
  

   

 كلية التربية
      المجلة التربوية

 **    * 

 
 جبامعة املنيا اعتماد املكتبات األكادميية  واقع حتقق معايري

  :املتقدمة يف ضوء خربات بعض الدول
 دراسة ميدانية

  

 
 إعداد   

 د. حمند مخيط حمنود خليل                    
 مدرس بقسم أصول التربية 

 جامعة المنيا                   -كمية التربية 

 د. إهلاو حمند حضً علي

 مدرس بقسم أصول التربية 
 جامعة المنيا                   -كمية التربية 

 
DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 64532 

 

 و0202ـ ييايز   والضتوٌالتاصع  اجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 684 - 

  ملدط البخح

الكميات بعض ف واقع تحقق معايير االعتماد بالمكتبات األكاديمية بعر  ىدف البحث إلى ت  
من وجية نظر الطالب المعتمدة وغير المعتمدة بجامعة المنيا في ضوء خبرات بعض الدول 

ىذه استخدم الباحثان المنيج الوصفي لوصف وتحميل واقع اعتماد و  ،ومديري وأمناء المكتبات
تم تطبيق قد ، و ىاالمكتبات مع عرض خبرات بعض الدول المتقدمة في مجال معايير اعتماد

بالكميات  وطالبةا ( طالبً 795) طالب الفرق النيائية بواقع عمى ني  من تصميم الباحث استبانة
( من مديري وأمناء 76)عمى و  ،ا وطالبة بالكميات غير المعتمدة( طالبً 716و) ،المعتمدة

 .جامعةالالمكتبات ب
المكتبات سواء في الكميات  ىذه معايير اعتماد تحقق نتائج وجود قصور فيالأظيرت 

حيث أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات من خالل نسبة  ،المعتمدة أو غير المعتمدة
يؤثر  مما ،المكتباتىذه عف تحقق معايير االعتماد في ض   متوسط االستجابات لعينة الطالب
أما  ،عمى مخرجات العممية التعميمية وبالتالي يؤثر ؛يابعمى مستوى الخدمات المقدمة 

نسبة متوسط االستجابة بين الحد  انحصرتمديري وأمناء المكتبات فقد  لوجية نظر بالنسبة
وىذا غير كاف  ،أي تتحقق بدرجة متوسطة ،األدنى لحدود الثقة والحد األعمى لحدود الثقة

معايير بدرجة كبيرة عند حدود الثقة ىذه الحقق تت فالمأمول أنق األىداف المرجوة، يحقلت
 .القيام بالدور المنوط بياىذه المكتبات حتى تستطيع  ؛العميا

ممكتبات لوضع أولويات استراتيجية منيا:  ،توصياتمجموعة من اللى إتوصل الباحثان 
تعاون  مع ااستراتيجية لمنيوض بي اوخططً  ورؤىً  اجامعة تتضمن أىدافً الاألكاديمية بكميات 

واتخاذ قرارات قائمة عمى األدلة لتحسين  وتشارك األقسام ذات الصمة بالجامعة في وضعيا،
واالىتمام بتحفيز التنافس بين ىذه المكتبات في جودة الخدمات  ،الخدمة المقدمة بياجودة 

المقدمة بيا، وزيادة االىتمام بدورىا التعميمي مع ضرورة وجود تحالف وشراكة بين أعضاء 
والتعمم والبحث، وتعزيز دورىا في ىيئة التدريس وأمناء المكتبات من أجل تدعيم التعميم 

التواصل المجتمعي من خالل المشاركة في الفعاليات واالحتفاالت والندوات ذات الصمة بمجال 
 المكتبات والمعمومات داخل الحرم الجامعية وخارجو.
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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. Ilham 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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  :مكدمة

يؤكد الواقع الحالي لمؤسسات التعميم العالي من جامعات وكميات ومعاىد أن المكتبات 
في رباط عضوي  تعدبل  ،منفصمة عن ىذه المؤسساتاألكاديمية ليست وحدات أو كيانات 

فال يمكن تصور وجود جامعة أو كمية بدون  ،فيي جزء ال يتجزأ من مكوناتيا ،معياوفكري 
ىذه ت آُمنشوجود مكتبة أو مكتبات تابعة ليا سواء كانت في مبنى منفصل أو داخل 

دورىا  المؤسسات التعميمية والبحثية تؤدية ال يمكن أن تبمكالفبدون ، ذاتياالمؤسسات 
 ، كمابصفة عامة المحمي اديمي بصفة خاصة والمجتمعالمنوط بيا في خدمة المجتمع األك

 .ساعد المكتبة في نمو وتطور المؤسسة التابعة ليات
حيث تساعد أعضاء  ،وتعد المكتبة المورد الفكري األكثر أىمية لممجتمع األكاديمي

عمى التطور والنمو الذاتي واستيفاء متطمبات عمى المستوى الفردي والجماعي المؤسسة 
كما ُتكم ل المكتبات األكاديمية التعميم  ،وتشجع عمى الدراسة والبحث ،المناىج الدراسية

دوًرا ال غنى عنو في نشر المعمومات والمعرفة؛ فيي تجمع المعمومات  ؤديوت ،األكاديمي
وتؤدي أيًضا وظيفة تطبيقية من خالل جعل مواردىا متاحة لالستخدام من  ،وتخزنيا وتنشرىا

