدارة الجامعية المكتبات من عدد في استخدمقد و  ،(2015) عام في نشره
ظهارها : في المعيارهذا  في الجودة إدارة مبادئ ، وتتمثلالماضي القرن تسعينيات منذ وا 
 فيها، والتحكم العمليات إدارة ونهج ،فراداأل ومشاركة والقيادة، العمالء، على التركيز

دارة األدلة، على القائم القرار وصنع والتحسين، ل ، كماالعالقات وا   المعيار ويشرح يفص 
 التوجيهية والمبادئ الجودة، دليل :مثل ،وثائق ويشمل الجودة، إدارة نظام إنشاء متطلبات
جراءات ،والموارد الموظفين شؤون إلدارة  والتدقيق الفحص عمليات ذلك في بما) التقييم وا 
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 في بالجودة المتعلقة لألدلة الشامل الرصد هو هاستخدام من هدفالو  ،(الوقائية واإلجراءات
، العمالء احتياجات تلبية في المستمر التحسين بهدف بها، والتحكم المنظمة عمليات جميع

، العميل نحو الموجه للتركيز وفق ا العمل إجراءات يدلتوح إطار ا وفري أن المعيارلهذا  يمكنو 
 ويسترن جامعة (:ISO 9001) شهادة على الحاصلة الجامعية المكتبات على األمثلةومن 
 التقنية ميونخ وجامعة فيجي، جزر بجمهورية الوطنية فيجي وجامعة ،أستراليا في سيدني

(TUM )(.211: 44) ألمانيا في 
  :(ABEF) ألسرتايلإطار متيز األعمال ا -4

 ادولي   به المعترف الوحيد األسترالي النموذج ABEF اإلستراليتميز األعمال  يعد إطار
 أنؤكد تو  هفي مشاركةالتضمن الذي و  ،الحصري العالمي التميز نماذج مجلس خالل من

ABEF   النماذج من مستفيدة القيادة في الرائدة الدولية لممارساتل نهج أفضليعكس  اإطار 
 ومعايير ،EFQM الجودة إلدارة األوروبية المؤسسة تميز نموذج مثل األخرى الرائدة الدولية
 يتمو  ،سنغافورة في الجودة ومعايير المتحدة، الواليات في األداء لتميز Baldrige بالدريدج
 التطبيق يعد والتي األعمال، لتميز مبادئ تسعة في ABEF لـ األساسية الفلسفة عن التعبير
 من األعمال لتميز التسعة المبادئ تعتبرو  ،المستدام لألداء بيئة لتهيئة أساس ا لها بتالثا

 في التميز مبادئ تفسير يتم ، كماوالتفكير للتنبؤ كأساس استخدامها يجب التي القوانين
 ،عناصر أو فرعية فئة (16)و فئات سبع باستخدام الفردية األعمال إلعدادات وفق ا العمل

 إلى للمؤسسة المعقدة البنية تقسيم على تحديد ا األكثر والعناصر الواسعة الفئات تعملو 
 القيادة، :هي الفئاتهذه و  ،ومنظم منهجي بشكل وتحسينها مراقبتها يمكن ملموسة مكونات

دارةو  المعلومات والمعرفة،و  األفراد،و  والتخطيط، االستراتيجيةو ، األطراف المعنيةو  العمالءو   ا 
 (.1: 73) المستدام واألداء النتائجو  واالبتكار، والتحسين العمليات
إطار تميز  (األسترالية المعايير باسم سابق ا المعروفة) SAI Global مؤسسة تديرو 

 األسترالية، البلدية الحكومات في الشاملة الجودة إلدارة كجائزة ABEF سترالياألعمال األ
 اشبيه   ABEFيعد ، و (1987) عام ذمن للربح الهادفة غير والمنظمات التجارية والمؤسسات

الحتوائه على  (EFQM) الجودة إلدارة األوروبية ةلمؤسسل في األعمال التابع تميزال بنموذج
 اوفق   أدائها لتسجيل المؤسسة قبل من ABEF الـ استخدام يمكنو  ،ةمعايير جودة مشابه

 والتقييم والتنفيذ لتخطيطا عملية تطوير وبالتالي ،السابق ذكرها الفئات ضمن واألبعاد للمبادئ
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 جائزة على تحصل مكتبة أول Wollongong ولونجونج جامعة مكتبة كانتو  ،والتحسين
ABEF الـ منهج اختيار تم ، كمااإلطار اعتماد من سنوات ست بعد ،(2000) عام في 
ABEF خارجي دليل ولتقديم ،األخرى المنظمات مع المقارنة لغرض الخصوص وجه على 
 (.212 – 211: 44) الجامعة داخل وقيمتها المكتبة لجودة صالح

 :(2014)الصادر في  ISO 11620 مؤشرات أداء املكتبة -5
 اإلحصائيات من سنوية مجموعة CAUL األسترالية اتالجامع مكتبات أمناء مجلس قاد
 المكتبات من جراءهذا اإل تطلبو  ،(1953) عام منذ فيه األعضاء األكاديمية المكتبات شاملة
 يمكنو  ،والعمليات والمخرجات المدخالت من مجموعة حول اإلحصاءات وتسجيل ديتحد

 بياناتهم ومقارنة الوقت، بمرور لبياناتهم سجل على االطالع ذلك بعد ألعضاءللمكتبات ا
 من لالستفادة امهم   إطار ا(  ISO) 11620المكتبة أداء مؤشرات تعدو  ،األخرى بالمؤسسات

 مؤشرات اختبار تمو  ،هادفة بطريقة والجودة األداء إلظهار صائيةحاإل البيانات هذه جميع
 ،العملية البحوث في أو المكتبات في الواسع االستخدام خالل من المعيار في الموضحة األداء
 وقوي دوليا معتمد شكل في أدائها عن التعبير في راغبةال للمكتبات اقيم   المعيار هذا ويعتبر
في و  العليا، اإلدارة إلى التقارير تقديم في تطبيق هذا المعيار نتائج استخدام يمكنو . امهني  

 الجودة إلدارة مجاالت ةأربع هناكو المستمر،  التحسين أهداف وتحديد وضعفي و  ،التسويق
 :(212: 44) هي ،رالمعيا في مبينة
 المكتبة؟ تقدمها التي الخدمات ما: التحتية البنيةو  الموارد -
 ؟والتصديق عليها الخدمات ولبق يتم كيف: االستخدام -
 التكلفة؟ حيث من بفعالية الخدمات تقدم هل: الكفاءة -
  المستقبلي؟ للتطوير كافية إمكانات هناك هل: والتطوير اإلمكانات -
 :(2014)الصادر في  ISO 116439 املكتبات أثرطرق وإجراءات تقييم معيار  -6

 يشيرو  ،المجتمع أو األفراد ىلع المكتبة أثر لتقييم (ISO 16439) معيارم تصميم ت
 خدمات استخدام ناتج عن مجموعة أو فرد في ملموس غير أو ملموس تغير إلى ثراأل 

 ووصف ،ثراأل  لتقييم التعريفات توحيد إلى معيارهذا ال هدفيو  ،معها صللتواأو ا المكتبة
 ثراأل  مهو مفيعد و  ،معنى وذات مهمة نتائج حققت والتي ،اختبارها تم التي الطرق ومواءمة
 لحكومةل التابعة والعلوم البتكارل الوطنية األجندة في خاصة األسترالية، بالمكتبات الصلة وثيق
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 معيارالو ، "الجامعية البحوث ومشاركة أثر قياس" هو األجندة هذه مكونات أحدف. األسترالية
 البيئة في ماسهإلوا ثراأل  قياس لتشغيل استخدامها للمكتبات يمكن التي األدوات ىحدإ وه

 والمعايير ABEF استخدام إطار ال شك في أنو ،العالي التعليم في األثر لقياس األكبر
 إدارة أنشطة أن ضمان فياألكاديمية  يساعد المكتبات أن يمكن أعاله الموضحة الدولية
 التوافق خالل منو  ،بها المعترف والمعايير الممارسات بأفضل تسترشد بها الخاصة الجودة

 للمكتبات يمكن الجودة بضمان منها رسمي اعتراف على الحصول أو والمعايير األطرهذه  مع
 التنفيذيين، والمديرين التدريس هيئة أعضاء لدى مؤسساتها في جودتها ااستباقي   عززتُ  أن
 توجه أن يمكن األطر أن ذلك من واألهم ،والمجتمع المستقبليين الطالب لدى خارجهافي و 

 البيانات بفهم للمؤسسة نفسه الوقت في وتسمح الجودة، تقييم بأسالي اختيار عملية
: 44) ومختلفة متعددة قنوات خالل من المكتبة في تدخل والتي ،بالجودة المتعلقة والمعلومات

213 -214.) 
 أدواتاألكاديمية بالجامعات األسترالية  تأطر التقييم السابقة تستخدم المكتبا ضوءوفي 

ف مدى عر  وت   ،خدماتلما تقدمه من الواقع الفعلي  تحديدوذلك ل ؛خدماتهاجودة و ها ئأدايم يلتق
، والتحقق من كفاءة وفعالية األداء من خالل مها في تحقيق رسالة المؤسسة التابعة لهااسهإ

 رأي تولذلك فإن استطالعا ،ىخر األ األطراف المعنيةو  مستخدمي المكتبةعلى  التركيز
 .دمة التي تقدمها له المكتبةية لقياس رضا المستخدم عن الخالمستخدم هي أكثر الطرق فعال

 تقديم خالل من همإشراك يتمو  الجامعة، في األطراف المعنية أهم أحد الطالب عديُ و 
، الحاكمة اللجان في للطالب عضوية لديها الجامعات وبعض ،االستطالعات في مالحظاتهم

 ،الوطني المستوى على الجودة في بالطال مشاركة لتحسين استراتيجيتين اقتراح تم كما
 على المستقبل في للجودة الخارجية المراجعة لجنة تكوين من كجزء الطالب تشمل :األولى
 مك نيُ  للطالب وطني منتدى تشكيل :الثانيةو  المتحدة، المملكة في المستخدم النهج غرار

 ،الخاصة العالي ليمتعال وكليات الجامعات مختلف من الطالب آراء إلى االستماع من الحكومة
(، 482: 89) والدوليين المحليين الطالب من كل اهتمام على الطالب منتدى عضوية تعتمدو 

ها ئتها ومقياس لمعرفة مستوى أداها المكتبات كمؤشرات لجودومن أهم األدوات التي تستخدم
 .عليميةهو المزود االسترالي لالستطالعات واالستشارات التآراء الطالب  إلىوالمستندة 
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 :InSync املزود األسرتايل لالستطالعات واالستشارات التعليمية -7

 التي انتهت منها جامعة العميل استطالعات أحدث من (InSync)يعد استطالع 
 قبل من ، وُيدارInSync Surveys دعىتُ  أسترالية محلية شركة تجريه ذيوال ،فيكتوريا
استطالع  يشبهو  سنوات ثالث كل مرة أو اسنوي   (2000) سنة منذ األسترالية الجامعات معظم

LibQUAL خدماتال مجاالت تغطي التي األسئلة من سلسلة العمالء ويسأل ،تمام ا 
 ،واالتصاالت والبيئة، والمرافق، والموارد، التوظيف، :مثل ،ةجامعالتي تقدمها ال الرئيسة

 النتائج تقييم يتم ثم ،صورمتال ألدائنا وفق ا توقعاتهم ترتيب العمالء من سؤال كل يطلبو 
 أنها على تحديدها تم التي المجاالت أصبحتو  ،تقريرال تجميع ويتم InSync الـ بواسطة
 للتحسين مجاالت باعتبارها أولوية ذات واألداء التوقعات بين واضحة فجوة وجود توضح

األعضاء  المكتبات ذلك في بما ،األفضل ممارسةال ذات مكتباتال تستخدمكما ، (80: 106)
 المكتبة عميل رأي استطالع بانتظام ،CAUL مجلس أمناء مكتبات الجامعات األسترالية في
"Library Client Survey "وتشجيع متطلباتهم لفهم المستخدمين آراء في للبحث 

 :أي) وموثوقيتها صحتها من للتأكد باستمرار هذه األداة مراجعة تتمو  ،المستمر التحسين
 ورضا المكتبة خدمة لتحسين االستطالع نتائج ُتستخدم ، كماتقيسه فيما( وثباتها صدقها

 فحص لعمليات دليل وتقديم التمويل أجل من مصداقية لبناء الحالة دراسات ودعم المستخدم،
 (.1: 72) والخارجية الداخلية الجودة

حيث  ،الدولية إلى االسترالية الوطنية هاحدود InSync Surveysت شركة وقد تجاوز 
 خدمات بتوظيف (2010) عام من بدء ا Hong Kongامت مكتبات جامعة هونج كونج ق

 تجميع :مثل ،إحصائية خدمات بسهولة منها تتوفر والتي ،InSync األسترالي المزود
 شكل في تقديمها يتم التي النتائج تساعدو  ،نظيرةال مؤسساتال مع المقارن والقياس البيانات
 يعلقها التي واألهمية المكتبات أداء عن المستخدم تصور نيب الفرق أي) الفجوات تحليل

 التي المجاالت تشخيص في المكتبات إدارة InSync من( الخدمات نطاق على المستخدمون
 التعليقات تجذب، كما المستخدم بتوقعات الوفاء في فشلت أومكتبات الجامعة  فيها نجحت

ا المتكررة  بعض استمرار سبب الكتشاف متعمق تحليل ءراإج ويتم ،اإلدارة من كبير ا اهتمام 
 (.39: 56) الطويل المدى على حلها وكيفية المكتبات إزعاج في المشكالت
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ا
 :  ingdomKnited UThe اململكة املتحدة -اثالث

 بين التعاوني التنظيم مبادئ على المتحدة المملكة في الجودة ضمان تأسيس تم
 ؛الجامعية الدرجات لهيئات منح األكاديمي االستقالل ارهاعتب في اوالمؤسسات، آخذ   الحكومة

اإلدارة  ألطر وفق ا ومنحها وتقديمها البرامج لتصميم مجاال   هذه الهيئات والمؤسسات يعطي مما
 وفق ا العالي التعليم مؤسسات QAA)) الجودة ضمان وكالة المحلية الخاصة بها. وتراجع

 وكذلك ،متحيزين وغير مستقلين نظراء عينمراج فرق باستخدام محددة، مراجعة لطرق
 استخدام ويعتمد المتحدة، بالمملكة العالي التعليم قطاعات جميع من المعينين الطالب مراجعي
 األكاديميين واستخدام الخارجي الفحص في المتحدة المملكة تاريخ على النظير مراجعة
ا المراجعة فرق متقو  والمعايير، كما للجودة وجديرين الئقين كحكام النظراء  من بسلسلة أيض 

 التعليم مراجعة لطريقة يمكن أنه إلى باإلضافة ،الجيدة الممارسة ميزات وتحديد التوصيات
 تتخذها التي اإلجراءات تأكيد الشمالية وأيرلندا وويلز إنجلترا في المستخدمة( HER) العالي

 (.28- 27: 58) القصور أوجه لمعالجة المؤسسة
هي الهيئة المسؤولة عن ضمان وتحسين جودة التعليم العالي  ن الجودةكالة ضماتعد و و 

سواء كانوا  ،التعليم العاليمؤسسات ي الوكالة مراجعة لجميع جر  المتحدة، وتُ في المملكة 
جامعات أو كليات التعليم اإلضافي أو مقدمي التعليم العالي من القطاع الخاص الذين 

 خدمة، وتخضع هذه المؤسسات لطرح أسئلة حول عيةدرجات الجاميتمتعون بسلطات منح ال
تعلم لطالبها، ويتم الحكم على جودة فرص التعلم وعلى مكتبتها ودورها في تعزيز فرص ال

 مؤسسات التعليم وجميع، من منهجية المراجعة ء اباعتبارها جز التحسين في هذه المؤسسات 
 قانون قبل من السنوية المراقبة لأشكا من لشكل تخضع برامجها المتحدة المملكة في العالي
 (.22- 19: 46) الجودة ضمان بوكالة الخاص الجودة
 وتقييم األكاديمية المكتبة نشاط لقياس المختلفة والمنهجيات الطرق من العديد هناكو 
 أهداف لها تعددةم طرق هناك ولكن صحيحة، واحدة طريقة توجد فال ،بها الخدمة فعالية

 الجمع فإن ذلك ومع ،والمكتبات الخدمات تقديم من ختلفةم انبو ج في تنظر وهي ،تنوعةم
 المكتبة لجودة ومتعمقة النطاق واسعة صورة يقدم المختلفة والرؤى الطرق هذه جميع بين

 األخرى والقطاعات األخرى المكتبات مع المعيارية المقارنة تكون أن األهمية األكاديمية، ومن
كما الممارسات،  أفضل وتحقق تبتكر أن األكاديمية للمكتبات ريدأُ  إذا وذلك وجوهرية، أساسية
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ا تعمل بل ،فحسب واألدلة البيانات تجمع ال المكتباتأن   عملية منباعتبارها جزء ا  عليها أيض 
 المبادرات وتطوير التنظيمي األداء لتحسين البيانات هذه باستخدام وذلك ،المستمر التحسين

- 281: 81) التمويل أجل من التأييد جهود ودعم مينالمستخد احتياجات تلبية أجل من
283.) 
 عمليات تكون أن لضمان الجودة إلدارة وأنظمة معايير األكاديمية المكتبات بعض تتبنىو 
ظهار تنفيذ نحو وللسعي ومالئمة، قوية بها الخاصة الجودة  ةالكفاء من أكبر قدر وا 

 األمثلة وتشمل. للعمالء والرضا القيمة ادة)بالمكتبة( وزي طراف المعنيةألل المستمر والتحسين
دارة ،(ISO 9001) األيزو معيار: استخدام  التميز نموذج ومعيار ،TQM الشاملة الجودة وا 
 الجودة وظيفة ونشر ،EFQMالجودة  إلدارة األوروبية المؤسسة عن الصادر األوربي
QFD، سيجما وستة (Six Sigma) (79 :181 -182،)  برنامج خداماست إلىباإلضافة 
 الشمالية أمريكا له خارج النطاق واسع استخدام أول إن، حيث (+LibQUAL)  +ليبقوال

 Cranfieldكرانفيلد ) جامعة في بداية   المتحدة، المملكة في كان (وكندا المتحدة الواليات)
University،) جامعة مدير ساعد ومؤخرا ( يوركUniversity of York )- مفكر  وهو

 أوروبا في البروتوكول استخدام تسهيل في -المكتبة  خدمة جودة عن المدافعين كبار ومن
 متعددة ومتنوعة االمتحدة أطر   المملكة بجامعات األكاديمية وتتبنى المكتبات (،1: 66)

 منها: ،جودتها العتمادها وتقييم
 :+LibQUAL (+ليبقوالبروتوكول ) -1

 وضعبالم عنها المسئولين إلخبار صةر ف المكتبة مستخدمي( +ليبقوال) برنامج يمنح
 المستخدمين لتوقعات االستجابة يمكن وبالتالي التحسين، إلى خدماتها فيه تحتاج الذي

دارتها  خدماتها من تطوير يمكنهم كما إدارة المكتبة، على القائمين قبل من أفضل بشكل وا 
 مع مكتبتهم ناتبيا مقارنة خالل من أفضل بشكل المستخدمين هؤالء توقعات لكي تلبي
 (كبير حد إلى) تقييمها يتم والتي ،المكتبات تلك ممارسات وفحص ،المناظرة المكتبات بيانات
 من اجزء   المكتبة تصبح لكي يعد فرصة( +ليبقوال) أن برنامج فضال  عن مستخدميها، قبل من

 (.1: 67) المكتبات خدمات في التميز بتطوير معني مجتمع
 االستقصائية والدراسات المسوحات إدارة في نيالمبذول والجهد الوقت أن إلىباإلضافة 

 الوطني لرأي االستطالع :المثال سبيل على) والوطني الداخلي المستويين على لها واالستجابة
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 واالستجابة العمالء رضا تحديد نحو هو سعي( NSS المتحدة المملكة في الطالب
( العمالء خدمة تميز: مثل) معيار نجازإن أكما المؤسسية،  المكانة على والحفاظ الحتياجاتهم
ا ،المقدمة الخدمة وجودة الجامعة موظفي تطوير سهم فييمكن أن يُ   له يكون أن يمكن وأيض 

 المرتدةكأمثلة ألدلة على التغذية  NSSويتم االستعانة ببيانات الـ  (،12: 80) تنافسية مزايا
مدى توافر موارد التعلم وسهولة جية، وعلى الخاص بالمكتبات في المراجعة الخار  والتقييم

 (.35- 34: 58) الوصول إليها
 :NSS االستطالع الوطني لرأي الطالب -2

 التعليم تطبق على طالب المتحدة المملكة نطاق على استقصائية دراسة عن هو عبارة
 مكتب ويدير. الدراسية مقرراتهم إلعطاء مالحظاتهم ونقدهم حول النهائية السنة في العالي
 المتحدة المملكة في األربعة والتنظيم التمويل هيئات عن نيابة الرأي استطالع( OfS) الطالب
 والمشهد الجودة ضمان عناصر من ارئيس   مكون ا االستطالع بإنجلترا، ويعد الصحي والتعليم
 ميةإلزا االستقصاء في والمشاركة ،المتحدة المملكة في العالي التعليم في األوسع التنظيمي
من منظور المكتبة أحد  كما يعتبر االستطالع (،4: 95) العالي التعليم خدمات لمقدمي

 أحد يعد المؤسسي المستوى عن المكتبة، وعلى الطالب لرضا همة والمفيدةمال المقاييس
 ضمان وكالة مراجعة :مثل ،أخرى معايير جانب إلى الكلي األداء لتقييم المستخدمة المقاييس
 األداء ومؤشرات الطالب، لرضا الداخلية واالستقصاءات البحثي، التميز إطار ئجونتا ،الجودة
ا الجامعات بعض وتراقب الجامعة، مستوى على الرئيسة  الطالب خبرة من مختلفة جوانب أيض 
 (ISB) للطالب الدولي والمقياس ،(Student Barometer) الطالب مقياس باستخدام

(78 :94 -95.) 
 :CSE "دمة العمالءمعيار "متيز خ -3

رطُ  فقد المؤسسات، العمالء لجميع على الُمر ك ز التغيير لقيادة عملية أداة لتوفير  امعيار   و 
دارية بحثية نماذج من مزيج عن عبارة هوو  العمالء، خدمة لتميز ما فيه  وأهم وتشغيلية، وا 
ا المعيار تصميم تمكما  الخدمات، تقديم في العملية الخبرة هو  حقيقية فوائد قديمتل خصيص 

 إرشادات يتضمنو  ،فيه تعمل الذي القطاع أو الحجم عن النظر بغض المنظمات، لجميع
 تقديم على خاص بشكل ويركز ،عنصر كل داخل األدلة تحديد في وتوجيهات للمساعد

 المهنية الموظفين وكفاءة إليها، والوصول المعلومات وجودة التوقيت، وحسن الخدمة،
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 والقياس المستخدم خبرة وفهم العميل رؤية تطوير على التركيز إلىضافة إلبا وتصرفاتهم،
 كمحرك: األول متميزة مستويات ثالثة على للعملالمعيار  صمملذلك و  ،الخدمة لرضا القوي
 يتعلق فيما لقدراتها، ذاتي تقييم بإجراء للمؤسسات بالترخيص المستمر، للتحسين ودافع
 كأداة: الثاني التحسين، وأساليب مجاالت تحديد خالل منو  ،ءالعمال على تركز خدمات بتقديم
 مهارات واكتساب باكتشاف المؤسسة داخل والفرق لألفراد السماح خالل من المهارات لتطوير
 خدمات تقديم على قدراتهم بناء وبالتالي شراكهم،ا  و  العمالء على التركيز مجال في جديدة

 عن طريق السماح تحقق ا مستقال   اإلنجاز من تحققال: الثالثأما المستوى  محس نة،
ظهار للمعيار الرسمي االعتماد على للحصول بالسعي للمؤسسات  وتحديد كفاءتها، وا 
 .(4 :54) بنجاحها واالحتفال للتحسين الرئيسة المجاالت
 حول األدلة جمع يمكن الخدمة، مقدم من بدال   الطالب، خبرة على التركيز خالل منو 
 بطريقة الطالب تعلم فرص تقييم يمكن الجودة، وبالتالي رحلة من مختلفة لاحمر  في التأثير
 فقط ليس االستطالعات تستخدم للغرض، كما يمكن أن ومالئم متسق إطار باستخدام شاملة،
ا ولكن ،الطالب رأي عن لمحة لتقديم : 46) للخدمة طولية دراسة إلجراء فرصةباعتبارها  أيض 
 موضعها في العمالء خدمة آليات من مجموعة األكاديمية تباتمكال من العديد ضعتو و (، 20

 الطالب" "مواثيق أو المكتبة" "مواثيق: األمثلة تتضمنو  ،اآلخرين والعمالء للطالب المالئم
 الخدمة ومعايير منهم، متوقع هو وما الخدمة من توقعه للمستخدمين يمكن ما تحدد التي
جراءات ومخططات ها،وتوافر  الخدمة تقديم مستوى تحدد التي  بفرص المستخدمين تزويد وا 
 الممارسات مع وتماشيا المقدمة، الخدمات بخصوص والشكاوى واالقتراحات التعليقات تقديم
 المواثيق هذه ونتائج بشأنه، التقارير ورفع ومراجعته األداء مراقبة ُتعد الخدمة لجودة الجيدة

ظهار العمالء مع للتفاعل اضروري   أمر ا والمخططات والمعايير : 78) المستمر التحسين وا 
94.) 

 :SCONULو UCISA الصادرة عن Aide Mémoireاملذكرة املعاونة  -4

 جمعية" و" UCISA والكليات الجامعات معلومات نظم رابطة" عمل مجموعة أصدرت
 المذكرة" الجودة بضمان المعنية"  SCONULوالجامعية الوطنية والمكتبات الكليات مكتبات

 بتقييم يقومون عندما الجودة ضمان وكالة مراجعي لمساعدة Aide Mémoire" اونةمعال
 التوجيهات تكملة إلى المذكرة هذه تهدفو  ،األكاديمية المراجعة إلجراءات وفق ا التعلم موارد
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وكالة ضمان الجودة  وقد أتاحتها ،األكاديمية للمراجعة الجودة ضمان وكالة كتيب في الواردة
 هذه توفركما الدراسية،  والموضوعات المواد مراجعة على تدريبهم عند عةراجالم لرؤساء
 المكتبة مقدمي خدمات لدى استكشافها يتعين التي للقضايا عامة مراجعة قائمة المذكرة

 اإلستراتيجية: القضايا تختص بـ والطالب، وهذه التدريس هيئة وأعضاءالحاسوبية  والخدمات
 حيث من تقييمها يتم التي المقررات توفيرو  ،المرتدة والتغذية ييمالتقو  واالتصال، والتخطيط

 المستخدم دعم إلى باإلضافة إليها، الوصول وسهولة وتوافرها التعلم مواد مةءومال صلة
 (:36- 33: 58) األدلة المقدمة للمراجعين الخارجيينومن أمثلة (، 3- 1: 77)

 ضمن مخصص قسم أو المكتبات، ندبل بوضوح محددة بذاتها قائمة ستراتيجيةا وثيقة -
 .أوسع إستراتيجية

 المقررات خالل من السنوية الرقابة إطار في بالمكتبة المرتبط المحتوى على أمثلة -
 .والكليات واألقسام الدراسية

 المكتبات قبل من جمعها تم التي الداخلية والموظفين الطالب استطالع رأي بيانات -
 .نفسها

 ،الموارد إلى الوصول حول والموظفين من الطالب المرتدة للتغذية تستجيب عمل خطط -
وكاستجابة لنقدهم أو عدم رضاهم عن الوضع الحالي والمثبت من خالل بيانات المسح 

 .أو مجموعات التركيز
 .(الكتالوج)و المكتبة استخدام بيانات -
 .العمل مجموعات أو المكتبة خدمات لجان محاضر أو الخدمة مستخدمي من تقارير -
 موارد لتأمين التخطيط عملية تعكس التي الجديدة المقررات صحة من التحقق قائوث -

 .إضافية تعلمية
 االحتياجات ذوي ا للطالبوأيض   المتفرغين غير للطالب عدبُ  عن التعلم توفير تقييم -

 .الخاصة
 .وخدماتها بالمكتبة تعريف الطالب ترتيبات -
 .المكتبة خدمات حول ونصائح وتوجيهات أدلة -
 اتجاهات ومع االستراتيجي السياق مع الموظفين تطوير خطط مواءمة أجل من اتعملي -

 .للمستخدمين المرتدة التغذية
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 .الرقمية والمعرفة المعلومات مهارات على والطالب للموظفين أو عام مخصص تدريب -
 (QC) قانون جودة التعليم العايل -5

 في العالي التعليم جودة ونقان االعتبار في المؤسسات تأخذ أن الجودة ضمان يتوقع
 المعايير وبيانات العالي، التعليم لمؤهالت وطنية أطر على يشتمل الذيو  المتحدة، المملكة
 ومعايير جودة وضع بشأن الخدمات لمقدمي الفصول من وسلسلة ،الدراسية للمواد القياسية
 الخارجية المرجعية قاطالن توفير في ذلك ويسهم ،وضمانها عليها والحفاظ العالي التعليم تقديم

 (.27: 58) العالي التعليم مؤسساتبين  شراكةالب طورت والتي العالي، التعليم جودة لضمان
 رسمية عمليات لديهم يكون أن العالي التعليم مقدمي من( QC) الجودة قانون ينتظرو 

 في الجودة ضمان وسياسات إجراءات من اآلن يتجزأ ال جزء وهذا ،البرامج على للتصديق
قراره البرنامج على التصديق يكون ما عادةو  ،المؤسسات معظم  تأخذ: مرحلتين من عملية وا 

 في أما مباشرة؛ األكاديمية المكتبة يشمل ال قد ُمجمل لتخطيط ترخيص شكل األولى المرحلة
 إشراك ينبغي -عليه والتصديق البرنامج من الرسمي التحققب والخاصة- الثانية المرحلة
 توفير خالل من للطالب ممتازة خبرة تقديم لضمان المفتاح هي الخدمة ألن ؛بةالمكت خدمة
 من عضو ا البرنامج فاعلية ومستوى صحة من التحقق عملية تتضمن قدو  ،لهم التعلم فرص

 البرنامج موضوعات في امكتبة متخصص   أمين يكون األكاديمية ربما المكتبة خدمة أعضاء
(subject librarian)،  االفتراضي  التحقق أو التقديم، فريق في امختص   اعضو  ه باعتبار-
 يقدمون الذين المكتبة موظفي ىلد البرنامج وفاعلية صحة من -شيوع ا أكثر أصبح لذيا

 (.17: 46) الموارد على والتأثير المقترح البرنامج دعم إمكانية حول تعليقات

 مجموعة خالل فمن الطالب، تعلم فرص على الجودة قانون من "ب" لقسما يركزو 
 تلبي وكيف الطالب تعلم فرص حول أسئلة تثار الجودة قانون في والمبينةالمحددة  التوقعات

 في العالي التعليم مراجعة عملية ترغب الطالب، وقد لدى التعلم احتياجات خدمات المكتبة
 ،تحقيقه إمكانية المكتبة تتيح كيف لمعرفة والتدريس( " )التعلم3فحص ومراجعة التوقع "ب

 احتياجات وتلبية تحديد يتم كيفو  ؟المكتبة موظفي وخبرات ما مؤهالت :المثال سبيل علىف
 المقدم والدعم ،(واالجتماعية المادية واالفتراضية) التعلم وبيئة الخدمة، وتقويم تطويرهم،
في تقويمه؟ و  للمؤسسة؟ وكيفية األكاديمي الكادر تطوير في دور المكتبة لخدمة هلو  للطالب؟
 المكتبة مقدمو خدمات يحتاج نجاز( قد" )تمكين الطالب من التطور واإل 4التوقع "ب مراجعة
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 الدراسة، مهارات تطوير في مدخالت لديها يكون عندما خاصة ذلك، في دورها توضيح إلى
 جودة حول أسئلة طرح التوقع هذا ضمن من أنه كما البحث، ومهارات الرقمية، والمعرفة
ألنه (؛ 23: 46) استخدامها من لتمكينهم للطالب المقدم والدعم التعلم درمصا مالءمة ومدى

 تكون كثيرة حاالت في إذا كان الهدف المرجو من الطالب أن يكونوا متعلمين مستقلين، فإنه
 "4ب"التوقع  والتعلم، ويؤسس االكتشاف من تمكنهم التي هي بها المرتبطة والموارد المكتبة
 تمكن التي والموارد الترتيبات وتقويم لرصد استعداد لديها العالي مالتعلي مؤسسات" على أن
 المؤسسات ويشجع ،"والمهنية والشخصية األكاديمية مكاناتهما  و  قدراتهم تطوير من الطالب
  (.29: 58) األكاديمية واألقسام للمؤسسات المهنية الخدمات بين روابط إقامة على

 :(PSRBs) ظيميةاهليئات املهنية والتشريعية والتن -6

 فرض المتحدة المملكة في( PSRBs) والتنظيمية والتشريعية المهنية للهيئات يجوز
 أثناء المتطلبات هذه تحديد يتم ما عادة  و  ،االعتماد عملية من كجزء المكتبات على متطلبات
 نتكو الهيئات هذه بعض أن إلى، باإلضافة الدورية المراجعة أو والفاعلية الصحة من التحقق
 المكتبة، مقتنيات :مثل ،أشياء من للتحقق المؤسسات زيارة في غيرها من استباقية أكثر

 من متنوعة عبارة عن مجموعة وهذه الهيئات (،22: 46) بيانات قاعدة يقبل اآلخر والبعض
 مهنة على القانونية السلطة وذوي المنظمة والجهات المهنية والهيئات العمل أصحاب هيئات

 أو العتماد أو كمنظمين، العالي التعليم في الهيئات هذه وتشارك المهنيين، من مجموعة أو
تم االستعانة بالتغذية كما ت (،2: 71) المهنية بالمعايير تفي التي الدراسية المقررات إقرار

مراجعات الجودة  إلى، ومراجعة تقارير هذه الزيارة، باإلضافة هيئاتهذه المن زيارة  المرتدة
المجال المعرفي أو على مستوى المادة  وخرى على مستوى القسم العلمي أالخارجية األ

 إليها الدراسية كأمثلة ألدلة على مدى ارتباط موارد ومواد التعلم وتوافرها وسهولة الوصول
(58 :34 -35.) 

 مثل: عدد) المدخالت تضمنت وبيانات اسنوي   تقرير ا األكاديمية المكتبات معظم أصدرتو 
( المتاحة الدراسية المقاعد وعدد بها، المشترك المجالت وعدد شراؤها، تم التي الكتب

 التعامل تم التي المكتبات بين االستعارة طلبات وعدد المعارة، الكتب عددمثل: ) والمخرجات
 األولية والمخرجات المدخالت بيانات قيمة من التقليل عدم يجبف التقييدات ورغم(. معها

 تطوير وفي والسياسات، األداء مراقبة في المستمر االستخدام مع األكاديمية للمكتبات
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 التأييد وفي ،المماثلة المؤسسات مع مقارنة معايير وضع وفي الرئيسة، األداء مؤشرات
 ، كما قامت هاتعزيز  أو هاتحسين أوخدماتها  حماية إلى السعي عند للجامعة الداخلي والدعم

 نسبيا بسيطة قياسات استخدام بداية من جودة برحلة ة،األخير  اآلونة في األكاديمية المكتبات
 العميل رضا :مثل ،مفاهيم باستخدام للجودة أوسع ا بدراسةمرور   والمخرجات المدخالت لهذه

 أن المهم منو  (،183- 182: 79) واألثر والقيمة النواتج بفحص وانتهاء   الخدمة، وجودة
 مناسبة جراءاتإ عن البحث ثم ومن ،لتحقيقها المكتبة تضعها التي النواتج ةماهي بدقة نفهم
 مقاييس يستخدم للجودة مختلط نهج اعتماد سيتم للمستقبل بالنسبةأما  ،النواتج تلك لقياس
 لتوفير ؛سواء حد   على واألثر الرضا :من كل   لقياس كيفية مقاييس جانب إلى للنواتج كمية

 (.109- 108: 90) المؤسسية ياتاألولو  في المكتبة ماسهإل اوصمود   قوة أكثر مؤشرات
باستقراء خربات الدول السابقة يف اعتماد وجودة املكتبات األكادميية 

 عمليات التي تتميز بهااملشرتكة والشائعة  تتضح بعض املالمحجبامعاتها 
 ومنها: ،ذه املكتباتهلودة اجلاالعتماد وضمان  جراءاتإو
بل في  ،مستفيدعميل أو المستخدم أو العلى الومجموعاتها في خدماتها ومرافقها التركيز  -

مثل: )المختلفة  األطراف المعنيةوهو على المفهوم األوسع  تركز  كأستراليابعض الدول 
، والروابط الطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ومجتمع الحرم الجامعي

األكاديمية بالمكتبات مين الداعمين والمهت إلىباإلضافة  المهنية ذات الصلة بالمكتبات،
األكاديمية ألسوارها وجدرانها  المكتبات هذهتجاوز  مما يؤكد (من المجتمع المحلي

المحلى )واإلقليمي والدولي في كثير واالتصال بالمجتمع األكاديمي األوسع بل والمجتمع 
التي  التغيرات والتحديات، كما ركزت على المستقبل مع األخذ في االعتبار من األحيان(

 .يمكن أن تواجهها المكتبات األكاديمية في المستقبل القريب والبعيد
الهتمام بمفاهيم جديدة فيما يتعلق بمجال المكتبات بصفة عامة والمكتبات األكاديمية ا -

وقيمة  ،االعتماد القائم على النواتجو  ،تبةاألولويات االستراتيجية للمكمثل:  ،بصفة خاصة
بالمؤسسات التابعة  تطوير التعليم والتعلم والبحث فيو  ،ستخدمينوأثرها على المالمكتبة 

 رضا العميل وتصوراته عن جودة الخدمات التي تقدمها المكتبة األكاديمية.و ، لها
أو الجودة داخل المكتبة  األداءلم تعتمد هذه الخبرات على قياس أو مقياس واحد لقياس  -

تتمكن المكتبة األكاديمية  حتىوأداة بل تم الجمع بين أكثر من مقياس  ،األكاديمية
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تكوين صورة كاملة ومفصلة وواضحة عن  من ولون عنها والمهتمون بشئونهاوالمسئ
، فمن الواضح أن هذه الخبرات اهتمت خدماتها ومرافقها ومستوى األداء بهاجودة 
ها بمعنى أن االعتمادفقط بمقاييس هيئات  تكتفولم  ،اا واضح  اهتمام  اس الداخلي بالقي

كما أكدت  ،ثبات قيمتها وأثرهاإل  القياس والمراجعة الداخليةركزت في المقام األول على 
أطر التميز واالستطالعات الوطنية  :مثل ،استخدام وتطبيق أطر وطنية ودولية للجودة

 مؤشرات لألداء والجودة بها.باعتبارها 
المكتبة  لمستخدميالمسوح االستطالعية االهتمام بتطبيق الدراسات االستقصائية و  -

تساعدهم في  طوليةتفصيلية بيانات  دارتها والقائمين عليهامما يوفر إل ؛األكاديمية
من  ، والتينات السليمةاواتخاذ قرارات قائمة على األدلة والبيالتخطيط السليم لمستقبلها 

  .ي تطوير وتحسين خدماتها ومرافقها ومجموعاتهافشأنها أن تسهم 
برامج وخدمات تعليمية  ةتاحإمن خالل المكتبة األكاديمية التعليمي على دور  أكيدالت  -

ية من أجل خلق متعلمين ذوي معرفة معلومات ؛لمستخدميها والمستفيدين من خدماتها
إيجاد مجتمع أكاديمي  إلىمما يؤدي  ؛ومتعلمين لديهم القدرة على التعلم الذاتي والمستقل

 .البنية المعلوماتية والمعرفية لألبحاث العلمية وفي تطوير ،يسهم في إنشاء معرفة جديدة
 أو الحاجات دور المكتبات األكاديمية في دعم مستخدميها من ذويأبرزت هذه الخبرات  -

بسهولة  رفةالمعلومات والمع ىوالتأكيد على حقهم في الحصول عل ،االحتياجات الخاصة
 .ةالخاصتراعي متطلباتهم احتياجاتهم و و  تتناسبوتوفير الخدمات والمرافق التي  ،ويسر

تعزيز التعاون بين المكتبات األكاديمية فيما بينها من جهة وبينها وبين المكتبات العامة  -
 وذلك من خالل تفعيل أشكال وأنماط التعاون في ،ىوالخاصة والمدرسية من جهة أخر 

وفي  ،منها لمجموعات ومقتنيات كل  البينية خدمات االستعارة  وفى ،األنشطة المشتركة
 .هاما بينفي والمستخدمين لعاملينلتبادل الزيارات 

جراءات إعدم  - ضمان غفال دور المنظمات المهنية والتشريعية والتنظيمية في عمليات وا 
 .وتوكيد جودة المكتبات األكاديمية واعتمادها

 ؛دمج أنشطة المكتبات األكاديمية ضمن منظومة األنشطة الطالبية بالكلية أو الجامعة -
ؤية ورسالة المؤسسة التابعة مشاركتها في تحقيق ر  نطاقلتعزيز دورها وتوسيع وذلك 
 .لها
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هتمام بجودة موارد التعلم بالمكتبات األكاديمية من حيث مناسبتها للمستوى الدراسي اال -
 سواء كان مرحلة جامعية أولى أو مرحلة الدراسات العليا، ومدى توافقها مع نواتج التعلم

سهولة الوصول إليها  إلىبها، باإلضافة  اوموثوق  ، وأن تكون حديثة عةالمستهدفة والمتوق
  كفايتها.و 

راء آحول أدائها و  دور المكتبة األكاديمية في جمع البيانات واإلحصاءات ىالتأكيد عل -
من أجل  ؛كتبات األكاديمية األخرىها مع الممقارنتوتحليلها و  مستخدميها وتوقعاتهم

 قائمة على األدلة لتحسن األداء وتطوير الجودة بها.ط عمل االستفادة منها في وضع خط
بعض خارج إطار مع واألكاديمي في تفاعالت الطالب بعضهم عد االجتماعي تعزيز البُ  -

وخلوات دراسية  ،المعلومات والتعلم عمومياتإتاحة  :من خالل ،الرسمي التعليمالدراسة و 
ا من مساحات التعلم االجتماعي وغيره ،وصاالت اجتماعات للطالب ،ومقاهي، جماعية

   داخل المكتبة األكاديمية.
السعي نحو الحصول على جوائز التميز في األداء أو في خدمة العمالء على المستوى  -

مما يساعد  ؛واالعتمادلجودة معايير دولية لأطر و وتطبيق  ،وليس المحلي فقطالدولي 
 وفي ،قياس وتقويم الجودة بها المكتبات األكاديمية على اختيار أفضل وأنسب أساليب

ثبات مكانتها  ،لها الترويجا و خدماتهتعزيز   .اا وخارجي  داخلي  وا 

 الدراسة امليدانية:
لى تحديد واقع تحقق معايير االعتماد في المكتبات األكاديمية إهدفت : الدراسة فهد -1

 ديريومكليات جامعة المنيا المعتمدة وغير المعتمدة من وجهة نظر الطالب بعض ب
 .وأمناء المكتبات

ف واقع تحقق معايير االعتماد في عر  تمثلت أداة الدراسة في استبانة لت  : داة الدراسةأ -2
الموضحة  - كليات جامعة المنيا المعتمدة وغير المعتمدةبعض بالمكتبات األكاديمية 

اتبع الباحثان قد ، و مناء المكتباتأو  ومديريمن وجهة نظر الطالب  - البحثبحدود 
 :الخطوات التالية في تصميم االستبانة

لمكتبات الخاصة بافيما يتعلق بمعايير االعتماد المتقدمة مراجعة خبرات بعض الدول  -
 .الهيئة القومية للجودة واالعتماد معايير اعتمادعلى  واالطالعاألكاديمية، 
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ال فادة من األدوات والمقاييس المتضمنة في البحوث والدراسات السابقة في مجاإل -
 المكتبات األكاديمية.