مؤسسة تقوم باعتبارىا والمكتبة  ،(4- 3: 85) قبل المجتمع األكاديمي في عممية التعمم
 جانب إلىبتقديم الخدمات التي تجعل األنشطة التعميمية وأنشطة التعمم والبحث ممكنة 

دمجيا بالكامل في عمميات تقييم و مسؤولياتيا عن توفير التدريب مدى الحياة لمخريجين، 
  .(5: 88) الجودة في التعميم العالي

والتي  اً قديم تياا عن رؤيوموضوعً  وتختمف الرؤية الحديثة لممكتبة األكاديمية شكالً 
يحتوي عمى مجموعة من الكتب والمراجع يطمع عمييا  اأو حيزً  اكانت تعتبر المكتبة مكانً 

منذ بداية ىا من الطالب والباحثين وأعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسة التابعة ليا، أما و دمرتا
بمثابة المحرك الرئيس إلمكانات الطالب  المكتبة األكاديمية أصبحت القرن الواحد والعشرين
 الوعي المعموماتي والمعرفةوري وحاسم في لما ليا من دور مح ؛المعموماتية والمعرفية

التعميمي، وفي دعم تحصيميم الدراسي ونجاحيم  دورىاالمعموماتية لدييم وفي إظيار 
األكاديمي من خالل تعزيز مشاركة الطالب في عممية التعمم، كما تركز ىذه الرؤية عمى دور 

بل  ،فقط عمى الحرم الجامعي االمكتبة األكاديمية في المجتمع المحمى، فمم يعد دورىا قاصرً 
 ،المجتمع المحمى من خالل وسائل وطرق متعددة شامالً  أوسع حيز إلىتجاوزت ىذا الحيز 
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ا ، وأيضً المدنيولممجتمع  المينية المختمفة (والجماعات)لمجمعيات  تاحة خدماتياإ: منيا
المجتمعية من  لتحقيق الشراكة المكتبات العامة والمدرسية والخاصةمع التعاون التنسيق و 

  أجل تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.
 عربية رؤيةفي األساس الرؤية الحديثة لممكتبات ىي بأن ىذه  التنويوجدير بالذكر ىنا و 
 891المسافر عام  أنحيث ذكرت  ريد ىونكو"زيغ" مستشرقة األلمانيةالخت لذلك كما أر  قديمة 

بدأت كل مدينة  كمام يستطيع أن ُيحصي عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مئة، 
نيا ويجمس في قاعات المطالعة استعارة ما يشاء م نسانإأي لمكتب يستطيع  اً تبني ليا دار 

صت ليم يتجادلون ويتناقشون ص  ون في قاعات خُ يجتمع فييا المترجمون والمؤلف كما ،مقراءةل
 .(386- 385: 12) اليوم في أرقى األندية العمميةكما يحدث 

ا كانت تيتم باإلنسان في المقام األول وليس وىذا دليل عمى أن المكتبة لدي العرب قديمً 
المعمومات  مصادرتقديم  وليسنتاج المعرفة إحيث كان اليدف ىو  ،أو المجموعاتالمكان 

 األكاديميةتأثرت المكتبات  ولقد الغرب. لدىنجده نفتقده اليوم و ، وىذا ما فقطيا مرتاديل
بالتطور العممي والتكنولوجي  نتاج المعرفةا  ركائز البحث عن المعمومات و  ىحدإبوصفيا 
تغيرت بيئاتيا ووسائطيا ونمط ف قرن الحادي والعشرينعقدين السابقين من الالفي الحادث 

مكانات  ، عصرىذا الالخدمة المقدمة بداخميا ودور أمين المكتبة بيا حتى تواكب سمات وا 
وتوظف أحدث التقنيات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة وتدعيم التعميم والتعمم والبحث وخدمة 

 البرامج األكاديمية األخرى.

عدد من التغيرات التي طرأت عمى المكتبات األكاديمية نتيجة  إلىويمكن اإلشارة ىنا 
 التحول من خالل لمتقدم العممي والتكنولوجي والتطور الحادث في عموم المكتبات والمعمومات

 :(59: 101) الذي حدث في عدد من الوظائف التي تقوم بيا المكتبات حيث
 :مثل ،المطبوع بأشكالو المختمفة (الكتالوج)تغيرت وسائل البحث عن المعمومات من  -

 إلى، ثم اإلنترنتعبر  العام الوصول (كتالوج)و وى OPAC (األوباك) إلىالبطاقات، 
وسائط تخزين تغيرت ، و Wiki (الويكي) :مثل ،عموميات المعمومات وعموميات المعرفة

 .اإلنترنتقواعد البيانات عمى  إلىالمعمومات من الكتب المطبوعة والمواد غير الكتابية 
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وتتسم  ،تبدلت بيئة الدراسة داخل المكتبة من غرفة قراءة مزودة برفوف الكتب فقط -
عمى بعض الكبائن لممناقشات الجماعية  غرفة قراءة تحتوي إلىباليدوء والسكينة 

Cubicles. 
دور أمين ، و الخدمة الذاتية إلىتسمسل ىرمي  يذتحول نمط الخدمة من نمط وظيفي  -

نمط إرشاد المستخدم من التعميمات ، و مستكشف لممعرفة إلىالمكتبة من متحكم بالجرد 
برنامج توجييي لمبحث عن المعمومات ثم  إلىرقم استدعاء الكتب والمجالت  حولالمكتوبة 

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

وحث موظفي المكتبة عمى  ،عميوتكثيف التركيز و  ،نموذج المكتبة األكاديمية في المستقبل
عمى قدرة موظفي المكتبة عمى تغيير جوانب  اا واضحً تركيزً  الذي يركزىو النموذج و  ،واعتناق
مع أعضاء ىيئة التدريس في دعم المناىج  ةكاوالشر  عاونا عمى التا مكثفً تركيزً و  ،أدوارىم
في ظل البيئة الرقمية الجديدة، يجب عمى أمناء المكتبات تغيير طبيعة و  ،(90: 98) الدراسية

وحدود الصورة الخاصة بمينتيم، وتعزيز دور نشط ألنفسيم في مجتمع التعميم العالي. 
- 48: 96) النحو التالي عمى التحديات والفرص أمام المكتبات األكاديميةجمال إيمكن و 

49): 
 .المعمومات مصادر إلىزيادة التركيز عمى الوصول الشبكي  -
 مصادردورًا متزايًدا ألعضاء المكتبة وموظفييا في تعميم المستخدمين كيفية تحديد  -

  يا.واسترجاع ياوتقييم ىاواختيار المعمومات ذات الصمة باحتياجاتيم 
معززة لممكتبة عمى إنشاء مجموعات مختارة من المعمومات اإللكترونية وتنظيميا  قدرة -

لدعم برامج المناىج الدراسية الجامعية واالحتياجات  لياالمستمر  التطوير، و ونشرىا
 .البحثية

مسؤولية متنامية، بالتعاون مع مركز الحوسبة، لتوفير بنية تحتية لمشبكات لدعم البرامج  -
مستمر لمخدمات التي يمكن تقويتيا أو تقميصيا وفًقا الحتياجات التقييم وال ،األكاديمية

 .المستخدم المتغيرة، أو تبسيطيا أو دمجيا لتحسين اإلنتاجية المؤسسية
 .ميارات جديدة طوال حياتيم المينية يتسمون بالمرونة وتنمية مكتبة وأعضاء وموظف -
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ف طرق جديدة لتصور الجودة ومراقبة تحقيقيا من التحديات الحالية التي عر  ت   ديعكما 
التقديم الفوري  :ىا الجودة من حيثو المكتبة ومستخدم ومرتادتواجو المكتبات، وقد يميز 

وفي اآلونة األخيرة تحولت وجية نظر بعض أمناء  لمخدمة أو خدمات خالية من األخطاء.
وجية نظر المستخدمين، حيث يعتمد تقييم مدى نجاح  بنيت إلىالمكتبات في خدمات المكتبة 

مكتبة  ةوبالتالي، ينبغي أن يكون اليدف األساسي ألي ،المكتبة عمى المستخدم كحكم لمجودة
كما يجب عمى  ،(320: 97) ممكن وتجاوز توقعاتو أقصى حد   إلىىو زيادة رضا المستخدم 

البيئة الرقمية، واالستفادة من نقاط قوتيا، المكتبات األكاديمية إعادة تصميم دورىا في 
صالح خدماتيا، واالبتكار لخمق خدمات مالئمة وسريعة االستجابة، ويتطمب االبتكار التركيز  وا 

وتضييق الفجوة بين توقعات المستخدم وقدرة المكتبة عمى الوفاء  ،عمى مشاركة المستخدم
بتكار الفي إبداع مشترك  مقدم الخدمة جنب مع إلىالعمل جنًبا يعني شراك المستخدم ا  و بيا، 

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

 ،دعم التدريس ألعضاء ىيئة التدريس من حيث متطمباتالتي تفرض عمييا الكثير من ال
ثراء المجال العممي و  الطالب  ىالمختمفة لد وتعمم واكتساب مياراتالالحث عمى و  ي،البحثو ا 

، وتكوين شراكات مع كيانات مجتمعية في ذات المجال الذي تخدمو وفي غيره من والباحثين
النظر إلييا عمى أنيا مؤسسة  جبولذلك ي ؛وذات الصمة بمجاليا المختمفةمجاالت الحياة 

كي  ؛وتطوير وتحسين تجويد إلىىذه الخدمة تحتاج و  ،لممجتمع األكاديمي خدمة تقدمفرعية 
 .مجتمع المعرفة في تطوره وتقدمومتطمبات  تتوافق مع

  :بخحمشهلة ال

نتاج بحث إإن حاجة المجتمع لمجامعات ومؤسسات التعميم العالي ليس فقط من أجل 
ا من أجل تخريج خريجين عمى درجة عالية من الكفاءة والجدارة ولكن أيضً  ،عممي جيد وفريد

المختمفة؛ ولذلك تركز االتجاىات الحديثة في التعميم الجامعي عمى التدريس في المين 
أن الوزن األكبر في عمميتي التعميم والتعمم يقع عمى كاىل  وىذا يعني ،المتمركز حول المتعمم

الطالب، حيث يتطمب ىذا النيج منو بذل الكثير من الجيد في التدرب عمى تنمية التعمم الذاتي 
الكفاءة والجدارة، ويتطمب من عضو ىيئة التدريس حسن تنظيم  إلىالمستند ا أيضً والمستقل و 