من مجموعة من المفردات تترجم أهداف  االستبانة األداة في صورتها األولية: تكونت -
 روعيء خبرات بعض الدول، وقد البحث لتمثل معايير اعتماد المكتبات األكاديمية في ضو 

معايير  تمثلفي صياغتها الوضوح والموضوعية، وتكونت االستبانة من أربعة محاور 
)إدارة المكتبة والفاعلية المؤسسية، القيم المهنية  ، وهي:لمكتبات األكاديميةاماد عتإ

للمكتبة، حيز المكتبة ومقتنياتها وطرق  يوالبحث التعليميوالعالقات الخارجية، الدور 
 ،( مفردة73هما للطالب  مكونة من )احدإ :صياغتها في صورتين توقد تم ،تداولها(
اقتصرت معظم المفردات حيث  ،( مفردة77) من لمكتبات مكونةوأمناء ا لمديريواألخرى 
 مديريمعيار إدارة المكتبة في محور إدارة المكتبة وفاعليتها المؤسسية على الخاصة ب

محاور االستبانة فتم توزيعها حسب مناسبة العبارة لفئات  باقيأما  ،وأمناء المكتبات
  .التطبيق

ا من ( عضو  12بانة في صورتها األولية على )األداة: تم عرض االستالتحقق من صدق  -
لب منهم إبداء الرأي في أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة المنيا، حيث طُ 
مقترحات أخرى  عن ، فضال  سالمة المفردات وانتمائها للمحاور وشمولها لموضوع البحث

د درجة عالية السادة المحكمين وجو  اتضح من تحليل استجابات، و ضافة أو الحذفاإلب
( 5ن حذف )ومن االتفاق حول صدق مفردات االستبانة بصورتيها. وقد رأى المحكم

 بمديريالصورة الخاصة  إلى مفردات (3وتحويل )، مفردات من الصورة الموجهة للطالب
 فضال   ،وأمناء المكتبات بمديريمن الصورة الخاصة  مفردات (8وحذف ) ،وأمناء المكتبات

، وتم عض المفردات. وقد قام الباحثان بإجراء التعديل المقترحتعديل صياغة بعن 
 بانة بعد التعديل.التطبيق على الصورة النهائية لالست

بلغ ثبات االستبانة: تم حساب ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على عينة من الطالب  -
بات من خالل وأمناء المكت مديري( من 32ا وطالبة بالفرقة الرابعة، و)( طالب  33) عددها
 معامل ثباتوجد أن  SPSSي باستخدام البرنامج اإلحصائو  .لفا كرونباخأمعامل 

( 0.85و) ،( بالنسبة للصورة الخاصة بالطالب0.89)االستبانة بعد تحليل النتائج 
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مما يعنى أن االستبانة تتمتع بثبات  ؛مناء المكتباتأو  بمديريبالنسبة للصورة الخاصة 
 عال.

حساب ثبات االستبانة و  ،إجراء تعديالت السادة المحكمينبعد  ة لألداة:الصورة النهائي -
 ،االستبانة في وضعها النهائي موزعة على أربعة محاور إلىأمكن الوصول  ،بصورتيها
في الصورة الخاصة  مفردة (72و) ،( مفردة في الصورة الخاصة بالطالب65وتشمل )
 وأمناء المكتبات. بمديري

وأمناء المكتبات  ومديريختيار مجموعة من طالب الفرقة النهائية تم ا :الدراسةعينة  -3
 اإلجمالي. وبلغ لتطبيق االستبانة وغير المعتمدة بجامعة المنياببعض الكليات المعتمدة 

ا وطالبة ( طالب  795للطالب بعد استبعاد االستبانات غير مكتملة االستجابات ) الفعلي
وأمناء  ومدير أما  ،البة بالكليات غير المعتمدةا وط( طالب  716و) ،بالكليات المعتمدة

بالكليات غير فرد ا ( 37و) ،ا بالكليات المعتمدة( فرد  39)فقد بلغ عددهم المكتبات 
 المعتمدة.

 الدراسيللعام  الثاني الدراسيتم التطبيق خالل الفصل : لألداة األساسيالتطبيق  -4
(2017/ 2018).  
الستبانة، تمت ابعد القيام بتفريغ بيانات : ةواملعاجلة اإلحصائيحتليل البيانات  -5

 :يليالمعالجة اإلحصائية للنتائج كما 
تتحقق  -تم حساب تكرارات استجابات عينة البحث تحت درجات )تتحقق بدرجة كبيرة -أ

 تتحقق(ال  -بدرجة متوسطة

( على 1ـ 2ـ 3وكانت ) ،أعطيت أوزان نسبية لكل بديل من البدائل الثالثة السابقة -ب
 . التوالي

 تم حساب نسبة متوسط االستجابة لكل عبارة، وذلك بالمعادلة التالية:  -ج
 1×  3+ مج ك 2×  2+ مج ك 3×  1مج ك                                

                                                                                                
  3× عدد أفراد العينة                                            

  :يليتعيين حدود الثقة الستجابات العينة على عبارات االستبانة كما  -د

= نسبة متوسط االستجابة  
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تقـــــدير نســـــبة متوســـــط االســـــتجابة لعبـــــارات االســـــتبانة، حيـــــث إن األوزان الرقميـــــة  -
ــــدى تحقيــــق عبــــارات االســــتبانة مــــن ) (، فــــإن نســــبة متوســــط االســــتجابة 1 :3لم

 :هيارات االستبانة، لعب

                                 2 
 تقريبا. 0.67=           نسبة متوسط االستجابة =      
                                 3 

لنســـبة متوســـط االســـتجابة لكـــل عبـــارة، وتـــم حســـابه مـــن القـــانون  المعيـــاريالخطـــأ  -
 (:105: 10) التالي

 ب × أ    =      المعياريالخطأ    
 ن                              

)ب( باقي النسبة المئوية من الواحد ، وأ( نسبة متوسط االستجابة لعبارات االستبانة) :حيث
 العينة.)ن( عدد أفراد ، والصحيح

حســـاب حـــدود الثقـــة لنســـبة متوســـط االســـتجابة لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات االســـتبانة  -
 (:320: 20) التاليمن القانون 

 .1.96×  المعياريالخطأ  +دود الثقة = نسبة متوسط االستجابة ح
 .%95عند درجة ثقة  االعتداليتحت المنحنى  التيالمساحة  هي 1.96حيث إن درجة   
 المجموعات:اإلحصائية لمعرفة داللة الفروق بين  المعالجة -ه

ب بالكليات المعتمدة ف الفروق الدالة بين استجابات الطالعر  تم استخدام مقياس "ز" لت       
وتوضح المعادلة  ،المعتمدة وغيروأمناء المكتبات بالكليات المعتمدة  ومديري المعتمدة،وغير 

 (:205: 16) (ز)التالية طريقة حساب 
  2ب – 1ب            ز = 

 ( 2+ ن 1ب  ف  ) ن            
 2ن 1ن                        

 الثانى. النسبيالوزن  :2.             باألول النسبيالوزن  :1ب :حيث
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  2ب 2+ ن 1ب 1ب =     ن 
  2+ ن 1ن               

 عدد العينة الثانية.  2نعدد العينة األولى.             1نب             – 1ف = 

 1.96 >ز إذا كانت  0.05وتكون ز دالة عند مستوى 

 82.5 >ز إذا كانت  0.01وتكون ز دالة عند مستوى 

 :نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها حتليل -6
 إلىتوصل تم الإجراء المعالجة اإلحصائية في ضوء استجابات عينة البحث  بعد
األكاديمية ببعض كليات  بالمكتبات االعتمادمن النتائج الخاصة بواقع تحقق معايير  مجموعة

عرض لما تم  يليفيما و ، المكتباتوأمناء  ومديريجامعة المنيا من وجهة نظر الطالب 
 :ليه من نتائجإالتوصل 

 

حول  جبامعة املنيااملعتمدة وغري املعتمدة كليات الآراء الطالب ببعض  -أوال
 األكادميية:واقع حتقق معايري االعتماد باملكتبات 

 :املؤسسيةإدارة املكتبة وفعاليتها  -1
 (1جدول )

 تمدة والكليات غير المعتمدةالكليات المعبعض نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ب

 (إدارة المكتبة وفعاليتها المؤسسية)ول حول المحور األ

 

 م

 

 العبارات

االستجابة  متوسط نسبة

 الكلياتلطالب 

 المعتمدة
غير 

 المعتمدة

1 
)الباركود( باستخدام للتسجيل اإللكتروني  اتطبق المكتبة نظام  

 .للمترددين على المكتبة
0.48 0.47 

2 

ومقترحات بخصوص دارة الكلية للطالب تقديم شكاوى تتيح إ

صندوق الشكاوى  :خدمات المكتبة ومرافقها )مثل

 واالقتراحات(

0.66 0.64 

3 
الشكاوى واالقتراحات  مقدميدارة المكتبة اجتماعات مع إتعقد 

 .لمناقشتها ومتابعتها
0.49 0.47 

4 
ة كل يطبق مسؤولو المكتبة استبانة على المستفيدين في نهاي

 الستقصاء رأيهم في مرافقها وخدماتها.عام دراسي؛ 

0.5 

 

0.49 

 
 



 ................................................. كاديمية بجامعة المنياواقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األ

- 751 - 

 (1جدول )تابع 

 نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ببعض الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة

 حول المحور األول )إدارة المكتبة وفعاليتها المؤسسية(

 

 م

 

 العبارات

االستجابة  متوسط نسبة
 الكلياتلطالب 

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

 0.62 0.6 .تتناسب ساعات عمل المكتبة وتقديم خدماتها مع أوقات الطالب 5

 0.44 0.46 .توجد رؤية ورسالة للمكتبة معلنة ومكتوبة للمترددين عليها 6

7 
لتقديم خدمات المعلومات التي  ي ايُعتبر عدد موظفي المكتبة كاف 

  .يحتاجها الطالب
0.46 0.47 

8 
يتمتع موظفو المكتبة بالمعرفة والخبرة الكافيتين للوفاء 

 .باحتياجات الطالب
0.54 0.48 

9 
تتسم العالقة بين الطالب والعاملين بالمكتبة باللباقة واالحترام 

 .المتبادل والتعاون
0.68 0.64 

10 
يهتم موظفو المكتبة بمساعدة الطالب بنفس قدر اهتمامهم 

 .هيئة التدريس بأعضاء
0.45 0.45 

 0.52 0.53 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 الحد األعلى لحدود الثقة 

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.71 

0.63 
 

متوسطة، حيث ( تتحقق بدرجة 2باستقراء نسب متوسط االستجابة يتضح أن المفردة )
الثقة،  تنحصر نسبة متوسط االستجابة بين الحد األعلى لحدود الثقة والحد األدنى لحدود

وقد يرجع ذلك  ،ويدل ذلك على توفر بعض الصناديق للشكاوى والمقترحات في بعض الكليات
 ،وضع بعض الكليات المقبلة على االعتماد بعض الصناديق في أماكن متفرقة من الكلية إلى
( من تدنى الدور 3البحث في المفردة ) اعينتوهذا ما أكدته  ،ن هذه الصناديق غير مفعلةولك
تقوم به إدارة المكتبة في عقد اجتماعات مع الطالب لحل بعض المشكالت التي تواجههم  الذى

واختلفت هذه  ،في خدمات المكتبة ومرافقها أو طرق تفعيل المقترحات وتنفيذها فى الواقع
ضرورة و أهمية  حيث أكدت (72: 15) 2014 دراسة عبد القادر تيمورنتائج النتيجة مع 

واالقتراحات كوسيلة من  للشكاوىالمكتبة بصفة خاصة  تاديمر وضع سجل أو صندوق ل
ومناقشة المقترحات وطرق  ،وسائل ضمان الجودة والمتابعة واالجتماع بالطالب لحل الشكاوى

 تفعليها.
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( سواء 6، 5، 4، 1) العينة مؤكدة ضعف تحقق المفردات استجاباتبينما جاءت 
ط االستجابة للمفردات لم تتجاوز الحد األدنى فنسب متوس ،للكليات المعتمدة أو غير المعتمدة

 ،لحدود الثقة؛ حيث يندر تطبيق نظام للتسجيل اإللكتروني بالباركود للمترددين على المكتبة
ا على الكمبيوتر و إدخالها يدوي  أ ،غلب الكلياتأبينما يتم كتابة أسماء الطالب في سجالت في 

؛ حيث رؤية ورسالة للمكتبة واضحة ومعلنةوجود  قلة فضال  عن ،بعد تسجيلها في سجالت
رؤية الكلية على بدرجة كبيرة منصب اهتمام إدارة الكلية والقائمين على الجودة أن  ُيالحظ

 من امؤشر  بوصفها لما لها من أهمية  ؛ماكن متفرقة في الكليةأورسالتها ووضعها في 
معايير مؤشرات ضمن  كمؤشرجد ال تو  تهاورسالالمكتبة رؤية  بينما ،معايير االعتماد مؤشرات
 لجودة التعليم واالعتماد القومية هيئةسواء في معايير ال الكافياالهتمام تأخذ ولم  ،االعتماد

كما أن مواعيد العمل بالمكتبات  ،(2015) الصادرة في عام تلكأو  (2009) الصادرة عام
ن بكليات عملية أو يتحقغلب الطالب عينة البحث ملأن أل ا نظر   ؛غير مناسبة ألوقات الطالب

غلب أفي حين عمل المكتبة في  (ورش عمل)شعب علمية وما يترتب عليها من محاضرات و
ا 9)الكليات من    .مساء ا( 3-صباح 

قياس و  رائهمآلمعرفة  الدراسيعلى الطالب في نهاية العام  ةكما يندر تطبيق استبان
مما  ؛متها الحتياجات الطالبءى مالالخدمات التي تقدمها المكتبة ومرافقها ومدرضاهم عن 

أن في حين  ،يدل على وجود قصور في قياس وتقييم فعالية المكتبات والخدمات التي تقدمها
راء المستخدمين حول جودة آبعض الدول الغربية تستخدم بعض المقاييس لقياس  هناك

ى تقييم حتى يساعد المكتبات عل LibQUAL+( +ليبقوالمقياس ) :مثل ،الخدمة المقدمة
عبد  شمس الديندراسة مرتضى  نتيجة وتتفق هذه النتيجة مع ،أدائها وتحسين خدماتها

والتي أكدت ندرة وجود نظام لتقييم خدمات المكتبة وتحليل نسب ( 256: 28) 2014 الكريم
ضرورة تصميم ( 71: 15) 2014 أكدت دراسة عبد القادر تيمور بينما ،المستفيدين منها
ييس أو استبانات لقياس رضا الطالب المترددين على المكتبة كوسيلة لمعرفة استمارات أو مقا

 رائهم حول الخدمات التي تقدمها المكتبة. آ
البحث وجود احترام  عينتيفيالحظ من استجابات  ،بالمكتبة اإلداريأما بالنسبة للهيكل 

يث يحرص بعض ح ،ما بين الطالب والعاملين بالمكتبة في بعض الكليات حد   إلىوتعاون 
في حين توجد نسبة من  ،العاملين بالمكتبات على معاملة الطالب معاملة جيدة تتسم باللباقة
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وال تقدم لهم يد العون والمساعدة في تلبية  ،العاملين بالمكتبة تعامل الطالب معاملة سيئة
النتيجة وتختلف هذه  ،(9البحث على المفردة ) عينتيوهذا ما أكدته استجابات  ،احتياجاتهم
تعامل موظفي المكتبة  حيث أكدت (35 :6) 2009 العمرانبن إبراهيم دراسة حمد مع نتيجة 

أسئلتهم وتقديم  عنجابة واإل راقومتميز وبأسلوب  احترافيمع الطالب والباحثين بشكل 
 .)مع مراعاة اختالف بيئة الدراسة( الخدمات لهم

( سواء للكليات 10، 8، 7مفردات )بينما جاءت استجابات العينة مؤكدة ضعف تحقق ال
حيث لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة للمفردات الحد األدنى  ،المعتمدة أو غير المعتمدة

لحدود الثقة؛ مما يدل على ضعف المساعدة المقدمة من العاملين بالمكتبة للطالب في تلبية 
رنة بأعضاء هيئة احتياجاتهم وتقديم بعض خدمات المعلومات التي يحتاجها الطالب مقا

وظائفهم واحتياجات العمل المتطلبة  زمة ألداءال قلة الخبرة ال إلىهذا باإلضافة  ،التدريس
وبالتالي تدنى الخدمة التي من المفترض تقديمها لتلبية احتياجات الطالب  ؛داخل المكتبة
وضعف قلة عدد العاملين بالمكتبة  إلىوقد يرجع ذلك  ؛البحثية من المكتبةو التعليمية 

المعرفية المتقدمة المعلوماتية و مؤهالتهم ومستوى تدريبهم على التعامل مع االحتياجات 
  عملهم.القصور في أداء  إلىمما يؤدى  ؛للطالب
و غير متخصصين في علم أجامعة المنيا غير مؤهلين  ات كلياتغلب العاملين بمكتبأف

خاصة احتوت على خانة  والتي، واتضح ذلك من استبانات التطبيق والمعلومات المكتبات
من  %95وقد اتضح من التطبيق أن ) الحاصل عليه أمين المكتبة أو مديرها المؤهلب

 وجودجانب  إلى (العاملين بمكتبات الكليات غير متخصصين في علم المكتبات والمعلومات
ألهمية للعمل بالمكتبة دون اعتبار  كليات الجامعةالمختلفة بلموظفين بين الوحدات ل ديلتب

 شمس الدين دراسة مرتضىواتفقت هذه النتيجة مع نتيجة  ،األكاديميو المؤهل أالتخصص 
مؤهالت وخبرات العاملين في قصور  ( حيث أكدت وجود256: 28)  2014 عبد الكريم

زهير في حين أكدت دراسة  ،والتي تعوق عمل المكتبة في تحقيق الجودة بالكليات ،المكتبةب
ن بالمكتبات يحملون وضرورة أن يكون العامل (1636: 11) 2014 ، رشيد مزالححافظي

 ،مما يسهل عملهم داخل المكتبة ؛مؤهالت عليا فى تخصص علم المكتبات والمعلومات
: 15)  2014 كما أكدت دراسة عبد القادر تيمور ، ،ويسهموا في تحقيق احتياجات الطالب

ود توصيف دقيق لوظائف العاملين لجودة عدم وجاأن من معوقات تطبيق برامج ( 76- 54
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فضال  ، في مجال المكتبات، وكذلك عدم شعور العاملين فى المكتبة بأهمية دورهم في الجامعة
قلة أن التي أكدت ( 167: 24) 2010 محمد فيصل عز الدين حسيندراسة  نتائج عن

لمكتبة سواء وضعف الدورات التدريبية للعاملين با ،القوى العاملة المتخصصة داخل المكتبة
  .داخلية أو خارجية من أهم معوقات الجودة في المكتبات

ن استجابات الطالب بالكليات المعتمدة وغير المعتمدة على جميع فإوبشكل عام 
حيث لم تتعد  ،المفردات الخاصة بإدارة المكتبة وفعاليتها المؤسسية تمثل قصورا في تحقيقها

مما يدل على وجود  ؛بحث الحد األدنى لحود الثقةنسب متوسط االستجابة للمحور لعينتي ال
في طرق ووسائل تقييم فعالية المكتبات وقياس النتائج التي تسهم في الفعالية  تدن  

وجود قصور في  إلىالمؤسسية وتقديم نتائج ألغراض التحسين المستمر. هذا باإلضافة 
وهذا بدوره يؤثر بالسلب على  ؛مما يؤثر على الخدمات التي تقدمها ،الهيكل اإلداري بالمكتبة
 كتبات األكاديمية.تحقيق الجودة داخل الم

 القيم املهنية والعالقات اخلارجية: -2
 (2جدول )

 الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدةبعض نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ب

 (القيم المهنية والعالقات الخارجية) الثانيحول المحور 

 م
 

 العبارات

متوسط  نسبة

االستجابة لطالب 

 الكليات

 المعتمدة
غير 

 المعتمدة

11 
يحافظ العاملون بالمكتبة على سرية وخصوصية بيانات الطالب سواء كانت 

 .شخصية أو خاصة باالستعارة أو استفسارات معلوماتية
0.69 0.67 

 0.77 0.78 .توجد قواعد وضوابط لعملية التصوير من المراجع داخل المكتبة 12

13 
بالمكتبة موضح بها حقوق المستفيدين وواجباتهم توجد لوحات إرشادية 

 تجاهها.
0.61 0.6 

14 
يوجد بين مكتبة الكلية وغيرها من مكتبات الجامعة تنسيق في عمليات 

 تداول الكتب والمراجع. 
0.53 0.52 

15 
تتيح إدارة المكتبة للطالب معلومات )مطبوعة أو إلكترونية( حول حقوق 

 النشر للمؤلف والسرقات العلمية.لكية الفكرية وحقوق الم
0.5 0.5 

 0.52 0.54 يسمح للطالب بحرية االطالع والبحث عن مصادر المعلومات داخل المكتبة. 16

17 
تصدر إدارة المكتبة كتيبات ونشرات دورية مطبوعة للتعريف بمرافقها 

 وخدماتها لتوزيعها على طالب الجامعة والمدارس.
0.36 0.34 
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 (2)جدول تابع 

 نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ببعض الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة

 حول المحور الثاني )القيم المهنية والعالقات الخارجية(

 م
 

 العبارات

نسبة متوسط 

االستجابة لطالب 

 الكليات

 المعتمدة
غير 

 المعتمدة

ا مفتوح   18 للتعريف بخدماتها للمستفيدين من ا سنوي  ا تنظم مكتبة الكلية يوم 

 داخل الحرم الجامعي وخارجه.
0.38 0.36 

 0.54 0.55 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 الحد األعلى لحدود الثقة 

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.71 

0.63 
 

ا على وجود ضعف في دور المسئولين عن تالبحث اتفق عينتيأن  (2)يتضح من جدول 
حقوق الملكية الفكرية سواء و تبة فى تعزيز القيم المهنية الخاصة بالحرية الفكرية وقيم المك

لكترونية حول ماهية حقوق الملكية الفكرية والسرقات إمن خالل توزيع نشرات مطبوعة أو 
- 158: 27)  2019 دراسة محمود محمد زكي هذه النتيجة مع نتائج تفقتوا ،العلمية
وجود قصور من قبل األخصائيين العاملين في المكتبات  ها إلىحيث أشارت نتائج( 160

مفهوم الملكية الفكرية وحق  حيث ال يزالالجامعية في االطالع على قوانين حق المؤلف، 
فضال  عن وجود  ،المؤلف غير واضح لديهم ولدى المستفيدين المترددين على هذه المكتبات

دوات والمؤتمرات وورش العمل للعاملين بها المكتبات في القيام بعقد الن هذه قصور لدى
 للتعريف بحق المؤلف وكيفية حمايته.