دارة وتوجيو بيئة فعالة وداعمة لتعمم الطالب، كما يتطمب من إدارة وقيادة الجامعات  وا 
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والموارد الالزمة لعمميات  مصادرومؤسسات التعميم العالي توفير البنية التحتية المالئمة وال
لما ليا من دور محوري  ؛، والتي يقع في القمب منيا المكتبة األكاديميةلبحثوا التعميم والتعمم

وعييم تحسين في ا أيضً و  ،تمبية المتطمبات التعميمية والتعممية والبحثية لمطالبفي وحاسم 
 المعموماتية. معرفتيمو 

والمنافسة  ،البيئة الرقمية العالمية :ىما ين،رئيس ينتواجو المكتبات األكاديمية تيديدو 
يا ئ، وفي ضوء ىذه التيديدات يجب عمييا تحسين جودة خدماتيا من أجل بقاةالمتزايد

وقد حدث تحول دولي مثير في منظور أمناء المكتبات لمجودة في  ،(319: 97) واستمرارىا
مفيوم المكتبة المتمركزة حول عمى اآلن التركيز حيث أصبح  ،السنوات العشرين الماضية

تغييرات  ةسبع Hiller and Jilovskyوحدد كل من "ىيمر" و "جيموفسكي" ، المستخدم
نمو ىائل في المعمومات ) :ىيو  ،أساسية في بيئة المكتبات المسؤولة عن ىذا التحول

ىياكل و تغييرات ممحوظة في أنماط استخدام المكتبات، و اإللكترونية المتصمة بالشبكة، 
عدم استقرار المكتبات والتمويل المؤسسي، و  االستراتيجي،تنظيمية لممكتبة الجديدة والتخطيط 

النواتج في  إلىتحوالت نحو التقييم المستند و زيادة التعقيد في التنقل عبر بيئة المعمومات، و 
 .(3: 57) (المساءلة من أجل نفقات المكتبةو التعميم العالي، 

المفاىيم الحديثة  Fitness for Purposeِٓ مة لمغرض" ءالمال"يعد مفيوم و 
لمجودة، فالمؤسسات ذات الجودة العالية ىي التي تحدد بدقة ووضوح احتياجات العمالء 

ومن ثم  ؛ثم تضع أىدافيا وأغراضيا في ضوء ىذه االحتياجات وتمك التوقعات ،وتوقعاتيم
وضع اآلليات والوسائل لتحقيقيا، وتقاس جودة المؤسسة بمدى تحقيقيا ليذه األغراض، 

ظير  ،ا مع االتجاه الحديث لمتعميم الجامعي المتمركز حول المتعمما لذلك واتساقً كاسً وانع
نموذج المكتبة الذي يركز عمى المستخدم من حيث تمبية احتياجاتو المعمنة والضمنية وبما 
يتماشى مع توقعاتو وتصوراتو عن الخدمة المقدمة، بمعنى تصميم الخدمة ورسم مالمحيا 

ي ضوء احتياجات وتوقعات المستخدم، ويتطمب ذلك عمميات جمع وتحديد خصائصيا ف
لمبيانات وتحميميا واتخاذ القرارات المستندة إلييا فيما يتعمق بتصميم وتطوير الخدمة التي 

يا ومستخدمييا، كما يتطمب من القائمين عمييا تفيم طبيعة الجودة من يدمرتاتقدميا المكتبة ل
 مطمقة.حيث كونيا نسبية متغيرة وليست 
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 المكتبة صادرم وضرورة أىمية (في كثير من األحيان)تتناول معايير االعتماد كما 
برامج و  ،مع تركيز جديد عمى تقييم الفعالية المؤسسية ونواتج التعمم ،في التعمموخدماتيا 

المكتبات. وفي الواقع، قد  إلىا لن تكون فعالة بشكل كامل بدون البحث المستند التعميم عمومً 
مؤسسة أو ىيئة اعتماد وضع معايير لمتقييم الذاتي أو التقويم ال  ةيكون من الصعب عمى أي

ا عن قيمة دعم المكتبة لجميع البرامج، كما يجب عمى ىيئات االعتماد تتضمن مكوًنا قوي  
مستقمين وذاتي  تقييم ما إذا كانت سياسات وممارسات المؤسسة موجية نحو تطوير متعممين

: 63) التوجيو أم ال، وسيكون ذلك بمثابة االختبار النيائي لدور المكتبة في تحديد الجودة
ويستمر توقع ىيئات االعتماد من الكميات والجامعات والمكتبات األكاديمية أن  ،(391-390

مستوى ا من أنشطتيا التقييمية عمى تجعل صياغة وقياس نواتج تعمم الطالب جزًءا أساسي  
ظيارىا عمى النواتج المتزايدو  المستمرالتركيز فالبرامج واألقسام،  تعمم الطالب، مثل: ) وا 

القيد مثل: ( بداًل من المدخالت )يم متطمبات التخرجتماما  ، و ىم، واستمرار يمئواستبقا
 .(297: 42) والتسجيل(، سيكون لو تأثير عمى المكتبات األكاديمية في المستقبل

معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بجميورية مصر  إلىوبالنظر 
ا تركيزً نجد أن ىذه المعايير تركز  2015في دليميا الصادر في يوليو NAQAAEة العربي
مة المكتبة ءعمى المدخالت وليس المخرجات أو النواتج، حيث نجدىا تركز عمى مال اقوي  

توافر الكتب والمراجع والتجييزات والخدمات التي تمبي احتياجات  :لنشاط المؤسسة من حيث
تأخذ في لم و ، (113 :39) تاحة المكتبة الرقمية لممعنيينإ فضاًل عن ،الطالب والباحثين

عمى نواتج والتي تركز جودة المكتبة األكاديمية في  الحديثة االتجاىات العالمية الحسبان
التي تقدميا المكتبة، وعمى توقعات وتصورات  اتاستخدام الطالب والباحثين لمخدم

 وليس فقط تمبية احتياجاتيم. ،المستخدمين لمخدمة المقدمة
مجال التقييم الخاص بـ "فعالية المكتبة في العممية  في( 3) رقم نموذجقد اشتمل و 

واقتصرت  ،ا بالمكتبةا خاصً من بين ثمان وثالثون بندً فقط بنود  ةالتعميمية والبحثية" عمى ثالث
ىذه البنود عمى تناسب وقت عمميا مع ظروف المستفيدين، ووجود سجالت لمزائرين، ثم 
استخداميا في العممية التعميمية والبحثية، ويتم الحكم عمى ىذه البنود الثالثة من حيث درجة 

وجود مالحظة تفيد بأنو في حالة عدم تطابق بعض مجاالت التقييم  إلىاالستيفاء، باإلضافة 
لواردة في ىذه النماذج عمى بعض المؤسسات؛ يقوم المراجع باستبعاد ىذه المجاالت عند ا
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أنو من الممكن أن يتم استبعاد في ضوء ىذه المالحظة  يفيموقد  ،(7- 2: 40) التقويم
مجال تقييم فاعمية المكتبة في العممية التعميمية والبحثية من قبل فريق المراجعين إذا لم 

جانب أن وجود سجالت  إلىوالتي تخضع لمتقييم،  ،المؤسسة المتقدمة لالعتماديتطابق مع 
 ،والتأثير ا عمى الفعاليةلمزائرين أو تناسب وقت العمل مع ظروف المستفيدين ليس دلياًل كافيً 

استيفاء استخدام المكتبة في التعميم  ىغموض الكيفية التي يتم بيا الحكم عمى مد وكذلك
 والبحث.
 م  ك  من أن  انحذر ي حيث Alvite, L. and Barrionuevo :كاًل منالرأي ذلك  يعززو 

ثبت حتى اآلن أن المستخدمين استفادوا من تفاعميم مع االستخدام وجودة األداء ال تُ  حجمو 
يعني المضي خطوة لألمام ومحاولة تقييم أثر الخدمات عمى  اتجقياس التأثير أو النف ،المكتبة

حدوث تغير في ميارات المستخدم  تأثيري الناتج أو العنحيث ي ،المستخدمين وعمى المجتمع
 .(12: 88) أو معرفتو أو سموكو

 2009 عامأن الييئة في دليل اعتمادىا لكميات ومعاىد التعميم العالي  فضاًل عن
التعميم والتعمم والتسييالت الداعمة "وضعت المكتبة ضمن محور الفعالية التعميمية في مجال 

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

حيث كانت تراىا مرتبطة بالتعميم والتعمم في  ،األكاديمية االعتماد الخاصة بالييئة لممكتبة
كون المكتبة  إلىىذه الرؤية  غيرتفقد تإصدارىا الثالث في سياق الفعالية التعميمية، أما 

ضمن الموارد المالية والمادية في سياق القدرة المؤسسية، وىذا يخرج المكتبة من الغرض 
جانب أن وجود  إلى ،التي وجدت من أجمو وىو تسييل وتدعيم عمميات التعميم والتعمم والبحث

ليس  إنوحيث  ،ا في المعاييرا أساسي  ا أو متطمبً لكترونية لم يكن وجوبي  موقع لممكتبة اإل 
وذلك ألن  ؛ا لمؤسسة التعميم العالي أن تقدمو ضمن الوثائق واألدلة في تقييميا الذاتيضروري  
ومعنى ىذا أن  (.ةاإللكترونيموقع المكتبة )بين قوسين تم ذكرىا بعد عبارة  (إن وجدت)عبارة 

في حين ، وىذا يعني أنيا اختيارية الييئة تفترض أن بعض المكتبات ال تممك ىذه الخاصية
 .وجوبية لكي تتمشى مع طبيعة العصر تكون أن و من البديييأن

 خاصة لكترونيةإالواقع الفعمي لممكتبات األكاديمية بجامعة المنيا يؤكد عدم وجود بوابة و 
الجامعة )المكتبة المركزية( أو  ىعمى مستو  سواء اإلنترنتشبكة  عمى لمكتبة األكاديميةبا
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 ،الكميات المختمفة(، حيث تم االكتفاء بوجود رابطين لمبحث فقطعمى مستوى الكميات )مكتبات 
جانب وجود روابط   إلىالجامعات المصرية" و"بنك المعرفة المصري"،  مكتبات "اتحاد :ىما