ن مكتبات الكليات داخل الجامعة في تداول البحث ضعف التواصل بي اعينتكما أكدت 
مصادر المعلومات واستعارتها فيما بينها، فبعض الكليات تمنع دخول الطالب من كليات أخرى 

تاحة الحرية للطالب إالبحث ضعف  عينتيما أكدت استجابات ك ،المكتبة الخاصة بها إلى
ولكن يتم تحديد بعض  ،الموجودة بهاداخل المكتبة لالطالع على المراجع والكتب المختلفة 

البحث على  عينتيوهذا ما أكدته استجابات  ،فقط باالطالع عليها للطالب الكتب هي المسموح
باالطالع  لطالبحيث يتم السماح ل ،دنى لحدود الثقةوالتي لم تتجاوز الحد األ ،(16المفردة )
ندرة وجود لوحات  فضال  عن ،المكتباتالتي يحددها أمناء والمراجع الكتب  بعضفقط على 

الحظ الباحثان  حيث ،معلقة موضح عليها حقوق المترددين على المكتبة وواجباتهم نحوها
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 الخاصة بات عن بعض التعليماتا من المكتعند التطبيق وجود لوحات في عدد قليل جد  
 لمحافظة على نظافة المكتبة فقط.با

البحث تؤكد وجود قواعد لعملية التصوير داخل المكتبة،  عينتيبينما جاءت استجابات 
الكتب والمراجع في حالة وجود  من تصويرالفي  الصفحاتحيث يتم تحديد عدد معين من 

جانب حفاظ  إلىممنوع التصوير منها، هذا وكذلك توجد بعض الكتب  ،آالت تصوير بالمكتبة
طالب المترددين على المكتبة سواء على خصوصية ال (ما حد   إلى)ن بالمكتبة يبعض العامل

وهذا ما أكدته  ،معلومات ةمن ناحية البيانات الشخصية أو االستعارة أو االستفسار عن أي
 (. 12، 11) المفردتينالبحث على  عينتياستجابات 

 اعينتفقد أجمعت  ،و مجتمع الجامعةأة لعالقة المكتبة بالمجتمع الخارجي أما بالنسب
البحث على ندرة عرض المكتبة لخدماتها وتعريفها للمستفيدين سواء من خالل تنظيم يوم 

ممارسة  أثناء و فيأمع دليل الطالب  للطالب توزيعهايتم و من خالل كتيبات ونشرات ألذلك 
وهذا ما أكدته استجابات  ،ها على المجتمع المحلى مثل المدارسنشطة المختلفة، أو توزيعاأل 

الحد  ا( والتي لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة لهم18، 17) المفردتينالبحث على  عينتي
تصال كاديمية لجدرانها واال ويدل ذلك على ضعف تجاوز المكتبات األ  ؛األدنى لحدود الثقة

عن  المسئولين ضعف وعى إلىربما يرجع ذلك و  ؛وسعالخارجي األ  األكاديميبالمجتمع 
 لدور المكتبة تجاه المجتمع الخارجي. هاالعاملين بالمكتبة و 

وجود البحث على  عينتينجد اتفاق ( 2)لجدول  اإلحصائينتائج التحليل  كما تشير
دور إدارة المكتبة في دعم الحرية الفكرية وقيم وحقوق الملكية الفكرية والتعاون، في قصور 

ضعف اتصال المكتبات في الجامعة  فضال  عن ،و العميلألخدمة المتمركزة حول المستخدم وا
للمستفيدين منهم، حيث بلغت نسبة متوسط  وتيسيرهابالمجتمع الخارجي للتعريف بخدماتها 

والتي لم  ،( للكليات غير المعتمدة0.54و) ،( للكليات المعتمدة0.55االستجابة للمحور )
  نى لحدود الثقة.تتجاوز الحد األد
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 للمكتبة: والبحثي التعليميالدور  -3
 (3جدول )

 الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدةبعض نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ب

 (للمكتبة والبحثي التعليميالدور )حول المعيار الثالث 

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 
 للطالب الكليات

 المعتمدة
غير 
 تمدةالمع

19 
المكتبة في التعلم مدى الحياة من خالل يبرز عضو هيئة التدريس للطالب دور 

  .محتوى المقرر الدراسي
0.68 0.64 

20 
مصادر  ببعضيطلب عضو هيئة التدريس من الطالب تدعيم تكليفاتهم البحثية 

 .متنوعة التي توفرها المكتبةالمعلومات ال
0.68 0.65 

 0.61 0.62 .الخاصة بالمنهجات المكتبة للحصول على المعلومات يستخدم الطالب مقتني 21

22 
المعلوماتية من بحث عن المعلومات المطلوبة  ينمي استخدام المكتبة مهارات  

  .وتحديدها وتنظيمها وتقييمها واستخدامها
0.62 0.61 

23 
يتشاور الطالب مع أمين المكتبة حول متطلبات التعامل مع مصادر المعلومات 

المكتبة الرقمية، ومواقع التواصل االجتماعي، و، اإلنترنتلمختلفة )منها: ا
 .وغيرها( الكتب،و

0.49 0.5 

24 
إمكانية طلب مصادر المعلومات  اإلنترنتتتيح صفحة المكتبة على 

 .لكترونية المختلفةاإل
0.53 0.51 

25 
ج الحاسوب تتيح إدارة المكتبة للطالب البحث واالطالع عن بُْعد من خالل برام

 الخاصة بهم.
0.69 0.67 

26 
يتوفر بالمكتبة برامج وأنظمة فعالة لمنع استخدام شبكة اإلنترنت في غير 

 الدراسة والبحث.
0.73 0.72 

27 
توجد بالمكتبة أنظمة إلكترونية تساعد الطالب في الوصول إلى مصادر 

 المعلومات المادية الموجودة بها.
0.39 

 
0.38 

28 
لمعلومات والخدمات المتوفرة بالمكتبة احتياجات الطالب تلبي مصادر ا

 التعليمية المتجددة في مجال تخصصهم.
0.62 0.6 

29 
معلوماتية لذوي االحتياجات الخاصة )كتب صوتية أو توفر المكتبة مصادر 

مكتوبة بطريقة برايل، وسائل مرئية للصم والبكم مزودة بلغة اإلشارة 
 وغيرها(.

0.42 0.37 

30 
رك بعض الطالب في الفرق النهائية في توجيه الطالب اآلخرين نحو يشا

 االستفادة من الخدمات التي تقدمها المكتبة. 
0.4 0.36 

31 
توفر إدارة المكتبة دورات تدريبية للطالب الجدد حول كيفية االستخدام األمثل 

 لمرافق المكتبة وخدماتها.
0.38 0.39 
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 (3جدول )تابع 

 ابة لعينة الطالب ببعض الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدةمتوسط االستجنسب 

 حول المعيار الثالث )الدور التعليمي والبحثي للمكتبة(

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 
 للطالب الكليات

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

 0.4 0.5 المعلومات بالمكتبة.يدرب أمين المكتبة الطالب على تكنولوجيا  32

33 
توفر إدارة المكتبة المساعدة الفردية من خالل بريد إلكتروني أو رقم تليفون 

 مسجل على موقعها.
0.35 0.35 

34 
يتعاون العاملون بالمكتبة فيما بينهم لمساعدة الطالب في إنجاز مهامهم 

 األكاديمية والبحثية.
0.56 0.52 

35 
دمات الجديدة أو المقتنيات يُعل م العاملون بالمكتبة الطالب باستمرار بالخ

المضافة حديثا  للمكتبة من خالل الوسائل المتاحة )مثل: لوحة إعالنات، 
 (.SMS، ورسائل e-mailوالبريد اإللكتروني 

0.37 
0.36 

 

 0.51 0.53 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 الثقةالحد األعلى لحدود  

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.71 

0.63 
<< 

قيام بعض أعضاء هيئة التدريس  يتضح( 3جدول )ب اإلحصائينتائج التحليل  باستقراء
دور المكتبة من خالل تكليف الطالب ببعض التكليفات الخاصة  بإبرازفي بعض الكليات 

بحاث في نطاق المادة الدراسية وتدعيمها ببعض مصادر أو بعض األ الدراسيبالمحتوى 
لبحث عن المعلومات اكيفية لكي يتعلم  ؛فرصة للطالبالمعلومات المتوفرة بالمكتبة ليترك ال
ال يقتصر على تقديم المحاضرات بل توجيه  الجامعيوتنظيمها وتقييمها. فدور األستاذ 

قادرين على و البحث ليصبحوا متعلمين لديهم معرفة معلوماتية  إلىرشادهم ا  الطالب و 
نه أن يسهم أوهذا من ش ،رفة جديدةمع إلنتاجالمشاركة النقدية وتقييم المعلومات واستخدامها 

 ؛المعلومات المطلوبة منهم وتنظيمهاالطالب على المكتبة للبحث عن  بعض زيادة تردد في
(. 20، 19) المفردتينوهذا ما أكدته عينة البحث على  ،مما يطور مهاراتهم المعلوماتية

اعدتهم في التكليفات المكتبات الخارجية لمس إلى أن بعض الطالب تلجإف ،وعلى الرغم من ذلك
جانب اعتماد بعض أعضاء هيئة التدريس على المذكرات  إلىواألبحاث المطلوبة 

 إلىوعدم االهتمام بتوجيه الطالب  ،في عملية التقويم ليها فقطع عتمادواال ،والمحاضرات
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 ؛وبالتالي فنسبة ال بأس منها من الطالب ال تتردد على المكتبة بصفة مستمرة ؛مكتبة الكلية
لمصادر المعلومات الموجود بالمكتبة للحصول على المعلومات  هميضعف استخدام وبالتالي

ضعف تنمية مهارات الطالب البحثية والمعلوماتية من تحديد  إلىيؤدي  مما ؛الخاصة بالمنهج
قدراتهم الفكرية ومهاراتهم  وتنظيمها وتقييمها واستخدامها، وكذلك قصور في تنمية اتلمعلوما

والتي لم  ،(22، 21) تينالبحث على المفرد عينتيوهذا ما أكدته استجابات  ،موخبراته
 ن الحد األدنى لحدود الثقة.يلى المفردتللعينتين ع االستجابةتتجاوز نسبة متوسط 

وجود أنظمة وبرامج تمنع استخدام  إلى (3)بجدول  اإلحصائيكما أشارت نتائج التحليل 
لبحث لجانب إتاحة الفرصة لبعض الطالب  إلى ،البحثأغراض الدراسة و  في غير اإلنترنت

لطالب للدخول الخاص با البريد اإللكترونيعن طريق الحاسوب الخاص بهم من خالل تسجيل 
وربما يرجع عدم  ؛صفحة اتحاد الجامعات المصرية أو بنك المعرفة أو دار المنظومة إلى

 ،لخدمات المقدمة من المكتبةضعف معرفتهم با إلىاشتراك جميع الطالب في هذه الخدمة 
البحث  عينتيوهذا ما أكدته استجابات  ،اعلى إعالم الطالب به المكتبةين بوعدم حرص العامل
( من ندرة وجود اتصال بين الطالب والعاملين بالمكتبة سواء من خالل 35على المفردة )

الجديدة والمقتنيات لكتروني أو رقم تليفون أو اإلعالن بصفة مستمرة عن الخدمات البريد اإل 
قلة إتاحة الفرصة للطالب لطلب مصادر المعلومات  إلىالتي تحتويها المكتبة. هذا باإلضافة 

لعدم وجود صفحة لمكتبة الكلية خاصة  ر انظ ؛ة المختلفة من خالل صفحة المكتبةاإللكتروني
معات ولكن توجد ضمن اتحاد الجا ،كليات ضمن موقع المكتبة الرقميةبها في أغلب ال

  .المصرية
وجود موقع خاص بالمكتبة حلقة تواصل بين الطالب والعاملين بها لمتابعة  بينما يعد

االستعارة، والخدمات المرجعية، ك) الجديد بها وعرض رؤيتها ورسالتها وأنشطتها وخدماتها
جلسة تعريفية بالمكتبة، أو  حجز خلوات دراسية وبحثية فردية أو جماعية، وجولة إرشاديةو 

طبيقات العلمية والبحثية، وتقييم وتقويم ألنشطة ومرافق وخدمات وتحميل برامج حاسوبية للت
د، واألنشطة ع  لكترونية، وخدمات الخريجين والمستخدمين عن بُ إالمكتبة من خالل استبانات 

فضال  والخدمات المقدمة للمستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة أو اإلعاقات المختلفة(، 
المعلومات  إلىبرامج حاسوبية تساعد الطالب في الوصول  لكترونية أوإتوافر أنظمة قلة  عن

ضعف إدراك القائمين  إلىوقد يرجع ذلك  ؛التي يحتاجونها للدراسة والبحثو الموجودة بالمكتبة 
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على العملية التعليمية ألهمية المكتبة ودورها واإلجراءات المتبعة لتفعيل الصلة واالتصال بين 
وعدم تأهيل العاملين التأهيل الالزم للتعامل مع التقنيات الحديثة في البرامج  ،ب والمكتبةالطال

 الحاسوبية.
( على قلة 29، 28) تينالبحث على المفرد عينتيجانب تأكيد استجابات  إلىهذا 

مصادر المعلومات والخدمات المقدمة بالمكتبة لتلبية احتياجات الطالب من المعرفة المتجددة 
مما يؤثر على قدرة الطالب على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال  ؛مجال تخصصهمفي 

المعرفة من جهة أخرى، وكذلك ضعف وجود بعض مصادر  نتاجا  و  ،تخصصهم من جهة
اللجنة  اهتمام إلىوقد يرجع ذلك  ؛االحتياجات الخاصة ذويت خاصة بالطالب المعلوما

الكتب الخاصة بالباحثين و لشراء الكتب والمراجع  الكليةب أعضاء هيئة التدريس من شكلةالم
وشراء عدد قليل من الكتب الخاصة بالمقررات الدراسية  ،وأعضاء هيئة التدريس بالكلية

من مصادر جانب عدم الدراسة الكافية الحتياجات الطالب التعليمية والتثقفية  إلىللطالب، هذا 
ت األكاديمية واألقسام العلمية بالكليات المعلومات المختلفة، وضعف التنسيق بين المكتبا

، وكذلك ضعف الميزانية والمقررات الدراسية مناهجاللتوفير مصادر المعلومات التي تخدم 
األكاديمية  المكتباتهذا على الرغم من أهمية  ،المخصصة لشراء الكتب من قبل إدارة الكلية

 هأكدتهذا ما و  ،الطالب والباحثين معا تهم جميع التيواعتبارها من الروافد الرئيسة للمعلومات 
قصور  إلىحيث أشارت نتائجها ( 256: 28) 2014عبد الكريم  شمس الدين مرتضىدراسة 

المراجع والدوريات وضعف المخصصات المالية الالزمة لشراء مراجع علمية  :المكتبة من حيث
صادر ضرورة توفير م (83: 17) 2016 أكدت دراسة عفاف عواشرية كما ،حديثة

ة في المكتبات الجامعية من أجل تطوير الخدمات اإللكترونيالمعلومات بأنواعها التقليدية و 
تتماشى والبرامج التعليمية والتكوينية  التيالمكتبية بما يلبى االحتياجات المعرفية والعلمية 

 .والباحثينللطلبة 
هذه  ضعف تحققت كدأ( 34 :30البحث على المفردات ) عينتياستجابات  أما
 ،حيث لم يتجاوز نسب متوسط االستجابة لهذه المفردات الحد األدنى لحدود الثقة ،المفردات

رشادو زمالئهم  ةمساعدحيث يضعف مشاركة الطالب في الفرق النهائية في  كيفية  إلىهم ا 
 إلىوقد يرجع ذلك  ؛التعامل واالستخدام األمثل لمقتنيات المكتبة والخدمات التي تقدمها

عدم توعية إدارة الكلية  فضال  عن ،لطالب بدراساتهم وخاصة أنهم في الفرق النهائيةانشغال ا
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ا الفرق النهائية بدورهم تجاه الطالب المستجدين خاصة من ناحية المكتبة للطالب خصوص  
ن بها بمساعدة يجانب ضعف قيام أمين المكتبة أو العامل إلىهذا  ،مقتنياتها وخدماتهاو 

هامهم األكاديمية والبحثية سواء داخل المكتبة أو من خالل االتصال نجاز مإالطالب على 
، وندرة إرشاد الطالب حول متطلبات التعامل مع مصادر اإللكترونيو البريد أخالل التليفون 

 الكتب،و المكتبة الرقمية، و مواقع التواصل االجتماعي، و ، اإلنترنتالمعلومات المختلفة )منها: 
تدريبية وبرامج إرشادية تعريفية للـطالب الجدد عن كيفية االستخدام  تتقديم دوراوغيرها( أو 

أو تدريبهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات  ،لمكتبةاألمثل لمرافق وخدمات ومقتنيات ا
 -2247: 19) 2014وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة فطيمة الشيخ  ،بالمكتبة
حيث تقدم في  ؛العاملين بالمكتبة قبل وجيه منضعف خدمة االرشاد والت(، حيث أكدت 2249

على تساؤالت الطالب  الموظفينال تتعدى اإلجابات الشفهية من طرف ف صورها، بسطأ
على استرشادية في بداية السنة  من خالل دورات تدريب الطالبعنصر غياب و . واستفساراتهم

؛ البحث في وقواعد البيانات، و وتكنولوجيا المعلومات بها هامصادر و  المكتبة استخدامكيفية 
والمدربين على استخدام  ومهنياعدم توفير عدد كاف من العاملين المؤهلين نفسيا ل نظر ا

)رغم اختالف  مرتبطة بقاعدة بيانات المكتبة لهم، وعدم توفير أجهزة كافية المصادر المرجعية
 .بيئة الدراسة(
وعلى الرغم من اعتبار هذا الجيل ، اإلنترنتهم جزء مما يسمى بجيل  طالب اليوم بينما

المعارف والمهارات الكاملة التي يحتاجون إليها الستخدام متعلم ا رقمي ا، فقد ال يمتلك مجموعة 
األدوار الحديثة ألمين المكتبة  إلىحاجة الطالب يؤكد  مما ؛التكنولوجيا بحكمة وبصورة جيدة

ير في توجيه الطالب نحو كوسيط للمعلومات ومستكشف للمعرفة، حيث يسهم بدور كب
المعلومات الصحيحة والموثوق بها والمرتبطة بتخصصاتهم وكيفية الوصول إليها وتقييمها 

 العمران هيمبن إبرا أكدت دراسة حمدكما  ،ا واستخدامها بشكل صحيح وأخالقيوتحليلها نقدي  
تجدين المكتبة للطالب المس عقدهاالتدريبية التي ت الدوراتأهمية  (31: 6) 2009

رشادهم للوصول   ذلك أشارتكو  ،مصادر المعلومات التي تناسب احتياجاتهم إلىلمساعدتهم وا 
ضرورة ى إل (531: 25) 2013الخياط محمد ماجد و  الخوالدة عبد اهلل دراسة محمود نتائج

كيفية حول رشادية ودورات تدريبية للمترددين عليها ا  المكتبات لخدمات توجيهية و توفير 
 لهم وقد يرجع ضعف مساعدة العاملين بالمكتبة للطالب وتقديم المشورة واإلرشاد ؛استخدامها
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وعدم تناسب مؤهالتهم  ،والمتزايدن بالمكتبة مقارنة بعدد الطالب الكبير يقلة عدد العامل إلى
 .وضعف إدراكهم للدور المنوط بهم تجاه الطالب ،أدوارهم داخل المكتبةمع 

وجود قصور البحث على  عينتياتفاق  (3صائي لجدول )كما تشير نتائج التحليل االح
وهذا يؤثر على تحقيق معايير الجودة  ،للمكتبة والبحثيفى تحقق مؤشرات الدور التعليمي 

 ،( للكليات المعتمدة0.53حيث بلغت نسبة متوسط االستجابة ) ،داخل المكتبات االكاديمية
مما يدل على  ؛حد األدنى لحدود الثقةوهي أقل من ال ،الكليات غير المعتمدةفي (  0.51)و

معرفة  يثي المستقبل( ذو ن بها فى تطوير ودعم طالب )باحيتدنى مشاركة المكتبات والعامل
معلوماتية وقادرين على اكتشاف المعلومات والوصول إليها واستخدامها بفعالية من أجل 

ية المكتبة وارتباطها هذا بالرغم من أهم النجاح األكاديمي والبحث والتعلم مدى الحياة.
كريستا "راسة دنتيجة وتختلف هذه النتيجة مع كاديمية والبحثية داخل الكليات. بالبرامج األ 

التعليمية القدرات تأثير استخدام المكتبة على  والتي أكدت( 13- 12: 86) 2017" سوريا
تصال المكتوبة، لتفكير النقدي والمهارات التحليلية، ومهارات اال لوالبحثية للطالب من تطور 
ا مع نتائج دراسة "هايديوفي مهارات فهم القراءة.  بون"  وستيوارت جولينا كما اختلفت أيض 

أن عملية البحث عن المعلومات الخاصة  إلى ( حيث أشارت133- 132: 61) 2004
كما اعتقد أكثر من نصف الطالب  التعليمي، ةالمكتب دورأصبحت أكثر كفاءة نتيجة ل الطالبب

، ال سيما تجاههم التعليمي بدورها المكتبةقيام على درجات أعلى كنتيجة مباشرة ل حصلوا أنهم
 في التكليفات التي تتطلب البحث في المكتبة.