 ،اإلنترنتذات صمة بموضوع المكتبات األكاديمية عمى موقع الجامعة الرسمي عمى شبكة 
والذي يوجد ضمن الروابط الفرعية لرابط  ،ط "مكتبة رقمية"لكترونية" أو رابمثل: رابط "البوابة اإل 

لكترونية" وكالىما غير مفعل، ورابط "المكتبات الرقمية" يدخمك مباشرة عند الضغط إ"خدمات 
المتبع في  بخالفوىذا  ،EULC (1:31)بوابة اتحاد مكتبات الجامعات المصرية  إلىعميو 

الجامعات العالمية وبعض الجامعات العربية أو في جامعة القاىرة ممثمة في موقع مكتبتيا 
  .(1:34) اإلنترنتالمركزية عمى 

 جامعة المنيا من كمياتكمية  كل مكتبةبخاصة لكترونية إوجود بوابة  وال شك في أن
)المرجعية( أو الدخول عمى قواعد ا فقط لمبحث عن الرسائل والدوريات والكتب ليس ضروري  

من كونيا ىمزة وصل تربط  اأيضً  والعالمية، بل لما تمثموالمحمية واإلقميمية  البيانات
حيث تتيح فرص التواصل مع إدارتيا والعاممين بيا  ،مستخدمييا بمكتباتيم األكاديمية

 اوفكري   امادي   اواندماجً  امما يخمق ترابطً  ؛في تطورىا ونموىا إلسياموالمتابعة لكل جديد بيا وا
خدماتيا، ونشر أنشطتيا و ورسالتيا و  ة المكتبةعرض رؤي معيا، وذلك من خالل اووجداني  

، وتوضيح موقعيا وخريطة الوصول إلييا المختمفة وأخبارىا ،وأدلتياوسياساتيا إحصاءاتيا 
من خالل أرقام  اوكذلك طرق التواصل معي ،ومواعيد العمل بيا، وبيان ىيكميا التنظيمي

تيح تمقي ي ذيالو  أو رابط لموقعيا عمى شبكات التواصل االجتماعي بريد إلكتروني وأتميفونات 
  .واالستجابة ليا والتفاعل مع أصحابيا ىالتساؤالت والتعميقات والمقترحات والشكاو 

ومن المفارقات أنو عمى الرغم من أن مكتبات كميات جامعة المنيا ىي األقدم من حيث 
حيث  ،ن االىتمام بيا تراجع لحساب المكتبة المركزيةفإمكتبتيا المركزية، ب مقارنةالنشأة 

بعض ىذه المكتبات موجود ببدروم الحظ الباحثان أثناء التطبيق الميداني ألدوات الدراسة أن 
المكتبة األكاديمية  الذي توجد فيو بالحيز والمكان والعناية قمة االىتمام مما ينم عن ؛المبنى

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

لممارسة أنشطتيم التعممية  لممستخدمين غير مناسب و  من جية، يةدورىم بكفاءة وفعال
تمام تكميفاتيم ومشاريعيم البحثية ال  من ىذه المكتبات اآلخر والبعض .من جية أخرى وا 
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أن  إلىتاحة أجيزة كمبيوتر لمطالب، باإلضافة إعدم عن  فضالً  ،المطبوعة صادريستوعب الم
في البعض  إن وجدوحتى  موجود في بعض المكتبات،غير عمى سبيل المثال مخرج الطوارئ 

، ناىيك عن عدم وجود حيث تم إغالق المخرج بوضع أرفف لمكتب ،اآلخر فيو غير مفعل
 ،ومجال الكمية التابعة ليا طبيعةيا تراعي يادمرتمعمنة وواضحة لرؤية ورسالة بمبنى المكتبة 

 .البحثعينة كميات وذلك في أغمب 
 ضعفحيث الحظا بجامعة المنيا وجاء إحساس الباحثان بالمشكمة من خالل عمميما 

 يا،ومرافق ياخدمات من المستمرةوشكواىم مكتبات كميات جامعة المنيا عمى الطالب اقبال 
الطالب عمى مكتبات الكميات  قمة اعتمادشكوى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة من  وكذلك

الباحثان  مما دفع ؛إنجاز تكميفاتيم البحثيةمن أجل  عمى مكتبات خارجية خاصة وتركيزىم
لمعرفة مستوى رضا الطالب عن خدمات ومرافق ومقتنيات مكتبات إلجراء دراسة استطالعية 

 منيا المعتمدة المنيا بكميات جامعة( طالب وطالبو 60والتي تم تطبيقيا عمى عدد )كميات ال
وغير المعتمدة، وجاءت نتيجة الدراسة االستطالعية لتؤكد قمة رضا الطالب عن خدمات 

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

 .واالطالعلقراءة ا من أجل طالبال أوتستوعب مقتنياتيا 
ة جودالتي تناولت والدراسات  ، وقمة األبحاثالحالي البحث وضوعمونظرًا ألىمية 
بمؤسسات التعميم العالي في مصر في حدود عمم اعتمادىا  واقعو  المكتبات األكاديمية

في إلقاء الضوء عمى ىذا المرفق الحيوي ودوره في عمميات التعميم  يمامن ورغبةً  ينالباحث
والتعمم والبحث، ومحاولة استيفاء جوانب القصور في معايير الييئة القومية في ضوء بعض 