 :تداوهلاحيز املكتبة ومقتنياتها وطرق  -4

 (4جدول )

 الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدةبعض نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ب

 (تداولهاحيز المكتبة ومقتنياتها وطرق )محور الرابع حول ال

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط 
االستجابة لطالب 

 الكليات

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

36 
تقع المكتبة في مكان قريب من قاعات التدريس وأماكن ممارسة 

 .األنشطة المختلفة
0.8 0.76 

 0.66 0.68 ة والبحث.يتوفر بالمكتبة الهدوء الالزم ألغراض الدراس 37
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 (4جدول )تابع 

 نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ببعض الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة

 حول المحور الرابع )حيز المكتبة ومقتنياتها وطرق تداولها(

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط 
االستجابة لطالب 

 الكليات

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

 0.68 0.71 ة والتهوية بالمكتبة جيدة ومناسبة.تعد اإلضاء 38

 0.48 0.47 تتناسب مساحة المكتبة مع عدد الطالب والباحثين المترددين عليها يومي ا. 39

 0.62 0.62 والدوريات والمراجع.تتسع مساحة المكتبة لمقتنياتها من الكتب والرسائل  40

ا من حيزها )غرف منفصلة للق 41  0.33 0.36 راءة( كخلوات دراسية.تتيح المكتبة جزء 

42 
ا من حيزها لعرض اإلصدارات القديمة من الكتب  تخصص المكتبة جزء 

 والمراجع المختلفة.
0.69 0.68 

43 
الحديثة لفترة مؤقتة قبل تخصص المكتبة جزء من حيزها لعرض اإلصدارات 

 إدراجها على األرفف.
0.48 0.46 

44 
بة خريطة توضح مكانها ومحتويات كل ركن وكل يوجد بالموقع اإللكتروني للمكت

 طابق بها.
0.37 0.37 

45 
تحتوي صفحة المكتبة على موقع الجامعة اإللكتروني على قائمة باألسئلة 

ا من قبل   مستخدميها( واألجوبة الوافية عنها.الشائعة )أو األكثر طرح 
0.37 0.34 

46 
ات بحالة جيدة( لجمع وتنظيم تحتوي المكتبة مرافق البنية التحتية )أثاث ومعد

 مقتنياتها.
0.64 0.63 

47 
تمتلك المكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لتسهيل 

 WiFi ،LAN ،Internet ،Microfilmالدراسة والبحث )مثل: 
Reader،Scanner  .)وغيرها ، 

0.4 0.38 

48 
من ذوي االحتياجات الخاصة )من يوجد بالمكتبة خدمات وتجهيزات للطالب 

 ودورات مياه، وغيرها(.أثاث، ومصاعد، 
0.42 0.4 

 0.65 0.68 توجد كاميرات للمراقبة في داخل المكتبة وخارجها. 49

 0.42 0.45 توجد بالمكتبة آالت للتصوير بحالة جيدة متاحة للمستفيدين. 50

 0.36 0.37 دين عليها. يتوفر بالمكتبة عدد كاٍف من أجهزة الحاسوب للمترد 51

 0.76 0.8 تتوفر بالمكتبة متطلبات الوقاية من الحرائق ومواجهتها. 52

 0.37 0.42 يوجد بالمكتبة مخرج للطوارئ. 53

 0.36 0.38 توجد بوابات أمن إلكترونية عند مدخل المكتبة. 54

 0.73 0.75 لجميع الكتب والدوريات الموجودة بالمكتبة.توجد فهارس  55
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 (4تابع جدول )

 نسب متوسط االستجابة لعينة الطالب ببعض الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة

 حول المحور الرابع )حيز المكتبة ومقتنياتها وطرق تداولها(

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط 
االستجابة لطالب 

 الكليات

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

56 
يمات توجيهية للتيسير على مرتاديها في توجد بالمكتبة لوحات إرشادية وتعل

 الوصول إلى مصادر المعلومات. 
0.76 0.74 

57 
يوجد بالمكتبة نظام لالستعارة مكتوب ومعلن لمرتادي المكتبة والمترددين 

 عليها.
0.53 0.52 

ا كافية من  58  0.6 0.62 الكتب والمراجع لغرض االستعارة.توفر المكتبة نسخ 

59 
عارة الكتب والمراجع الممنوع استعارتها )سواء كانت كتب ا يحدد نظام االست

 وحيدة النسخة، أو كتب ا مرجعية، أو كتب ا قديمة ونادرة(.
0.76 

 
0.71 

60 
أو  e-mailترسل إدارة المكتبة رسالة للمستعيرين عبر الـبريد اإللكتروني 

 لتذكيرهم بمواعيد إعادة الكتب والمراجع المعارة. SMSرسائل 
0.36 0.34 

 0.67 0.69 يفرض نظام االستعارة جزاءات على المستعيرين في حالة التأخير. 61

 0.53 0.52 في كل مرة كاٍف.تعد مدة االستعارة وعدد الكتب المسموح بها  62

63 
تستخدم المكتبة نظام شفرة التعريف )الباركود الموجود بكارنيه الطالب 

 الجامعي( لتسهيل وضبط عملية االستعارة.
0.5 0.42 

 0.36 0.38 توفر إدارة المكتبة للطالب خدمة الحجز للكتب والمراجع. 64

 0.45 0.48 المترددين عليها استعارة الكتب والمراجع.تتيح إدارة المكتبة لجميع  65

 0.52 0.55 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 الحد األعلى لحدود الثقة 

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.71 

0.63 

البحث  عينتييالحظ اتفاق استجابات  (4) بجدول اإلحصائيباستقراء نتائج التحليل                                       
تجاوزت نسبة متوسط االستجابة لها الحد  حيث ،( بدرجة كبيرة36على تحقق المفردة )
لتدريس وأماكن أن مكتبة الكلية موجودة في مكان قريب من قاعات ا ،األعلى لحدود الثقة

أكدت دراسة قاسم فتيحه وقاسم ممارسة األنشطة المختلفة لتسهيل تردد الطالب عليها. وقد 
 :منها ،ضرورة توافر بعض المواصفات في مبنى المكتبة (174- 173: 21) 2015 ربيحه

ليه بسهولة، وجعل إأن توضع المكتبة بمكان يتيح للطالب وأعضاء هيئة التدريس الوصول 
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 إلىواالحتفاظ باستقالله مع إمكانية التوسع في المستقبل، هذا  الرئيسية فى الدور المكتب
 ،والتكييف ،والمصاعد ،الساللم :مثل ،تحتاجها التيالمرافق  جميعجانب سيطرة المكتبة على 

 لمياه.ودورات ا
مما  ؛ما حد   إلىتوفر الهدوء داخل المكتبة  إلىالبحث  عينتياستجابات  شارتأكما 

نجاز بعض مهامهميس في حين تحققت المفردة  ،اعد بعض الطالب على البحث واالطالع وا 
مما يدل  ؛( بدرجة كبيرة في الكليات المعتمدة ودرجة متوسطة في الكليات غير المعتمدة38)

على أن اإلضاءة والتهوية في الكليات المعتمدة مالئمة وجيدة أكثر من الكليات غير 
تباتها أن الكليات المعتمدة أحدثت بعض التعديالت في مك إلىلك وربما يرجع ذ ؛المعتمدة

تفق تو  ،الكليات غير المعتمدة في مرحلة اإلصالح والتعديلأن لتحصل على االعتماد في حين 
 أكدت والتي( 180: 23) 2015 قاسم فتيحه وقاسم ربيحه دراسة ه النتيجة مع نتيجةهذ

جل توفير جو أاء بأقصى درجة ممكنة من ضرورة توفر الهدوء والحد من مصادر الضوض
 هادئ لراحة المستفيدين والعاملين بالمكتبة.

( تؤكد وجود حيز أو مكان 42 :39البحث على المفردات ) عينتيكما جاءت استجابات 
الدواليب خاصة وجد بعض تحيث  ،ما حد   إلى القديمةاإلصدارات  اتمخصص لبعض الكتب ذ

در وجود مكان أو حيز لعرض اإلصدارات الحديثة أو الكتب بينما ين ،بها داخل المكتبة
مساحة المكتبة  إنحيث  ،والمراجع الجديدة لفترة مؤقتة قبل وضعها في الدواليب الخاصة بها

فضال   ،هاا أو بالنسبة لمقتنياتتعتبر صغيرة سواء بالنسبة لعدد الطالب المترددين عليها يومي  
فة منفصلة للطالب )خلوات دراسية( بالمكتبات للبحث ندرة توفر حيز أو مكان أو غر  عن

: 19)  2014 نتائج دراسة فطيمة الشيخوتتفق هذه النتيجة مع  ،الفكريواالطالع والتشاور 
عدم مناسبة المساحة المخصصة للمراجع مع احتياجات المستفيدين، حيث أكدت  ،(2239

دم وجود خلوات بحثية وأماكن عفضال  عن وعدم وجود قاعة للكتب النادرة والمخطوطات، 
فر ابد من تو  أنه ال (40: 45) 2010 "أندرو ماكدونالد"في حين أكد  ،للدراسة الجامعية

لتناسب تنوع المستخدمين وأنماطهم المختلفة في التعلم مجموعة متنوعة من بيئات الدراسة 
وتشجعهم  ،هاواالكتشاف، وأن تمنح المكتبة حرية اختيار المساحة المفضلة لدى مستخدمي

على التعلم وفق وتيرتهم ووقتهم، فعلى الرغم من وجود بعض القراء الذين يحبذون بيئة 
بيئة يفضل البعض اآلخر  فإن لجيدة،الدراسة الهادئة ذات الخصوصية الصوتية والمرئية ا
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تعلم اجتماعية نشطة، وبالتالي يجب توفير مساحات ليس فقط للتعلم الصامت والتأملي 
ا للتعلم الجماعي والتعاوني والتفاعلي. والمستقل  ، ولكن أيض 
البحث على عدم اتساع مساحة المكتبة لتشمل جميع  عينتيجانب تأكيد  إلىهذا 

المقتنيات من الكتب والرسائل والدوريات، وضيق مساحة المكتبة بالنسبة لألعداد الكبيرة من 
وجد تفال  ،مع كثرة عدد الطالب ياتللكلقلة المباني المخصصة  إلىوربما يرجع ذلك  ؛الطالب

دراسة نتيجة وتتفق هذه النتيجة مع  ،استخدامها للمكتبةأماكن خالية يمكن إضافتها أو 
مكتبة بقصور  إلى والتي توصلت( 256: 28) 2014 عبد الكريم الدين شمس مرتضى

 .المساحة والتجهيزات والمراجع والدوريات :الكلية من حيث
 علىالبحث  عينتياستجابات  أشارتفقد  ،لمكتبة ومحتوياتهأما بالنسبة لموقع ا

وجود خريطة توضح مكان المكتبة ومحتوياتها في كل طابق عدم  إلى( 45 ،44) المفردتين
ن بالمكتبة عن طريق تكنولوجيا يجانب ضعف االتصال بين الطالب والعامل إلىوركن بها، 

 ؛بخصوص المكتبةالطالب  ىلدئلة الشائعة المعلومات الحديثة للرد على استفساراتهم أو األس
وهذا نتيجة لعدم تصميم موقع خاص بمكتبة كل كلية ضمن موقع المكتبة الرقمية على الرغم 
عالم المستفيدين بخدماتها  من أهميته في التواصل بين إدارة المكتبة والطالب لعرض وا 

ويدل هذا على قصور المختلفة وعرض بعض المقترحات لتحسين وتطوير العمل بالمكتبة، 
فى مجال الحاسبات والبرمجة  الحادث للتقدم بجامعة المنيا كاديميةالمكتبات األ  مواكبة

الرتقاء بالخدمات لالجودة ضمان تطبيق  ذلك وبالتالي يعوق ؛واالتصاالت ونظم المعلومات
بالمؤسسة  العملية التعليميةعلى القائمين  إدراكضعف  إلىوقد يرجع ذلك  ؛الموجودة بالمكتبة

 ،واإلجراءات المتبعة لتفعيل الصلة واالتصال بين الطالب والمكتبةألهمية المكتبة ودورها 
 وعدم تأهيل العاملين التأهيل الالزم للتعامل مع التقنيات الحديثة في البرامج الحاسوبية.

حيث  ،( بدرجة كبيرة56 ،55البحث تحقق المفردتان ) عينتيأكدت استجابات  بينما
مما يدل على تنظيم  ؛الحد األعلى لحدود الثقة امنهمنسبة متوسط االستجابة لكل زت تجاو 

العاملين بالمكتبة للمقتنيات الموجودة بالمكتبة بطريقة جيدة سواء من حيث وجود فهارس 
ناحية ترتيبها في دواليب مع وجود لوحات إرشادية من للكتب والدوريات الموجودة بالمكتبة أو 

وقد أكدت  ،يريدون الحصول عليها التيمصادر المعلومات  إلىب للوصول لمساعدة الطال
ضرورة وضع لوحات إرشادية ألقسام  (180: 21) 2015 ربيحهقاسم فتيحه وقاسم  دراسة
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المكتبة واإلدارة ومقتنياتها ووضع تعليمات خاصة بخدمات المكتبة بحيث تكون هذه التعليمات 
 دخوله المكتبة.ر عند كافية إلرشاد وتلبية رغبات الزائ
( على توفر طفايات 54 :46البحث على المفردات ) عينتيكما أجمعت استجابات 

للحرائق داخل المكتبة ووجود بعض مرافق البنية التحتية من أثاث ومعدات في بعض 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات داخل  لمقوماتبينما يضعف امتالك المكتبة  ،المكتبات
، وغيرها(  WiFi ،LAN ،Internet ،Microfilm Reader،Scanner)مثل:  المكتبة

تكنولوجيا لانعكاس التطورات السريعة  على الرغم من أهمية ،لتسهيل البحث والدراسة
وشبكات  اإلنترنتالمكتبة بما يتجاوز متطلبات جيل  هاقدمالتي تالمعلومات على الخدمات 

لبات تكنولوجية تسهم في التعلم الفعال والغني التواصل االجتماعي من خالل توفير متط
غلب الطالب عينة البحث لم يالحظوا وجود كاميرات للمراقبة سواء داخل أكما أن  ،بالتكنولوجيا

 المكتبة أو خارجها. 
 ذويندرة وجود بعض الخدمات والتجهيزات الخاصة بالطالب هذا باإلضافة إلى 

 "أندرو ماكدونالد"في حين أكد  ،رات مياه وغيرهااالحتياجات الخاصة من أثاث ومصاعد ودو 
أهمية هذه التجهيزات وتصميمها بشكل جيد حتى يضمن استخدمها ( 40: 45) 2010

الذي اإلعاقات وصعوبات التعلم، فالتصميم الجيد هو  ذويمن قبل  بسهولةوالوصول إليها 
فضال  عما  ،سواء حد   اإلعاقات على ذويأو  منهم بشكل عام جميع األفراد األصحاءيناسب 

من ضرورة االهتمام بالتصاميم  (190: 7) 2019 الضاعنأكدته دراسة خلود مبارك محمد 
مع  من أجل تقديم خدمات ذوي االحتياجات الخاصة، اإلنشائية والفنية لمباني المكتبات

العالمية الخبرات  مراعاة المعايير والمواصفات القياسية العالمية في التصميم، واالستفادة من
 هذا الشأن. في

البحث عدم وجود آالت تصوير جيدة بل هناك مكتبات ال  عينتيجانب تأكيد  إلىهذا 
التصوير الخارجي، وكذلك قلة عدد أجهزة  إلىمما يضطر الطالب  ؛يوجد بها آالت تصوير

ن قلة العاملين الموجودي إلىوربما يرجع ذلك  ؛الحاسوب المتوفرة للمترددين داخل المكتبة
المادية المتوفرة للمكتبة لتحسين مرافق المكتبة  اإلمكانياتبالمكتبة للتعامل معها وقلة 

البحث ندرة وجود  اعينتكما أكدت  .مستخدميها وتطوير خدماتها والعمل على توفير احتياجات
غلب المكتبات أبوابات أمن الكترونية عند مدخل المكتبة وقلة وجود مخرج للطوارئ في 
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مشاكل وفى  أيةو حرائق أو أعند حدوث خطر  هماستخدالذي يمكن او  ،بالكلياتالموجودة 
 حالة وجوده فهو مغلق وال يتم استخدامه.

البحث على  عينتينظام االستعارة بالمكتبة فقد أجمعت استجابات  خصوصما بأ
( على ضعف استخدم المكتبة نظام شفرة التعريف )الباركود 65 :60، 58 ،57المفردات )

كلية الهندسة،  :مثل ،من الكليات اجد   ضئيلةال في نسبة إوجود بكارنيه الطالب الجامعي( الم
وقلة النسخ المتوفرة من الكتب والمراجع لالستعارة، وأنه في حالة استعارة الطالب لبعض 

أو رسائل  e-mailرسالة للمستعيرين عبر الـبريد اإللكتروني الكتب يندر إرسال إدارة المكتبة 
SMS كما يضعف وجود نظام لالستعارة  ،لتذكيرهم بمواعيد إعادة الكتب والمراجع المعارة

أمين المكتبة الطالب بلغ يُ ولكن  ،المكتبات الستعارة بعض الكتب والمراجعبمكتوب ومعلن 
بالكتب والمراجع الممنوع استعارتها وبنظام االستعارة في المكتبة وفى بعض المكتبات  شفاهية

على الكتب لكونها عهدة  عارة الطالب للكتب والمراجع حتى لو توفر نسخ خوفا  يتم منع است
  ،على أمين المكتبة

أن عدم وجود ( 61- 59: 2) 2007 محمد حامد علىأكدت دراسة أسامة  بينما
ا سياسة مكتوبة لإلعارة الخارجية بالمكتبة واعتماد العاملين على التعليمات الشفوية يعد أمر  

فى وجود تضارب بين العاملين فى تطبيق الشروط الواجب تطبيقها لتقديم خدمة  ساهم ي اسلب
وأوصت بضرورة توفير خدمة حجز كتاب ما مسجل فى سجل االستعارة لصالح أحد  ،اإلعارة

دراسة قاسم فتيحه شارت كما أ ،المكتبة إلىالمستفيدين الذي يرغب في استعارته حال إرجاعه 
خالية من  ستعارةلالأهمية وجود مكان أو منطقة  (176: 21) 2015 وقاسم ربيحه
وهذا ال يوجد في  ،جانب توفير صندوق إلعادة الكتب أثناء إغالق المكتبة إلىالمعوقات، 

 ؛ال يوجد مكان خاص باالستعارة داخل المكتبةحيث  ،كليات جامعة المنيابالمكتبات األكاديمية 
 ، يتسع لتقسيمها وأخذ جزء منها لالستعارةوجود المكتبة في مكان ال إلىوربما يرجع ذلك 
 رغبة إدارة الكليات في إلىذلك  ربما يرجعو  ؛بهاالكتب الموجودة  تكفي كادتفمساحة المكتبة 

 .كل عام الطالبألعداد المتزايدة من ل انظر   ؛لمحاضراتلكافية  قاعاتتوفير 
 ها في كل مرة غير كاف  البحث أن مدة االستعارة وعدد الكتب المسموح ب اعينتكما أكدت 

في حالة السماح للطالب باالستعارة، وفى حالة االستعارة وعدم إرجاع الكتب في المدة 
المحددة توجد بعض الجزاءات التي تطبق على الطالب ولكن يندر توفير المكتبة لخدمة 
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خارجية االستعارة ال إنحيث  ،قيق الجودة داخل المكتبةوهذا يعوق تح ،الحجز للكتب والمراجع
من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة للمترددين عليها لتحقيق أقصى درجات اإلفادة منها 
خارج حدود مبنى المكتبة، بما يساعد المستفيد على االطالع على مصادر المعلومات في 

تواجه  التي تاء على العديد من المشكالكما تسهم فى القض ،المكان والزمان المناسبين له
ضيق المكان، وعدم توفر مقاعد كافية فى غالبية  :مثل ،فى االطالع داخل المكتبةالطالب 
للطالب للمكوث  وعدم توفر الهدوء الالزم للقراءة، وعدم وجود وقت كاف   ،المكتبة عملأوقات 

البحث  عينتيبينما أكدت استجابات  ،(ورش العمل)طويال داخلها النشغالهم بالمحاضرات و
أن نظام االستعارة المتبع في المكتبات في حالة الموافقة على االستعارة ( 62على المفردة )

جعية، يحدد الكتب والمراجع الممنوع استعارتها )سواء كانت كتب وحيدة النسخة، أو كتب مر 
 .شفاهية   أو كتب قديمة ونادرة( من قبل أمين المكتبة

إلى أن استجابات  (4)تشير نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات الواردة بجدول كما 
الكليات المعتمدة وغير المعتمدة على جميع المفردات الخاصة بحيز المكتبة بعض الطالب ب

تمثل قصورا في تحقيق المؤشرات الخاصة بهذا المعيار، حيث بلغت  تداولهاومقتنياتها وطرق 
( للكليات غير 0.52و) ،( للكليات المعتمدة0.55نسبة متوسط االستجابة للمحور )

مما يدل على ضعف اإلمكانيات الموجودة  ؛ى لحدود الثقةالمعتمدة، ولم تتجاوز الحد األدن
كما أن حيز المكتبة غير مناسب  ،التنوع والقبول والحداثة والجودة :داخل المكتبة من حيث

 ،وبالتالي يعوق عملية البحث واالطالع وابتكار معرفة جديدة ،لمقتنيات المكتبة وعدد الطالب
 البحث والتدريس داخل الجامعة. :ليمية من حيثعلى العملية التع سلبييؤثر بشكل وهذا 
 املكتباتبوأمناء املكتبات حول واقع حتقق معايري االعتماد  مديريآراء  -ثانيا

 :املعتمدة وغري املعتمدة جبامعة املنيا كلياتالبعض يف  كادمييةاأل
كليات المعتمدة والكليات غير في العرض السابق تم رصد استجابات الطالب في ال

ومحور العملية التعليمية لجميع المؤسسات  األساسيوالذين يمثلون الهدف  ،المعتمدة
والتي تقدم لهم الخدمات التي تسهم في نمو شخصياتهم وتساعدهم على التطور  ،التعليمية

استجابات  ليتم تناو التاليم في صنعها. وفى الجزء اسهومواكبة التغيرات والتطورات واال
الذين طبيعة فهم و ال تقل أهمية لفهم أساس العمل في المكتبات  التيوأمناء المكتبات و  مديري

ولكن يتم التفسير  ،تحقيق أهداف المكتبة وتحقيق معايير االعتماد والجودة بهايسهمون في 
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غير حيث يندر وجود فروق بين المكتبات في الكليات المعتمدة والكليات  ،بصورة إجمالية
قلة عدد العاملين  إلىهذا باإلضافة  ،من خالل استجابات الطالب اح  وكان هذا واض ،المعتمدة

 بالمكتبات.
 ة الكلية وفعاليتها املؤسسية:إدار -1

 (5جدول )

الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة بعض وأمناء المكتبة ب مديرينسب متوسط االستجابة لعينة 

 (ارة المكتبة وفعاليتها المؤسسيةإد)حول المحور األول 

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 

 وأمناء المكتبات مديريل

 المعتمدة
غير 

 المعتمدة

العينة 

 كلها

1 
باستخدام  للتسجيل اإللكتروني اتطبق المكتبة نظام  

 .الباركود( للمترددين على المكتبة)
0.52 0.51 0.52 

2 

ديم شكاوى ومقترحات تتيح إدارة الكلية للطالب تق

بخصوص مرافق المكتبة وخدماتها )مثل: صندوق 

 واالقتراحات(.الشكاوى 

0.66 0.62 0.64 

3 
تعقد إدارة المكتبة اجتماعات مع مقدمي الشكاوى 

 واالقتراحات لمناقشتها ومتابعتها.
0.47 0.42 0.45 

4 

يطبق مسؤولو المكتبة استبانة على المستفيدين في 

راسي الستقصاء رأيهم في مرافقها نهاية كل عام د

 وخدماتها.