األكاديمية  اتمن أجل تحسين جودة أداء المكتب المكتبات األكاديميةبمجال العالمية  الخبرات
ثراء البحث العمميدعم تعمم الطالب و ة في خدمبجميورية مصر العربية  عممية التدريس  وا 

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

 منيتفرع و  بكميات جامعة المنيا في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة؟ المكتبات األكاديمية
 :التالية سئمة الفرعيةاأل ىذا التساؤل

 رىا؟اما مفيوم المكتبة األكاديمية وأىدافيا وأدو  -
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بمؤسسات  اعتماد المكتبات األكاديميةمعايير في  المتقدمةبعض الدول  خبراتما  -
 ؟يم العاليالتعم

 المعتمدة وغيركميات البعض ب اعتماد المكتبات األكاديمية ما واقع تحقق معايير -
 ؟من وجية نظر الطالب جامعة المنيابالمعتمدة 

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

األكاديمية  المكتباتبتحقق معايير االعتماد  فيىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية  -
  الكميات المعتمدة وغير المعتمدة بجامعة المنيا؟ بين

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

  أٍداف البخح:

 تتحدد أىداف البحث في النقاط اآلتية:
 أدوارىا.و ف مفيوم المكتبات األكاديمية وأىدافيا تعر   -1
عتمــاد المكتبـــات القــاء الضــوء عمـــى خبــرات بعـــض الــدول المتقدمــة فـــي مجــال معـــايير إ -2

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

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

 وأمناء المكتبات. مديريمن وجية نظر 
تحديــد الفــروق وأوجــو االخــتالف بــين الكميــات المعتمــدة وغيــر المعتمــدة حــول واقــع تحقــق  -5

 كاديمية.معايير االعتماد بمكتباتيا األ 
المكتبــات األكاديميــة بجامعــة  قيــق معــايير اعتمــادتحوضــع بعــض التوصــيات والمقترحــات ل -6

 جــودة األداء والخدمــةمــن أجــل االرتقــاء ب ؛فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول المتقدمــة المنيـا
 .بيا
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 أٍنية البخح:

 :التاليالنحو  عمىتتضح أىمية البحث 
من اآلليـات الحديثـة فـي تطـوير المؤسسـات الجامعيـة حيث يعتبر أىمية موضوع االعتماد  -1

بصفة عامـة والمكتبـات األكاديميـة خاصـة لتحسـين جودتيـا وكفاءتيـا وفعاليتيـا واالرتقـاء 
 بخدماتيا لمواكبة االتجاىات العالمية.

ق أىـدافيا، كمـا يـتحقمـن أجـل جامعة  ةال يتجزأ من كيان أي اتعد المكتبات األكاديمية جزءً  -2
الجامعيـة خاصـة فـي ظـل التغيـرات  فـي البيئـةأنيا تعد من ركائز التعميم والثقافة والتطـوير 

والتـي يترتـب عمييـا ضـرورة التحسـين والتطـوير المسـتمر  ،الجامعاتبالسريعة والمتالحقة 
نجــــاح العمميــــة التعميميــــة ف ،لمــــدخالتيا وعممياتيــــا ليــــنعكس عمــــى مخرجاتيــــا التعميميــــة

   .توافر مكتبة حديثة متطورة ومنظمة يعتمد عمىالتعممية والبحثية و 
التعميميـة والتـي تمـد المجتمـع  المراحـل مـن أىـم إنيـاحيـث  ،الجامعيمرحمة التعميم  أىمية -3

 ا لمعمل في المجتمع وتطويره.باحتياجاتو من الخريجين المؤىمين عممي  
ا بــين توجيــات اعتمــاد المكتبــات جــاء ىــذا البحــث اســتجابة لســد الفجــوة الموجــودة حالًيــ  -4

وكيــد جـــودة المكتبــات األكاديميـــة وتحســين أدائيـــا ا مــن أجـــل تا وعالمي ـــاألكاديميــة محمي ــ
عطائيـا المكانـة التـي تميـق بـدورىا البـارز ا  بجامعة المنيا، وتسميط الضـوء عمـى أىميتيـا و 

ــذلك المؤسســة  ــة وك ــادة المكتب ــى إدارة وقي ــائمين عم ــل الق ــاديمي مــن قب ــي المجتمــع األك ف
 التابعة ليا.

البحـث الحـالي فـي تقـديم بعـض التوصـيات قد تسـاعد البيانـات والنتـائج التـي يسـفر عنيـا  -5
ــة وجــودة األداء بيــا  ــات األكاديمي ــة المكتب والمقترحــات لممســئولين لتحســين وتطــوير فعالي

مــن أجــل الرقــي بيــا وبمكانتيــا بمــا يتوافــق مــع دورىــا فــي مجتمــع  ؛بكميــات جامعــة المنيــا
 المعمومات والمعرفة. 