0.52 0.43 0.48 

5 
يشارك أمناء المكتبات في لجان اختيار وشراء الكتب 

 والمراجع الحديثة.
0.74 0.71 0.73 

6 
يُمثَّل أمناء المكتبات تمثيال  كافي ا وحقيقي  ا في اللجان 

 المنبثقة بالكلية )مثل: لجنة المكتبات(.
0.51 0.48 0.5 

7 
تقوم المكتبة بحساب متوسط الفقد السنوي للكتب وتحديد 

 المسؤول عنه.
0.83 0.82 0.83 

 0.82 0.81 0.82 توجد رؤية ورسالة للمكتبة تتسم بالدقة والوضوح. 8

9 
تتوافق رؤية ورسالة المكتبة مع رؤية ورسالة الكلية 

 التابعة لها.
0.67 0.65 0.66 

10 
ياغة رؤية ورسالة يسهم موظفو المكتبة في وضع وص

 المكتبة.
0.55 0.54 0.55 

11 
ا دوري  ا إلى إدارة الكلية عن  يقدم مدير المكتبة تقرير 

 معوقات العمل بالمكتبة وسبل تطويرها.
0.78 0.77 0.77 

 0.81 0.81 0.81 يوجد تعاون بين العاملين بالمكتبة وبين مديرها. 12

13 
ين جودة يتابع مدير المكتبة جهود الموظفين لتحس

 الخدمة بها.
0.72 0.71 0.72 
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 (5جدول )تابع 

نسب متوسط االستجابة لعينة مديري وأمناء المكتبة ببعض الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة 

 حول المحور األول )إدارة المكتبة وفعاليتها المؤسسية(

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 

 لمديري وأمناء المكتبات

 لمعتمدةا
غير 

 المعتمدة

العينة 

 كلها

14 
توفر إدارة المكتبة الدعم الالزم لتحسين بيئة المكتبة 

 وجودة األداء بها.
0.71 0.7 0.71 

15 
توفر وحدات التدريب بالجامعة خطة تدريبية واضحة 

 تستهدف تنمية قدرات ومهارات العاملين بالمكتبات.
0.69 0.68 0.69 

16 
داول زمنية للصيانة الدورية تضع إدارة المكتبة ج

 والمستحدثة لألجهزة والمعدات والمرافق.
0.69 0.67 0.68 

17 
يُعتبر عدد موظفي المكتبة كافي ا لتقديم خدمات المعلومات 

 التي يحتاجها الطالب.
0.56 0.52 0.54 

18 
تعقد دورات تدريبية وتأهيلية بصفة دورية لموظفي 

 المكتبة.
0.67 0.66 0.67 

19 

 

كاٍف من أجهزة الحاسوب صص إدارة المكتبة عدد تخ

 للعاملين مرتبطة بقاعدة بيانات المكتبة.
0.55 0.52 0.54 

20 
يحافظ موظفو المكتبة على اكتساب المعرفة والمهارات 

 وتعزيزها. 
0.78 0.77 0.78 

21 
يتوفر بالمكتبة الكوادر الفنية القادرة على تشغيل وصيانة 

 بها. النظم اآللية الموجودة
0.56 0.54 0.55 

22 
ب العاملين بالمكتبة على التعامل مع حاالت الطوارئ  يُدرَّ

 )مثل: الحرائق والزالزل وغيرها(.
0.83 0.82 0.83 

 0.66 0.64 0.67 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 الحد األعلى لحدود الثقة 

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.83 

0.51 

0.77 

0.57 
 

وجود بعض الصناديق في أماكن متفرقة لى إ (5)بجدول  اإلحصائيلتحليل تشير نتائج ا
ولكنها غير  ،بعض الشكاوى والمقترحات تقديم لطالب من خاللهاليمكن  ، والتيفي الكلية

البحث على ندرة عقد لقاءات مع الطالب  اعينتمفعلة من جانب إدارة المكتبة، حيث اتفقت 
جانب ضعف اهتمام  إلىهذا  ،م لتطوير المكتبات بالكليةللتعرف على احتياجاتهم ومقترحاته

راء الطالب في الخدمات المقدمة ومدى مناسبتها الحتياجاتهم من خالل آف عر  إدارة المكتبة بت  
فيتم التسجيل في  اإللكترونيأما بالنسبة للتسجيل  ،الدراسيفي نهاية العام  ةتطبيق استبان

وبالتالي يندر  ؛وبعد ذلك يتم تسجيلها على الكمبيوتراغلب الكليات في سجالت خاصة بذلك 
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 :1البحث على المفردات ) عينتياستخدام الباركود. وهذا ما أكدته نسب متوسط االستجابة ل
 لم تتجاوز الحد األدنى لحدود الثقة. التي( 4

البحث على وجود رؤية ورسالة  اعينتما بالنسبة لرؤية المكتبة ورسالتها فقد أجمعت أ
ما مع رؤية ورسالة الكلية حيث تم أخذ رؤية ورسالة المكتبة المركزية  حد   إلىكتبة تتوافق للم

في  (ما حد   إلى)م أو مشاركة بعض العاملين بالمكتبة اسهإالكليات في حين يندر  ألغلب
 :8صياغة رؤية ورسالة المكتبة، وهذا ما أكدته استجابات عينة البحث على المفردات )

غلب أند التطبيق لم يالحظ الباحثان وجود رؤية ورسالة مكتوبة ومعلنة في ولكن ع ،(10
 لمكتبات.ا

المكتبات ودورهم في تحقيق أهداف المكتبة وتوفير الخدمات  مديري بخصوصأما 
البحث وجود  عينتيفقد أكدت استجابات  ،الجودةاالعتماد و تحقيق معايير ل هاالمأمولة من

المكتبات بعض التقارير  ومدير بدرجة كبيرة، كما يقدم  هامديريو  تعاون بين العاملين بالمكتبة
 يمدير جانب متابعة بعض  إلى ،عن معوقات العمل بالمكتبة وطرق تحسينها وتطويرها

المكتبات ألداء العاملين بالمكتبة وتوفير الدعم لهم لتحسين العمل داخل المكتبة وتطوير 
لمكتبات جداول زمنية للصيانة الدورية لألجهزة ا اتإدار بعض تضع كذلك  ،مستوى الخدمة بها

جانب قيام وحدات التدريب بوضع بعض الخطط لتنمية مهارات  إلى ،المكتبةبمرافق الو 
 التي( و 16 :11)البحث على المفردات  عينتيوهذا ما أكدته استجابات  ،العاملين بالمكتبة

 لى والحد األدنى لحدود الثقة.   االستجابة لهذه المفردات بين الحد األعانحصرت نسب متوسط 
ن استجابات عينة البحث أكدت قيام العاملين أوباستقراء نسب متوسط االستجابة يتضح 

الفقد السنوي في الكتب والمراجع الموجودة إلعادة  بكتابة تقارير سنوية لتحديدبالمكتبة 
 ،هدة بالنسبة للعاملينة وتعويضها داخل المكتبة لكونها تمثل عإصالح الكتب والمراجع التالف

مثل الحرائق والزالزل  الطوارئكما توجد دورات تدريبية للعاملين بالمكتبة للتعامل مع حاالت 
 ؛وكذلك يحافظ العاملون بالمكتبة على اكتساب المعرفة والمهارات لمتابعة الجديد ،وغيرها

جانب وجود  إلى ،لتطبيقالمرغوبية االجتماعية لدى عينة ا إلىوربما ترجع االستجابة العالية 
 ،بعض الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بالمكتبة لمتابعة الجديد في مجال خدمات المكتبات

ضرورة وجود ( 126- 125: 23) 2016 العطاب حمدأعبد اهلل  دراسة محمد أكدت وقد
نها أش وتبنى األفكار التي من ،دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين وتشجيعهم على االبتكار
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يعوق المكتبة  ذلك نإف ؛وفى حالة إهمال هذه الدورات أو قلتها ،تحسين األداء في المكتبة
  عن تحقيق أهدافها.
مناء المكتبات في لجان اختيار وشراء الكتب والمراجع أتمثيل بعض  إلىهذا باإلضافة 

ها ولكن أعضاء ولكن لم يتم االعتماد عليهم بدرجة كبيرة في اختيار الكتب وشرائ ،الحديثة
بينما يضعف تمثيل العاملين  ،هاختيار تحديد الكتب والمراجع وامن يقومون بهم هيئة التدريس 

ف أهم عر  بالمكتبة في اللجان المنبثقة بالكلية )لجنة المكتبات( وبالتالي نفتقد خبراتهم في ت  
وهذا ما  ،ماتهات التي تواجههم ومقترحاتهم لتطوير األداء في المكتبة وتحسين خدالمشكال

على الرغم من تأكيد وذلك  (.22، 20، 18، 7أكدته استجابات عينة البحث على المفردات )
ضرورة تمثيل مكتبات جامعة على  (7: 4) (8في مادتها الـ ) الئحة مكتبات جامعة المنيا

في من أجل المساهمة  المكتبات واالجتماعات واللجان داخل الجامعة وخارجهاة المنيا في لجن
 .والتنسيق بين الوحدات المختلفة لتحقيق األهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها وضع الخطط

تشكيل لجنة ب ومأن مجلس الكلية يق (12 :4) (16الـ )كما أوضحت الالئحة في مادتها 
من وجود مدير مكتبة  ال بدوالتي  عنه، اللجان المنبثقةكإحدى بداية كل عام دراسي المكتبات 
 .المكتبات بالكلية نةضو أساسي من أعضاء لجالكلية كع

عدد الطالب مقارنة بتؤكد قلة عدد العاملين بالمكتبة لكما جاءت استجابات عينة البحث 
مما يؤثر  ؛المكتبة ال يتناسب مع عدد الطالب الكبيرالموجود في كل كلية، فعدد العاملين في 

ضعف توافر الكوادر الفنية القادرة على  وكذلك ،على تقديم الخدمات للطالب وتلبية احتياجاتهم
وفى حالة وجود عطل يتم االتصال  ،تشغيل وصيانة النظم اآللية الموجودة بالمكتبة

تظل فيه هذه النظم  فترة زمنية عمليةهذه ال ستغرقتوقد  بالمتخصصين إلصالح هذا العطل
مما  ؛ن بالمكتبةقلة عدد أجهزة الحاسوب الموجودة للعاملي فضال  عن ،معطلة عن العمل

لمساعدة  اإللكترونيالتواصل بين العاملين بالمكتبة والطالب سواء من خالل البريد  وقيع
البحث على المفردات  عينتيوهذا ما أكدته استجابات  ،استفسار أيالطالب في اإلجابة على 

 الثقة.( والتي لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة للمفردات الحد األدنى لحدود 21، 19، 17)
تحقق مفردات محور إدارة المكتبة  تؤكد (5)جدول ب اإلحصائينتائج التحليل جاءت كما 

( وهي 0.66حيث بلغت نسبة متوسط االستجابة ) ،وفعاليتها المؤسسية بدرجة متوسطة
ويدل هذا على مشاركة بعض إدارات  ؛تنحصر بين الحد األعلى والحد األدنى لحدود الثقة
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و المرجوة أولة ولكن هذا التحقق ليس بالدرجة المأم ،ط والتقييم المستمرالمكتبات في التخطي
وربما ترجع  ؛للكشف عن موارد المكتبة وتقييم فعاليتها لتطويرها وتحقيق التحسين المستمر

المكتبات في تقديم صورة جيدة عن قيادتهم وأدوارهم.  ومديريلى رغبة أمناء إهذه االستجابة 
لفعالية عينة الطالب وجود قصور في تحقق المؤشرات الخاصة بمحور ابينما أكدت استجابات 
دارة المكتبة حيث يندر وجود وسائل لتقييم فعالية المكتبات وقياس النتائج التي  ،التعليمية وا 

 دوروجود قصور في  فضال  عنتسهم في التطوير المستمر للخدمات المقدمة من المكتبات 
 . بالمكتبة اإلداريالهيكل 

 القيم املهنية والعالقات اخلارجية: -2
 (6جدول )

الكليات المعتمدة وغير المعتمدة حول بعض مناء المكتبة بأو مديريعينة لنسب متوسط االستجابة 

 (والعالقات الخارجية القيم المهنية) الثانيالمحور 

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 
 وامناء المكتبات مديريل

 المعتمدة
غير 
 تمدةالمع

العينة 
 كلها

23 
وضوابط لعملية التصوير من الكتب والمراجع توجد قواعد 
 .داخل المكتبة

0.83 0.81 0.82 

24 
توجد لوحات إرشادية بالمكتبة موضح بها حقوق المستفيدين 

 وواجباتهم تجاهها.
0.65 0.62 0.64 

25 
يوجد بين إدارة مكتبة الكلية وغيرها من مكتبات الجامعة 

 .والمراجععمليات تداول الكتب  تنسيق في
0.52 0.49 0.51 

26 
تتيح إدارة المكتبة للطالب معلومات )مطبوعة أو الكترونية( 
حول حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر للمؤلف والسرقات 

 العلمية.
0.47 0.43 0.45 

27 
العاملون بالمكتبة على علم ودراية بحقوق الملكية الفكرية 

 العلمية.ؤلف والسرقات وحقوق النشر للم
0.78 0.77 0.78 

28 
تتعاون إدارة المكتبة مع الكليات األخرى ذات الصلة بمجال 
 المكتبات ونظم المعلومات بالجامعة من أجل تطوير المكتبات. 

0.67 0.64 0.66 

29 
تصدر إدارة المكتبة كتيبات ونشرات دورية مطبوعة للتعريف 

 الجامعة والمدارس.طالب  بمرافقها وخدماتها لتوزيعها على
0.36 0.34 0.35 

30 
ا سنوي  ا للتعريف بخدماتها  ا مفتوح  تنظم مكتبة الكلية يوم 

 للمستفيدين من داخل الحرم الجامعي وخارجه.
0.39 0.33 0.36 
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 (6جدول )تابع 

ول نسب متوسط االستجابة لعينة مديري وأمناء المكتبة ببعض الكليات المعتمدة وغير المعتمدة ح

 والعالقات الخارجية( المحور الثاني )القيم المهنية

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 
 لمديري وامناء المكتبات

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

العينة 
 كلها

31 
تشارك المكتبة في االحتفال بالمناسبات ذات الصلة )مثل اليوم 

 ق المؤلف(.وحقوالعالمي لكلٍّ من: اإلعاقة، والمرأة، والكتاب 
0.39 0.38 0.39 

32 
تتيح إدارة المكتبة خدماتها للخريجين ولممارسي المهن في 

 التخصصات العلمية واألكاديمية.
0.5 0.48 0.49 

33 
تشارك إدارة المكتبة في فعاليات الجمعيات المهنية 
المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات )مثل: الندوات، 

 لدورات التدريبية(.والمؤتمرات، واوالمعارض، 
0.33 0.33 0.33 

 0.53 0.51 0.54 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 الحد األعلى لحدود الثقة 

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.83 

0.51 

0.77 

0.57 

بالمكتبة بحقوق الملكية علم ودراية العاملين  تؤكدجاءت استجابات عينة البحث                              
 وبناء   ،بعض الدورات التدريبية التي تلقاها العاملون بالمكتبة إلىوربما يرجع ذلك  ؛ريةالفك
البحث وجود قواعد لعملية تصوير الكتب والمراجع داخل المكتبة لحماية  ةعينأكدت  فقد ،عليه

وفى بعض المكتبات توجد بعض المراجع  ،ويتم تطبيق هذه القواعد ،الملكية الفكرية للمؤلف
ة اإللكترونيفي حين يندر وجود بعض المطبوعات أو المنشورات  ،االتصوير منها نهائي   ممنوع

وهذا ما أكدته عينة  ،حقوق الملكية الفكرية لتعريف الطالب بهاو بعض اللوحات حول أ
 .(27 :23البحث على المفردات )

تبات المكمجال األقسام المتخصصة بكما أكدت عينة البحث تعاون بعض المكتبات مع 
كما توجد بعض  ،في الكليات األخرى لتطوير المكتبات وتحسين أدائها المعلومات نظمو 

اللوحات اإلرشادية في بعض المكتبات تبين حقوق المترددين عليها وواجباتهم نحوها ولكن 
 ا من اللوحات المعلنة والخاصة بتعليماتال عدد قليل جد  إعند التطبيق لم يالحظ الباحثان 

ينما أكدت استجابات عينة البحث وجود قصور في عملية تداول ب ،نظافة المكتبة لىللحفاظ ع
للتيسير على الطالب بالرغم من وجود أقسام مشتركة  ؛الكتب والمراجع بين الكليات المختلفة
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 ،(28، 25، 24وهذا ما أكدته استجابات عينة البحث على المفردات ) ،بين بعض الكليات
على السماح  تنص (19: 4) (30مادتها الـ )ات جامعة المنيا في في حين أن الئحة مكتب

اس حوث على أسبالجامعات والهيئات العلمية ومراكز ال إلىعارة من مكتبات الجامعة إلبا
جامعة  كليات ا أنها تسمح باإلعارة والتداول بين مكتباتيعني ضمني   مما ؛المعاملة بالمثل

 .الفعلي، وهذا غير متحقق في الواقع المنيا
فقد اتفقت عينة  ،بالنسبة للعالقات الخارجية ودور المكتبة تجاه المجتمع المحلىأما 

البحث على ندرة قيام إدارة المكتبة بتعريف الطالب والباحثين والمجتمع المحلى بخدماتها 
أو من خالل كتيبات ونشرات  ،سواء من خالل تنظيم يوم لعرض الخدمات التي تقدمها

ضعف مشاركتها في بعض  فضال  عن ،على المدارس والمؤسسات ذات الصلةمطبوعة توزع 
وكذلك ندرة ، لإلعاقة أو المرأة أو الكتاب العالمياالحتفاالت في المناسبات المختلفة مثل اليوم 

ات والمكتبات مثل المعلوم علم مشاركتها في فعاليات الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال
ضعف إتاحة إدارة المكتبة خدماتها  إلىباإلضافة  ،لدورات التدريبيةالندوات والمؤتمرات وا

لخريجين في مختلف التخصصات العلمية واألكاديمية والمجاالت المعرفية التي تخدمها ل
( والتي لم تتجاوز 33 :29وهذا ما أكدته استجابات عينة البحث على المفردات ) ،المكتبة

مما يدل على وجود قصور شديد في  ؛ى لحدود الثقةنسب متوسط االستجابة لهم الحد األدن
قتصر على يالعالقات الخارجية للمكتبة على الرغم من أن مجتمع المكتبات األكاديمية ال 

كتبة الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو موظفي الجامعة أو حتى الحي الذي توجد فيه الم
لين المؤهلين والقيادات الواعية بدور ندرة وجود العام إلىذلك وربما يرجع  ؛بل مجتمع عالمي

وعدم وعيهم بالطرق واألساليب التي من خاللها تدعم  ،المكتبة في خدمة المجتمع المحلى
 . والخارجي الداخليالمكتبة عالقتها بالمجتمع 

بدورها في التواصل المكتبات اهتمام خاص  تولي البريطانية الجامعات معظم في بينما
 التوعية وفعاليات أحداث من العديد (برادفورد) جامعة نفذتالمثال:  المجتمعي، فعلى سبيل

الجامعة وتعريفهم بالموارد  إلىمن أجل تعويد الطالب على فكرة القدوم  ؛للمدارس العامة
للتواصل بالمكتبة مكونة من أمينين مكتبة للموضوعات  مجموعةالمتاحة بها، منها إنشاء 

 ،بها بصحبة مدرس أو أمين مكتبةال  ن المدارس إرسال طُ وآخر للمجموعات الخاصة، وُطلب م
مت جلسات تعريفية بالمكتبة لمدة ساعتين للجلسة الواحدة في األوقات األقل ازدحاما د  وقُ 
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ويمكن للطالب في الجلسة التعريفية القيام بممارسات وتمارين لتحسين السنة الدراسية،  خالل
الخاص بالمكتبة، وكيفية إيجاد  (الكتالوج)، واستخدام اإلنترنتمهاراتهم البحثية على شبكة 

لى الرفوف، واستخدام الكتب األكاديمية اإللكترونية ذات الوصول المفتوح، والتنقل الكتب ع
 (.28: 76) عبر معلومات مفيدة في كتاب

اتفاق عينة البحث على ضعف  إلى (6)بجدول  اإلحصائيتشير نتائج التحليل كما 
حيث لم تتجاوز نسبة متوسط  ،الخاصة بالقيم المهنية والعالقات الخارجيةتحقق المفردات 

مما يدل على قصور دور المكتبات في تعزيز  ؛االستجابة للمحور الحد األدنى لحدود الثقة
وصية المستخدم وخص القيم المهنية الخاصة بالحرية الفكرية وقيم وحقوق الملكية الفكرية،

هذا باإلضافة إلى ضعف مشاركة  ،المتمركزة حول المستخدموسريته، والتعاون، والخدمة 
وبالتالي ضعف العالقات  والخارجي؛ الداخليالمكتبات الموجودة بالجامعة في خدمة المجتمع 

 ا قصور دوروالتي أكدت أيض   ،عينة الطالبنتائج واتفقت هذه النتيجة مع ، الخارجية للمكتبة
المكتبات  تواصلوقيم وحقوق الملكية الفكرية وضعف إدارة المكتبة في دعم الحرية الفكرية 

 .المجتمع الخارجيمع 
 للمكتبة: والبحثي التعليميالدور  -3

 (7جدول )

الكليات المعتمدة وغير المعتمدة حول بعض مناء المكتبة بأو مديرينسب متوسط االستجابة لعينة 

 (للمكتبة والبحثي التعليميالدور )المحور الثالث 

 م
 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 
 وأمناء المكتبات مديريل

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

العينة 
 كلها

34 
إمكانية طلب مصادر  اإلنترنتتتيح صفحة المكتبة على 

 .ة المختلفةاإللكترونيالمعلومات 
0.7 0.69 0.7 

35 
د عْ تتيح إدارة المكتبة للطالب فرص البحث واالطالع عن بُ 

 .سوب الخاصة بهممن خالل برامج الحا
0.78 0.77 0.78 

36 
تتوافر بالمكتبة برامج وأنظمة فعالة لمنع استخدام شبكة 

 الدراسة والبحث.اإلنترنت في غير 
0.82 0.8 0.81 

37 
توجد بالمكتبة أنظمة إلكترونية تساعد الطالب في الوصول 

 إلى مصادر المعلومات المادية الموجودة بها.
0.79 0.77 0.78 
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 (7جدول )تابع 

نسب متوسط االستجابة لعينة مديري وأمناء المكتبة ببعض الكليات المعتمدة وغير المعتمدة حول 

 المحور الثالث )الدور التعليمي والبحثي للمكتبة(

 م
 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 
 لمديري وأمناء المكتبات

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

العينة 
 كلها

38 
بة مصادر معلومات لذوي االحتياجات توفر إدارة المكت

الخاصة )كتب صوتية أو مكتوبة بطريقة برايل، وسائل 
 والبكم مزودة بلغة اإلشارة وغيرها(.مرئية للصم 

0.42 0.41 0.42 

39 

يتشاور أمين المكتبة مع أعضاء هيئة التدريس حول 
توفير المصادر الالزمة لدعم عمليتي التعليم والتعلم )مثل: 

تعليمية، ورسوم بيانية، وتقارير دولية، ورسوم  فيديوهات
 كاريكاتيرية، وغيرها(. 

0.52 0.49 0.51 

40 
توفر إدارة المكتبة دورات تدريبية للـطالب الجدد حول 

 كيفية االستخدام األمثل لمرافق المكتبة وخدماتها.
0.44 0.4 0.42 

41 
يشارك بعض الطالب في الفرق النهائية أمين المكتبة في 

وجيه الطالب اآلخرين نحو االستفادة من الخدمات التي ت
   تقدمها المكتبة.

0.44 0.39 0.42 

42 
بريد توفر إدارة المكتبة المساعدة الفردية من خالل 

 إلكتروني أو رقم تليفون مسجل على موقعها.
0.44 0.43 0.44 

43 

يُعل م العاملون بالمكتبة الطالب باستمرار بالخدمات الجديدة 
المقتنيات المضافة حديثا  للمكتبة من خالل الوسائل أو 

-eالمتاحة )مثل: لوحة إعالنات، والبريد اإللكتروني 
mail ورسائل ،SMS.) 

0.54 0.51 0.53 

 0.58 0.57 0.59 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 
 األعلى لحدود الثقةالحد 

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.83 

0.51 

0.77 

0.57 
 

 يتضح أن استجابات عينة البحث أكدت (7)ء نسب متوسط االستجابة بجدول باستقرا
د من خالل االشتراك في دار ع  إتاحة إدارة المكتبة للطالب البحث عن مصادر المعلومات عن بُ 

مما يسهل على الطالب الحصول على بعض المعلومات ولكن  ؛و بنك المعرفةأالمنظومة 
و دار المنظومة خصوصا الكتب أفي بنك المعرفة ليست كل مصادر المعلومات موجودة 

 جزء  ال يتعدى كونه ن توفر فا  للكتب والمراجع و  المعرفيوالمراجع، حيث ال يتوفر المحتوى 
والتي  ،ةاإللكترونيالبحث من وجود بعض مصادر المعلومات  اعينتوهذا ما أكدته  ،ضئيال  
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و دار المنظومة أمعات المصرية يمكن للطالب الحصول عليها سواء على صفحة اتحاد الجا
( والتي انحصرت نسبة متوسط 37و بنك المعرفة وذلك من استجابتها على المفردة )أ

قلة استخدام  إلىهذا باإلضافة  ،على والحد األدنى لحدود الثقةاالستجابة بين الحد األ
برامج تحول جامعة إال فى نطاق العمل أو البحث حيث توجد أنظمة و المتاح داخل ال اإلنترنت
 إلىلكترونية للمساعدة في الوصول إتوافر برامج حاسوبية وأنظمة  فضال  عن ،دون ذلك

  ،مصادر المعلومات الموجودة بالمكتبة
ن هذه البرامج تستخدم من أ إلىوربما يرجع ذلك  ؛الطالب وجود ذلك ةعيننفت  بينما

بالخدمات الطالب دارة المكتبة عالم إإجانب ندرة  إلىقبل العاملين بالمكتبة وليس الطالب 
وهذا ما أكدته استجابات  ،استخدامها من قبل الطالب ندرة وبالتالي ؛الجديدة التي تقدمها

 والباحثين ن بالمكتبة للطالبي( من ضعف إعالم العامل43)ة عينة البحث على المفرد
حة إعالنات أو بريد للمكتبة سواء من خالل لو  ا  حديث المضافةو المقتنيات أبالخدمات الجديدة 

كيفية استخدام ف أو تدريب الطالب الجدد حول يكما يندر تعر  ،نصية أو رسائل إلكتروني
مرافق المكتب واالستفادة من خدماتها سواء من خالل دورات تدريبية أو مشاركة بعض 

 الطالب في الفرق النهائية.
( حيث 42، 39، 38البحث تؤكد ضعف تحقق المفردات ) عينتيكما جاءت استجابات 

ة التواصل بين ويدل ذلك على قل ؛لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة الحد األدنى لحدود الثقة
أو التليفون لمساعدة الطالب في  اإللكترونيالعاملين بالمكتبة والطالب سواء من خالل البريد 

 ويبذكذلك ضعف توفر بعض مصادر المعلومات الخاصة و ، اتاستفسار  أيةاإلجابة على 
والبكم و وسائل مرئية للصم أو مكتوبة بطريقة برايل أاالحتياجات الخاصة سواء كتب صوتية 

ضعف وسائل االتصال والتعاون بين العاملين بالمكتبة  إلىهذا باإلضافة  ،مزودة بلغة اإلشارة
 :مثل ،التعليم والتعلم عمليتيوأعضاء هيئة التدريس فيما يخص المصادر الالزمة لدعم 

اعتقاد  إلىوربما يرجع ذلك  ؛دوليةالتقارير الو أبيانية الرسوم الو أيوهات التعليمية الفيد
هيئة فعضو  ،المكلفين بهاالعاملين بالمكتبة أن هذا األمر ليس ضمن المهام الوظيفية بعض 

الطالب  فُيك ل  أو  ،التعلمو التعليم  لعمليتيالالزمة  عمدال مصادر يقوم بتجميعالتدريس 
 . بحثيفي صورة تكليف  بعض هذه المصادر عن البحثب
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 لى اتفاق عينة البحث على تحقق إ (7)بجدول  اإلحصائيكما تشير نتائج التحليل 
ولكن ليس الدور  ،المفردات الخاصة بمحور الدور التعليمي والبحثي للمكتبات بدرجة متوسطة

درين على اكتشاف لتطوير ودعم متعلمين ذوي معرفة معلوماتية وقا والكافيالمأمول 
استخدامها بفعالية من أجل النجاح األكاديمي والبحث والتعلم مدى المعلومات والوصول إليها و 

ضعف تحقق مؤشرات  والتي أكدت ،عينة الطالباختلفت هذه النتيجة مع نتيجة بينما ، الحياة
الطالب مما يضعف مشاركة المكتبات في تنمية قدرات  ؛للمكتبة والبحثيالدور التعليمي 

 المعلومات وتنظيمها وتقييمها. الفكرية ومهاراتهم البحثية من تحديد

 حيز املكتبة ومقتنياتها وطرق تداوهلا: -4
 (8جدول )

الكليات المعتمدة وغير المعتمدة حول بعض مناء المكتبة بأو مديرينسب متوسط االستجابة لعينة 

 (هاتداولحـيز المكتبة ومقتنياتها وطرق )المحور الرابع 

 

 م

 

 العبارات

االستجابة نسبة متوسط 
 وامناء المكتبات مديريل

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

العينة 
 كلها

44 
الدراسة  ألغراضالمكتبة الهدوء الالزم بيتوفر 
 .والبحث

0.8 0.77 0.79 

 0.78 0.77 0.78 .تعد اإلضاءة والتهوية بالمكتبة جيدة ومناسبة 45

46 
والرسائل قتنياتها من الكتب تتسع مساحة المكتبة لم

 .والدوريات والمراجع دون تكدس
0.56 0.54 0.55 

47 
من حيزها )غرف منفصلة للقراءة(  اتتيح المكتبة جزء  
  .كخلوات دراسية

0.49 0.47 0.48 

48 
من حيزها لعرض اإلصدارات  اتخصص المكتبة جزء  

 .القديمة من الكتب والمراجع المختلفة
0.68 0.67 0.68 

49 
من حيزها لعرض اإلصدارات  اتخصص المكتبة جزء  

 .دراجها على األرففإالحديثة لفترة مؤقتة قبل 
0.56 0.55 0.56 

50 
يوجد بالموقع اإللكتروني للمكتبة خريطة توضح مكانها 

 وطابق فيها.ومحتويات كل ركن 
0.4 0.38 0.39 

51 
تحتوي صفحة المكتبة على موقع الجامعة اإللكتروني 

ا من قبل على قا ئمة باألسئلة الشائعة )أو األكثر طرح 
 مستخدميها( واألجوبة الوافية عنها.

0.39 

 

0.36 

 

0.38 
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 (8جدول ) تابع

الكليات المعتمدة وغير المعتمدة حول نسب متوسط االستجابة لعينة مديري وأمناء المكتبة ببعض 

 المحور الرابع )حـيز المكتبة ومقتنياتها وطرق تداولها(

 

 م

 

 العبارات

نسبة متوسط االستجابة 

 مناء المكتباتالمديري و

 معتمدة
غير 
 معتمدة

العينة 

 كلها

52 
تتوفر بالمكتبة مصادر معلومات حديثة باللغتين العربية 

 واإلنجليزية.
0.68 0.67 0.68 

53 
الميزانية المخصصة لموارد المكتبة )كتب، ومراجع، 

 ودوريات، وغيرها( كافية ومناسبة.
0.49 0.47 0.48 

54 
تتعدد مصادر اقتناء المكتبة للكتب والدوريات والمصادر 
المرجعية األخرى )منها: عمليات الشراء وتلقى المنح 

 هيئة التدريس ورجال األعمال(.والتبرعات من أعضاء 
0.48 0.47 0.48 

55 
تستغرق عملية فهرسة الكتب والمراجع والدوريات 

فترة زمنية قصيرة الجديدة وإتاحتها للمستفيدين 
 ومناسبة.

0.67 0.64 0.66 

56 
تحتوي المكتبة مرافق البنية التحتية )أثاث ومعدات بحالة 

 مقتنياتها.جيدة( لجمع وتنظيم 
0.66 0.63 0.65 

57 

يتوفر بالمكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت الالزمة لتسهيل الدراسة والبحث )مثل: 

WiFi ،LAN ،Internet ،Microfilm 
Reader،Scanner .)وغيرها ، 

0.5 0.49 0.5 

58 
يوجد بالمكتبة خدمات وتجهيزات للمستفيدين من ذوي 
االحتياجات الخاصة )في المدخل واألثاث والمصاعد 

 .)ودورات المياه وغيرها
0.55 0.52 0.54 

 0.69 0.68 0.69 تتوفر كاميرات للمراقبة داخل المكتبة وخارجها. 59

60 
توجد بالمكتبة آالت للتصوير بحالة جيدة متاحة 

 للمستفيدين.
0.5 0.49 0.5 

61 
يتوفر بالمكتبة عدد كاف من أجهزة الحاسوب للمترددين 

 عليها. 
0.53 0.48 0.51 

 0.66 0.64 0.67 تتوفر بالمكتبة متطلبات الوقاية من الحرائق ومواجهتها. 62

 0.51 0.51 0.51 يوجد بالمكتبة مخرج للطوارئ. 63

 0.5 0.49 0.5 توجد بوابات أمن إلكترونية عند مدخل المكتبة. 64



 ................................................. كاديمية بجامعة المنياواقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األ

- 782 - 

 (8جدول ) تابع

نسب متوسط االستجابة لعينة مديري وأمناء المكتبة ببعض الكليات المعتمدة وغير المعتمدة حول 

 المحور الرابع )حـيز المكتبة ومقتنياتها وطرق تداولها(

 

الهدوء  :سة والبحث من حيثمة حيز المكتبة للدراءأجمعت عينة البحث على مال
( حيث 45 ،44) المفردتينالبحث على  عينتيوهذا ما أكدته استجابات  ،والتهوية واإلضاءة

توفر  أكدوان الطالب أفي حين  ،األعلى لحدود الثقة الحدتجاوزت نسب متوسط االستجابة 
كتبة المستخدمون للمهم وال شك في أنهم  ،ما حد   إلىضاءة الهدوء والتهوية واإل

 

 م

 

 العبارات

الستجابة نسبة متوسط ا

 لمديري وامناء المكتبات

 المعتمدة
غير 
 المعتمدة

العينة 

 كلها

65 
يوجد بالمكتبة نظام لالستعارة مكتوب ومعلن للمترددين 

 عليها.
0.62 0.61 0.62 

66 
ا كافية من الكتب والمراجع لغرض  توفر المكتبة نسخ 

 االستعارة.
0.54 0.51 0.53 

67 
لمراجع الممنوع استعارتها يحدد نظام االستعارة الكتب وا

مرجعية، أو كتب ا )سواء كانت كتب ا وحيدة النسخة، أو كتب ا 
 قديمة ونادرة(.

0.8 0.77 0.79 

68 
ترسل إدارة المكتبة رسالة للمستعيرين عبر الـبريد 

لتذكيرهم بمواعيد  SMSأو رسائل  e-mailاإللكتروني 
 إعادة الكتب والمراجع المعارة.

0.49 0.47 0.48 

69 
يفرض نظام االستعارة جزاءات على المستعيرين في حالة 

 التأخير.
0.79 0.78 0.79 

70 
تستخدم المكتبة نظام شفرة التعريف )الباركود الموجود 
بكارنيه الطالب الجامعي( لتسهيل وضبط عملية 

 االستعارة.
0.52 0.48 0.5 

 0.51 0.51 0.51 توفر المكتبة للطالب خدمة الحجز للكتب والمراجع. 71

72 
المترددين عليها استعارة الكتب تتيح إدارة المكتبة لجميع 

 والمراجع.
0.69 0.67 0.68 

 0.58 0.57 0.59 نسبة متوسط االستجابة للمحور 

 الحد األعلى لحدود الثقة 

 الحد األدنى لحدود الثقة

0.83 

0.51 

0.77 

0.57 
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ن ولكن العامل، يمكنهم تحديد بدقة هل هي مناسبة للبحث أم ال وبالتالي ،منها المستفيدونو 
كما جاءت استجابات عينة البحث تؤكد  ،يرون من وجهة نظرهم الشخصية أنها مناسبة

 ،جعاحتواء بعض المكتبات على دواليب يتم فيها إدراج اإلصدارات القديمة من الكتب والمرا
عرض اإلصدارات الحديثة من الكتب والمراجع في مكان مخصص لها داخل  بينما يندر

ضيق مساحة وحجم  إلىوربما يرجع ذلك  ؛ولكن يتم إدراجها في الدواليب مباشرة ،المكتبة
وهذا ما أكدته استجابات عينة  ،مقتنياتها ولعدد الطالب بالكليةحجم وعدم مناسبتها ل ،المكتبة

( من ضيق المساحة أو المكان المخصص للمكتبة بالنسبة 49 ،48) المفردتينالبحث على 
 العدد الكبير من الطالب.  إلىلما تحتويه من كتب ومراجع باإلضافة 

أما بالنسبة لتوفير الكلية لغرف منفصلة داخل المكتبة تستخدم كخلوات دراسية للقراءة 
فقد اتفقت عينة البحث  ،بين الطالب فيما بينهم البحثيو  الفكريتسمح بالتشاور و ع واالطال

بأهمية هذه  المسئولين بالكلية وعي قلة إلىوربما يرجع ذلك  ؛تلك الغرف وجودعلى ندرة 
قلة المباني المخصصة للكليات مقارنة بأعداد الطالب بها ومحاولة استفادة  الغرف، فضال  عن

عداد الطالب وعدم نظرا لزيادة أ ؛للمحاضراتكقاعات غلب األماكن ألإدارة الكليات المختلفة 
 جديدة لمقابلة هذه الزيادة. مبانيوجود 

دارة االتصال أو التفاعل كما اتفقت عينة البحث على وجود قصور في  بين الطالب وا 
و من خالل وجود قائمة أو استفسارات الطالب أعن أسئلة  اإلجابةالمكتبة سواء من خالل 

جاباتها اإللكتروني  الموقعبعدم وجود خريطة جانب  إلىهذا  ،باألسئلة األكثر شيوعا وا 
عدم وجود موقع  إلىوربما يرجع ذلك  ؛ومحتوياتها كل ركن وطابق فيها هاتحدد مكان للمكتبة

ضمن موقع  محتوياتهابعض  ولكن توجد ،خاص بمكتبة كل كلية ضمن موقع المكتبة الرقمية
 (.51 ،50) تينالمفرد وهذا ما أكدته استجابات عينة البحث على ،اتحاد الجامعات المصرية

فقد أشارت استجابات عينة  ،أما بالنسبة لتوافر الكتب والمراجع الحديثة وفهرستها
توافر بعض الكتب والمراجع الحديثة باللغة العربية واللغة األجنبية وتستغرق  إلىالبحث 

تاحتها للمستفيدين بعض الوقت ة وقلة وذلك النشغالهم بأعمال أخرى داخل المكتب ؛فهرستها وا 
وربما  ؛كل كليةبكما أن هذه األعداد من الكتب بالطبع ال تتناسب مع عدد الطالب  ،أعدادهم

قلة الموارد المالية المخصصة للمكتبة وندرة وجود تعدد  إلىه األعداد هذ محدوديةرجع ت
( من تدنى 54 ،53)المفردتين وهذا ما أكدته استجابات عينة البحث على  ،لمصادر المكتبة
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و قلة أيزانية المخصصة لشراء موارد المكتبة من كتب ومراجع ودوريات، وكذلك ضعف الم
تلقى المنح : مثل ،توافر مصادر متعددة القتناء المكتبة للكتب والدوريات والمصادر المرجعية

 والتبرعات من أعضاء هيئة التدريس ورجال األعمال. 
على بعض مرافق البنية  (ما حد   ىإل)كما أكدت استجابات عينة البحث احتواء المكتبة 

 ،لمقتنيات المكتبة واستقبال العدد الكبير من الطالب تكفيولكن ال  ،التحتية من أثاث ومعدات
ولكن نوع هذه  ،أزمات داخل المكتبة أيةطفايات الحرائق لمواجهة و الكاميرات كما توجد بعض 

بينما اتفقت  ،تى تبدأ في عملهامعينة حدرجة حرارة الوصول لمن  ال بدغير جيد و الطفايات 
البحث على ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة للبحث  اعينت

من أوجود بوابات  والدراسة، وقلة أجهزة الحاسوب الموجودة للمترددين على المكتبة، وندرة
وجود آالت للتصوير والكوارث، كما يضعف ستخدم في األزمات الكترونية ومخرج للطوارئ يُ 

وكذلك  ،خارج المكتبة تتم عملية التصويروبالتالي ف ؛تكون بحالة جيدة تسمح باالستفادة منها
االحتياجات الخاصة  ذويضعف اهتمام الكلية بتوفير بعض الخدمات والتجهيزات للطالب من 

 غيرها.و أدورات المياه  وأالمصاعد  وأاألثاث  وأسواء في المدخل 
خدمة االستعارة التي تقدمها المكتبة للطالب إلتاحة مصادر المعلومات ب ختصفيما يأما 

أكدت استجابات عينة البحث  ،و خارجهاأ لهم في المكان الذى يفضلونه سواء داخل الكلية
للكتب المسموح استعارتها والممنوعة من االستعارة، كما تسمح  المكتبةعلى تحديد إدارة 

بعض الكتب ولكن يضعف توفر حجز بعض الكتب والمراجع بعض المكتبات باالستعارة ل
للطالب الستعارتها، وفى حالة عدم إرجاعها في الميعاد المحدد فتوجد جزاءات توقع على 

ع الطالب المستعارين لتذكيرهم بمواعيد في حين يضعف تواصل العاملين بالمكتبة م ،الطالب
للطالب مع العاملين  بريد إلكتروني جودعدم و  إلىوربما يرجع ذلك  ؛إعادة الكتب والمراجع

 ،قلة عددهم إلىباإلضافة  ،داخل المكتبة اإلداريبالمكتبة وانشغال العاملين بالمكتبة بالعمل 
 في حين أكدت ،لالستعارة في بعض المكتباتمعلن و مكتوب جانب وجود نظام  إلىهذا 

هية بصورة شفذلك ولكن يتم  علن لالستعارةمو  مكتوباستجابات عينة الطالب ندرة وجود نظام 
 .من قبل أمناء المكتبات

يتضح تحقق المفردات الخاصة بمحور  (8)بجدول  اإلحصائيباستقراء نتائج التحليل و 
والتي  ولكن ليست بالصورة المرجوة ،حيز المكتبة ومقتنياتها وطرق تداولها بدرجة متوسطة

يمية مناسبة ومالئمة للبحث من خاللها يمكن تحقيق هدف المكتبة في توفير بيئة تعل
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استجابات الطالب  بينما أكدت، الخدمات الالزمة لذلكالمرافق و والدراسة تتوفر بها جميع 
وعدد ها وعدم مناسبة حيز المكتبة لمقتنيات ،ضعف اإلمكانيات الموجودة داخل المكتبة

ؤثر بالسلب وهذا من شأنه أن ي ،تاحة الفرصة للطالب لالستعارة الخارجيةإوضعف  ،الطالب
يضعف دورها في توفير بيئة مناسبة للبحث و  ،على جودة الخدمات المقدمة من المكتبة

لى رغبة إالمكتبات والطالب  ومديرينظر أمناء  وجهتيوربما يرجع اختالف  ؛راسةوالد
ظهار بعض اإليجابيات من وجهة نظرهم في حين أن الطالب ال إالعاملين بالمكتبة في 

أو  ،ابيات نتيجة عدم اإلعالن عن الخدمات الجديدة المقدمة من المكتبةيلمسون هذه اإليج
أن الطالب يرون أن هذه اإليجابيات غير كافية لتحقيق جودة خدمات المكتبة وتطوير قدراتهم 

   .ومهاراتهم العقلية والبحثية
  وأمناء املكتبات يف الكليات  مديريالفروق بني استجابات الطالب و -ثالثا

 دة وغري املعتمدة:املعتم
 (9جدول )

الكليات المعتمدة بعض الطالب ومديري وأمناء المكتبات األكاديمية ب تيالفروق بين استجابات عين

 الجودة في المكتبات األكاديمية االعتماد و معايير وغير المعتمدة حول توفر مؤشرات

 

 

 م

 

 

 المحور

 نسبة متوسط
للطالب  االستجابة

 قيمة بالكليات

(z) 

 ة متوسطنسب
 مديريل االستجابة

 وامناء المكتبات
 بالكليات

 قيمة

(z) 
 المعتمدة

غير 

 المعتمدة المعتمدة
غير 

 المعتمدة

1 
المحور األول: إدارة المكتبة 

 وفعاليتها التعليمية
0.53 0.52 0.33 0.67 0.64 0.17 

2 
: القيم المهنية الثانيالمحور 

 والعالقات الخارجية
0.55 0.54 0.33 0.54 0.51 0.25 

3 
 التعليميالمحور الثالث: الدور 

 للمكتبة البحثيو
0.53 0.51 0.67 0.59 0.57 0.18 

4 
المحور الرابع: حيز المكتبة 

 ومقتنياتها وطرق تداولها 
0.55 0.52 1 0.59 0.57 0.18 

نسبة متوسط االستجابة لالستبانة  

 كلها
0.54 0.52 0.67 0.6 0.57 0.27 

 إذا كانت  0.01، ودالة عند مستوى  z  <  1.96إذا كانت  0.05عند مستوى  دالة (zتكون )

z < 2.58 
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 :إلى (9)بجدول  اإلحصائيتشير نتائج التحليل 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة في  -1

المكتبة  تأثرف ضع على وهذا يدل ؛من وجهة نظر الطالب انةاالستب جميع محاور
 اعتمادها. عدموالخدمات المقدمة منها باعتماد الكلية أو 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكليات المعتمدة والكليات غير المعتمدة في  -2
ويدل ذلك على إهمال  ؛وأمناء المكتبات مديريمن وجهة نظر  انةاالستب محاورجميع 

سواء كانت معتمدة أو غير  الكافيم بها االهتمام إدارة الكلية للمكتبات وعدم االهتما
 معتمدة.

جماال لما سبق يُ  ين المكتبات في الكليات بالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وا 
وأمناء المكتبات في  مديريو أالمعتمدة والكليات غير المعتمدة سواء من وجهة نظر الطالب 

للمكتبات األكاديمية لتحسين الجودة ماد و االعتمعايير جميع المحاور الخاصة بمؤشرات 
من قبل الهيئة  الكافيعدم االهتمام  إلىوربما يرجع ذلك  ؛ق أهدافهايوتطوير خدماتها وتحق

وضع بعض عدم و  ،القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية بالمكتبات
لتحقيق أهدافها  يز من الخدمةالمعايير والمؤشرات الخاصة بها لضمان تحقيق مستوى متم

ففي دليلها الصادر في  ،في تخريج متعلمين قادرين على التعامل مع مجتمع المعرفة
ا على المدخالت وليس المخرجات أو ا قوي  نجد أن هذه المعايير تركز تركيز   (2015)يوليو

الكتب توافر  :مة المكتبة لنشاط المؤسسة من حيثءالنواتج، حيث نجدها تركز على مال
إتاحة  إلىباإلضافة  ،والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي احتياجات الطالب والباحثين

والتي تركز  ،متجاهلة االتجاهات العالمية في جودة المكتبة األكاديمية المكتبة الرقمية للمعنيين
وعلى توقعات  اديمية،على نواتج استخدام الطالب والباحثين للخدمات التي تقدمها المكتبة األك

  .وتصورات المستخدمين للخدمة المقدمة وليس فقط تلبية احتياجاتهم
كما أن مجال التقييم الخاص بـ "فعالية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية" اشتمل 

تناسب وقت عملها مع ظروف المستفيدين، ووجود سجالت  :هي ،فقط على ثالث بنود
لية التعليمية والبحثية، ويتم الحكم على هذه البنود الثالثة من استخدامها في العمو للزائرين، 

وجود مالحظة تفيد بأنه في حالة عدم تطابق بعض  إلىحيث درجة االستيفاء، باإلضافة 
يقوم المراجع باستبعاد هذه  ،بعض المؤسسات مجاالت التقييم الواردة في هذه النماذج على
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ا على الفعالية والتأثير، وكذلك نود ليست دليال  كافي  كما أن هذه الب ،المجاالت عند التقويم
 غموض الكيفية التي يتم بها الحكم على مدي استيفاء استخدام المكتبة في التعليم والبحث.

 خالصة نتائج البحث:
وبعض سماتها  ،أهداف وأهمية المكتبات األكاديمية يطاره النظر إتناول البحث في 

  المختلفة، وأدوارها، وخصائصها
ا بعض الخبرات األجنبية في مجال جودة واعتماد المكتبات ، وأخير  اعتمادها وجودتها ومعايير

فجاء ليكشف عن واقع تحقق معايير االعتماد للمكتبات  الميدانيأما جانبه  ،األكاديمية
وأمناء  مديريالكليات المعتمدة وغير المعتمدة من وجهة نظر الطالب و  ببعضكاديمية األ 

 يعرض الباحثان بعض النتائج العامة: يلي، وفيما بجامعة المنيا المكتبات
نتيجة استخدام خدماتها تتمثل أهمية المكتبات ليس فقط في اآلثار قصيرة األجل  -1

لمعرفة للوعي واتمثلة في مستوى أعلى مآثارها طويلة األجل والا في ومرافقها، بل أيض  
 همفي اتجاهات، وكذلك تغيرات دى مستخدميهال المعلوماتية والنجاح األكاديمي أو المهني

 .المتعلق بالمعلومات هموسلوك همودوافع
مبنى المكتبة األكاديمية التي ينبغي أن يتصف بها  مجموعة من المواصفاتوجود  -2

لتكنولوجيا  اومناسب   ،اومأمون   اوآمن   ،ا للبيئةومالئم   ،اأن يكون وظيفي   :منها ،وحيزها
 ويمكن الوصول إليه بسهولة. ،للتكيف وقابال   ،المعلومات

دورها التعليمي والمتمثل في تعليم  :منها ،الحديثة بأدوار متعددةالمكتبات األكاديمية  قيام -3
تأثرها بنظريات التعلم البنائية و ، مستخدميهااألمية المعلوماتية ل استخدام المكتبة ومحو

، داخل المكتبة األكاديميةات التعلم عموميبإنشاء ما يسمى  إلىوالذي ترجم  ،االجتماعية
بيئة بحثية أمنة والعمل ة األكاديمية بوكذلك الدور البحثي والذي توفر من خالله المكت

البحث العلمي وعواقب االنتحال األكاديمي والعمل على  تعلى زيادة الوعي بأخالقيا
أتي بصور الذي يدورها في التواصل المجتمعي و ا ، وأخير  تنمية مهارات الطالب البحثية
التواصل مع األقسام واإلدارات داخل الجامعة،  :منها ،متعددة وأشكال وأنماط متنوعة

 والمدرسية بالمجتمع المحلى.المكتبات الخاصة والعامة  والتواصل مع
مام بضمان جودة المكتبات األكاديمية إصدار العديد من المعايير ومؤشرات تاالهتمثل  -4

ولكن على المستوى الوطني لم يتم حتى اآلن  ،الدولي والعربياألداء على المستوى 



 ................................................. كاديمية بجامعة المنياواقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األ

- 788 - 

العتماد المكتبات األكاديمية، وهذا ما يقترحه ويوصي به البحث إصدار معايير مستقلة 
لما للمكتبات األكاديمية من دور ومكانة بالغة الخطورة في اعتماد الجامعات  ؛الحالي

 ء.والكليات والبرامج على حد  سوا
لنتائج في ضوء استقراء خبرات بعض الدول المتقدمة في صل لمجموعة من اتم التو  -5

الجمع بين أكثر من مقياس وأداة كان أبرزها:  مجال جودة واعتماد المكتبات األكاديمية
وظهور مفاهيم جديدة كاالعتماد القائم على  لقياس الجودة داخل المكتبات األكاديمية،

في دعم وأثرها على المستخدمين، كما أظهرت دورها  النواتج وقيمة المكتبة األكاديمية
عدم إغفال دور المنظمات  إلىمستخدميها من ذوي االحتياجات الخاصة، وأشارت 

جراءات ضمان جودة المكتبات  واعتماد المهنية والتشريعية والتنظيمية في عمليات وا 
 األكاديمية.

( 48بة متوسط االستجابة وجود )للبيانات من خالل نس اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل  -6
 ،( مفردة بالنسبة للصورة الخاصة بالطالب تتحقق بدرجة قليلة65) إجماليمفردة من 

أما بالنسبة  ،بدرجة كبيرةمفردات تتحقق ( 7تتحقق بدرجة متوسطة، و)مفردات ( 10و)
 ،لة( مفردة تتحقق بدرجة قلي72) إجمالي( مفردة من 38)هناك وأمناء المكتبات  مديريل
وهذا غير  ،تتحقق بدرجة كبيرة مفردات (5و) ،تتحقق بدرجة متوسطة مفردة (29و)

تحقيق جودة األداء في المكتبات األكاديمية بالمؤسسات السعي نحو مقبول في ظل 
بمخرجاتها وتحقيق دورها في تخريج طالب قادرين على التعامل مع لالرتقاء  ؛الجامعية

 مجتمع المعرفة.
على )الكليات المعتمدة أو غير المعتمدة  ببعضبات عينة الطالب سواء أظهرت استجا -7

تحقق معايير االعتماد في المكتبات األكاديمية بكليات جامعة  ضعف (االستبانة إجمالي
وبالتالي يؤثر على مخرجات  ؛مستوى الخدمات المقدمة منهاعلى هذا يؤثر و  ،المنيا

وأمناء المكتبات فقد جاءت نسبة متوسط  مديريأما بالنسبة ل ،العملية التعليمية
تنحصر بين الحد األدنى لحدود الثقة والحد األعلى  (االستبانة إجماليعلى )االستجابة 
وال يحقق األهداف المرجوة  ؛لوهذا غير مقبو ،أي تتحقق بدرجة متوسطة ،لحدود الثقة

 في صنعه.من تخريج متعلمين قادرين على التعامل مع مجتمع المعرفة والمشاركة 
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أشارت استجابات عينة البحث على المفردات الخاصة بمحور إدارة المكتبة وفعاليتها  -8
 ،تحققها بدرجة قليلة بالنسبة للطالب بالكليات المعتمدة وغير المعتمدة إلىالتعليمية 

تحقيق جودة  إلىننا نسعى إوأمناء المكتبات، وحيث  مديري إلىودرجة متوسطة بالنسبة 
ليس مقبوال  يالتالفب ؛رضا المستخدم إلىلمقدمة من خالل المكتبات والوصول الخدمات ا

ويدل ذلك على وجود قصور فى تقييم فعالية المكتبات وتقديم  ؛التحقق بدرجة متوسطة
وجود قصور في بعض  إلىهذا باإلضافة  ،ر المستمرينتائج ألغراض التحسين والتطو 

وهذا بدوره يؤثر  ؛يؤثر على الخدمات التي تقدمها مما ،لمكتبةل اإلداري العاملين بالهيكل
 بالسلب على تحقيق الجودة داخل المكتبات األكاديمية.

تقوم به إدارة المكتبة في دعم قيم وحقوق  الذيالبحث على قصور الدور  اتعيناتفقت  -9
جانب ضعف  إلىهذا  ،الملكية الفكرية والتعاون، والخدمة المتمركزة حول المستخدم

كاديمية لم فالمكتبات األ  ،صال بين المكتبة والمجتمع الخارجي وتقديم خدماتها لهاالت
 حيط بها.تتجاوز أسوار الجامعة ولم تقدم خدماتها للخريجين أو المجتمع الم

للمكتبة وجود  البحثيو  التعليميالخاصة بمحور الدور  اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل  -10
( 0.55حيث بلغت نسبة متوسط االستجابة ) ،ورهذا المح قصور في تحقق مفردات
أقل من الحد  هي( بالنسبة للكليات غير المعتمدة و 0.54و) ،بالنسبة للكليات المعتمدة

( أي تتحقق 0.58وأمناء المكتبات فبلغت ) مديريأما بالنسبة ل ،األدنى لحدود الثقة
جين قادرين على ولكن ليست الصورة المرجوة والمأمولة لتخريج خري ،بدرجة متوسطة

عادة انتاجها.البحث والتعلم مدى الحياة واكتشاف المعلومات واستخدام  ها بفعالية وا 
وجود قصور في تحقق المفردات الخاصة بمحور حيز أكدت استجابات عينة الطالب  -11

( 0.55حيث بلغت نسبة متوسط االستجابة للمحور ) ،تداولها المكتبة ومقتنياتها وطرق
( للكليات غير المعتمدة، ولم تتجاوز الحد األدنى لحدود 0.52و) ،تمدةللكليات المع

 ،(0.58المكتبات فقد بلغت نسبة متوسط االستجابة ) ءوأمنا مديريأما بالنسبة ل ،الثقة
وزيادة عدد  المعرفيغير مقبولة في ظل االنفجار  هاأي تتحقق بدرجة متوسطة ولكن

مما يؤثر بالسلب  ؛ق المكتبة ومقتنياتهامما يدل على وجود قصور في مراف ؛الطالب
 على عملية البحث واالطالع وابتكار معرفة جديدة.
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 التوصيات واملقرتحات:
البحث الحالي بعض المقترحات  مفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية واإلطار النظري يقد

تحسين و  لمنيا،بكليات جامعة امعايير اعتماد المكتبات األكاديمية  تحقيقوالتوصيات من أجل 
لكي تواكب أحدث ما توصلت إليه خبرات الدول المتقدمة في هذا  ؛بها الخدمة المقدمة جودة

 :المجال، وهذه المقترحات والتوصيات كالتالي
عاون الجهات المسئولة عن المكتبات األكاديمية في الجامعات ومراكز توجود ضرورة  -1

لضمان جودة التعليم واالعتماد مية الهيئة القو  عالبحوث ومعاهد التعليم العالي م
، إلصدار معايير قومية العتماد المكتبات األكاديمية والبحثية بجمهورية مصر العربية

 للمكتبات األكاديمية وتكون بمثابة األساس الذي تستند إليه الهيئة في اعتمادها 
 لجامعات والكليات والمعاهد والبرامج على حد  سواء.با     
 ورؤى   اجامعة المنيا تتضمن أهداف   كليات ولويات استراتيجية لمكتباتوضع أ محاولة -2

األقسام تشارك تعلى أن تتعاون و  ،ه المكتباتاستراتيجية من أجل النهوض بهذ اوخطط  
قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة المنيا، وقسم علوم الحاسب  :التالية

جانب كلية الحاسبات  إلىنظم بكلية الهندسة، بكلية العلوم، وقسم هندسة الحاسبات وال
القواعد  وتحديد ،في وضع هذه األولياتوالمعلومات ممثلة في أقسامها األربعة 

وأدوات القياس والتقويم الالزمة من أجل  ،تنفيذآليات العمل والو  ،التوجيهية والمؤشرات
  .جامعة المنيا مكتبات كلياتبالخدمة واألداء  تحسين جودةتحقيق هذه األولويات و 

القائمين على مكتبات كليات جامعة المنيا  من قبل بين المقاييس الكمية والكيفيةجمع ال -3
وقياس أثرها على الطالب على المدى القريب  ،لقياس الجودة واألداء ؛والمسئولين عنها

ومستوى  تكوين صورة كلية واضحة عن جودة هذه المكتبات مما يساعد في ؛والبعيد
  ها وتحسينها.بل تطوير سأدائها و 

تصميم موقع إلكتروني لمكتبة كل كلية من كليات جامعة المنيا يمكن الوصول ضرورة  -4
من أهمية في ربط الطالب  لهذا الموقعلما  وذلك ؛اإللكترونيإليه من موقع الجامعة 
 ،"ميثاق المكتبة" بهذا الموقع بـ مع ضرورة إعالن ما يسمى ،ودمجهم بمكتبة كليتهم

كما يبين للطالب حقوق الملكية  ،ي يوضح حقوق وواجبات الطالب تجاه المكتبةوالذ
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وير وغيرها من الخدمات التي الفكرية وحقوق النشر للمؤلف وقواعد االستعارة والتص
 تقدمها المكتبة لمستخدميها.

 ،في وضع خطط مستقبليةن بها يالتأكيد على دور إدارة المكتبة األكاديمية والعامل -5
ويتطلب  ،لتحسين جودة مكتبات كليات جامعة المنيا ؛قرارات قائمة على األدلةواتخاذ 

عن المكتبة وخدماتها ومرافقها ذلك ضرورة إجراء عمليات جمع للبيانات واإلحصاءات 
وأن تتحمل المسئولية في دمج ثقافة  ،وتوقعاتهم المستقبلية ومجموعاتها ومستخدميها

نظام تطبيق قد يساعد في تحقيق ذلك ، و خاصة بهاالتقييم المستمر في بيئة العمل ال
وتطبيق استبانات إلكترونية  ،الخاص بالطالب (الباركود)باستخدام  اإللكترونيالتسجيل 

لمعرفة تصوراتهم وتوقعاتهم ومستوى  على الطالب من خالل الموقع اإللكتروني للمكتبة
  رضاهم عنها.

بتقديم االهتمام  :معة المنيا من خاللزيادة االهتمام بالدور التعليمي لمكتبات جا -6
قتنياتها ومرافقها تعريفية وجوالت إرشادية حول كيفية استخدام المكتبة وم جلسات
بإنشاء عموميات وكيفية التعامل مع المعلومات، وكذلك من خالل االهتمام  المختلفة

عزز وت تماعيوالتي تدعم التعلم االج ،انيهاومب هاالتعلم داخل حيز  عمومياتالمعلومات و 
داخل هذه  المختلفة هممن خالل تفاعالت لدى الطالب واألكاديميد االجتماعي ع  البُ 

 .والمعملية أو التدريبات العمليةخارج إطار قاعات المحاضرات العموميات و 
ضرورة وجود تحالف وشراكة بين أعضاء هيئة التدريس وأمناء المكتبات بكليات جامعة  -7

وتعزيز التعلم  ،تدريس والبحث العلمي لدى هؤالء األعضاءمن أجل تدعيم ال ؛المنيا
الكفاءة والجدارة لدى الطالب، وذلك من خالل تعاونهم في  إلىالذاتي والتعلم المستند 

توجيه الطالب نحو استخدام خدمات المكتبة ومرافقها ومقتنياتها في تدعيم تكليفاتهم 
تخصيص درجات للتكليفات  :لمن خال  ،ب على ذلكمع ضرورة تحفيز الطال ،البحثية

التي تحتوي على مصادر من داخل المكتبة، واالهتمام بمناقشة الطالب في االختبارات 
والتي تم االستشهاد  ،الشفهية حول بعض مصادر المعلومات الموجودة بمكتبة الكلية

 بها في تكليفاتهم.
الطالب  ايحتاجه التياألنشطة  ا لكلز  و جعل مكتبات كليات جامعة المنيا مركحالتوجه ن -8

وظيفية وقابلة للتكيف  تهاومساح هاحيز وذلك بجعل  ،في مجاالت التعليم والتعلم والبحث
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، ومناسبة لتكنولوجيا االحتياجات المستقبلية لمستخدميهامع مع مستجدات العصر و 
الخدمات التي تقدمها ، وأن يتم دمج خدمات تكنولوجيا المعلومات بباقي المعلومات
، وأن توفر بيئات دراسية متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة لمستخدميها ،المكتبة

وأن تراعي المقاييس البيئية المختلفة من مستويات الرطوبة والحرارة والغبار والتلوث 
 غيرها.و 
البعض من وجود تعاون وشراكات بين مكتبات كليات جامعة المنيا وبعضها ضرورة  -9

ها في الكليات المناظرة بباقي الجامعات من جانب آخر وبين كل مكتبة ونظيرات ،جانب
 في مجال تداول المعلومات والموارد وفي الخدمات األخرى التي تقدمها.

منح جوائز تميز ألمناء المكتبات بالجامعة من قبل الروابط والهيئات المهنية في  -10
ن الدعم المسئولين عن المؤسسة التابعة لها كنوع م أو من ،مجال أمانة المكتبات

 والتعزيز ألمناء المكتبات المثاليين.
للطالب في مرحلة  والمعلومات عقد دورات تدريبية في تخصص المكتبات -11

 تقديمهالبكالوريوس والليسانس الراغبين في المساعدة في تقديم خدمات المكتبة، أو 
 .كليات جامعة المنيابنامج الدراسي البر في كمقرر من المقررات المعتمدة 

تنافس بين المكتبات األكاديمية بالجامعة في جودة الخدمة المقدمة ال بتحفيزمام االهت -12
نافس كما يمكن أن يتم الت، لتميز في جودة الخدمةلجوائز جامعية  منح :من خاللبها 

ويعبر  ،الكليات األخرىعن غيرها من مكتبات منها  فيما بينها لتصميم شعار يميز كال  
 .ورؤيتهاعن رسالتها نفسه في الوقت 

تمثيل مديري مكتبات كليات جامعة المنيا بلجان المكتبات المنبثقة عن التأكيد على  -13
 .كما نصت عليه الئحة مكتبات جامعة المنيامجلس كل كلية 

فعاليات في  المشاركة :من خاللفي التواصل المجتمعي زيادة االهتمام بدور المكتبة  -14
الندوات، مثل: ات والمعلومات )الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال المكتب

االحتفال بالمناسبات ذات الصلة ، وفي والمعارض، والمؤتمرات، والدورات التدريبية(
 إشراك في، و الكتاب وحقوق المؤلف(و المرأة، و من: اإلعاقة،  اليوم العالمي لكل   :)مثل
 للقراءة كرةوبرامج وفعاليات مبت مدرسية زيارات تنظيممن خالل  الثانوية المدارس طالب
 هؤالء الطالب تساعد والتي ،بالمكتبة يةتعريف وأنشطة ترحيبي وأسبوع مفتوحة وأيام
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 إمكانية الخريجين لمجتمع تيحتُ  ينبغي عليها أن كما العالي، التعليم إلى االنتقال على
عقد ندوات حول ، كما يمكن لمكتبات الكليات هاوخدمات هاموارد إلى المستمر الوصول

ا ألعضاء هيئة التدريس أو لغيرهم في التخصصات المختلفة الصادرة حديث   بعض الكتب
عطاء نماذج منها كهدايا للطالب  ،مع وجود احتفالية للتوقيع على بعض هذه الكتب وا 

المكتبة المختلفة وكأداة لجذب والباحثين كصورة من صور التواصل والتوعية بأنشطة 
 .الطالب إليها

لصيانة األجهزة والمعدات والمرافق مع ضرورة توفير نية وجود خطة زم التأكيد على -15
ة واإللكترونية الموجودة ليآلالكوادر الفنية الالزمة والقادرة على تشغيل وصيانة النظم ا

إلكترونية وكاميرات للمراقبة ومخرج للطوارئ وجود بوابات أمن ، مع االهتمام ببالمكتبة
  .داخل المكتباتوغيرها من وسائل األمن واألمان  ،لفع  مُ 
إعطاء المستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة القدر الكافي من االهتمام مساواة  -16

 والمقتنيات المتناسبة معهم. ،افقر والم ،الخدمات :بغيرهم من حيث
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