 ميَج البخح:

وتفسيرىا  وتنظيميا وتحميميا جمع المعمومات استخدم الباحثان المنيج الوصفي في
. وقد استخدم في تحميل وتحديد مفيوم البحوثمة لمثل ىذه النوعية من ءباعتباره أكثر مال

، وعرض بعض خبرات الدول المتقدمة في مجال معايير وأدوارىاالمكتبات األكاديمية وأىدافيا 
جانب وصف واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية  إلى ،المكتبات األكاديميةاعتماد 
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 ةوأمناء المكتبات باستخدام استبان ومديريكميات جامعة المنيا من وجية نظر الطالب بعض ب
 .  )من تصميم الباحثين( ليذا الغرض ةمعد

 : بخححدود ال

ببعض الدول لمكتبات األكاديمية امعايير اعتماد تناول البحث  احلدود املوضوعية:
جانب  إلىالمممكة المتحدة( و استراليا، و الواليات المتحدة األمريكية، ك) المتقدمة في ىذ المجال

والوثائق الممحقة بمصر واالعتماد  التعميم المعايير الصادرة عن الييئة القومية لضمان جودة
 ا المعيار المشتمل عمى المكتبات األكاديمية.بيا، وتحديدً 

 ،عمى المكتبات األكاديمية ببعض كميات جامعة المنيا البحث ىذا اقتصر ة:احلدود املهاىي
والتي تضمنت المعتمد منيا )اليندسة، والعموم، والتربية، والتربية لمطفولة المبكرة(، والكميات 

 غير المعتمدة )الحاسبات والمعمومات، والتربية النوعية، واآلداب، والتمريض(.
وأمناء المكتبات  ومديريتمثمت في عينة من طالب الفرق النيائية  احلدود البشزية:

     .البحثبالكميات عينة 
 الدراسيلمعام  الثاني الدراسيخالل الفصل الدراسة الميدانية تم تطبيق  احلدود الشميية:

(2017 /2018). 

 البخح:مضطلخات 

"مجموعة محددة مسبًقا  :بأنياُيع ر ف البحث الحالي معايير االعتماد  معايري االعتناد:
ومتفق عمييا من المؤشرات األكاديمية الكمية والكيفية التي تتسم بالوضوح والدقة العممية، 
وتعد بمثابة قواعد أو أطر مرجعية يمكن من خالليا قياس مدى تحقق متطمبات الجودة 

لمتأىل والحصول عمى  أو البرنامج التعميمي التعميمية واالعتماد الواجب توافرىا لدى المؤسسة
 االعتماد".
"مكتبة أنشأتيا : أنياب المكتبة األكاديمية ف البحث الحالير  ع  يُ  :األنادميية اتاملهتب

وتشرف عمييا أو تديرىا كمية من كميات الجامعة وتقع إما في مبنى منفصل داخل حرم الكمية 
لكترونية( أو في مساحة داخل أحد مباني الكمية، وتشتمل عمى مقتنيات  ومجموعات )ورقية وا 

التابعة ليا، وتحوي  منظمة ومتاحة لممستخدمين وخاصة بالمجال العممي والمعرفي لمكمية
مرافق خاصة ببيئتيا المادية واالفتراضية، وتقدم خدمات لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس 
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م وتحقيق أىداف والباحثين من أجل الوفاء باحتياجاتيم التدريسية والبحثية والتعممية ولدع
  ورؤية ورسالة الكمية التابعة ليا".

 الدراصات الضابكة:

األكاديمية ومعايير  المكتباتتعددت وتنوعت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت 
 ا بموضوع البحث.عرض لبعض الدراسات األكثر صمة وارتباطً  يميالجودة واالعتماد. وفيما 

 (8021) ريه مضطفى علي حامددراصة  -1
(31): 

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

مكتبات، يذه الديرين والعاممين بمالتي يمكن أن تقف أمام الو  ،(9001لمعيار )األيزو 
أدوات مختمفة لجمع المعمومات،  واستخدمت ،واعتمدت الدراسة المنيج المسحي الميداني

والتي بمغ ، المقابالت الشخصية مع موظفي ومديري مكتبات كميات جامعة أسيوط منيا:
عداد قائمة و والمالحظة الشخصية، ، ابي ( مكتبة كمية وقسم26عددىا بعينة الدراسة ) ا 

ص الميزانية من أىم أن نقإلى مجموعة من النتائج، منيا:  الدراسة وتوصمت، مراجعة
عدم و ، بكثير من مكتبات جامعة أسيوطالتغيرات التي يمكن أن تؤثر عمى نظام إدارة الجودة 

تدريبية ليم في  توعدم وجود خبرة ودورا ،لدى العاممين بالمكتبات مكافآتتحفيز و  وجود
لمعيار ، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل فكرة الجودة الشاممة مجال إدارة الجودة واأليزو

وضع و ، ( في كافة مكتبات الجامعة وتطوير األداء بيا في ضوء ىذا المعيار9001)األيزو 
 طبًقا ليذا المعيار لجميع مجاالت عمل مكتبات جامعة أسيوط.معايير جودة محددة 

 :(22) (0217دراصة ملياء ضياء الديً حمند حامد ) -0
إلى تحميل وتقييم برنامج قسم المكتبات والمعمومات بكمية اآلداب  ىدفت ىذه الدراسة

مدى  وت عر ف ،العتماد ىذه البرامج العربية، والتأكد من مدى مالئمتو لممعايير جامعة المنيا
القومية األكاديمية لبرنامج جاىزيتو لالعتماد وضمان الجودة وذلك باستخدام المعايير 

منيج لمبرنامج التعميمي، واستخدمت الدراسة  والتقويم المكتبات والمعمومات، ومعايير االعتماد
قائمة المراجعة واالستبانة كأدوات لجمع  تتخدمساكما المحتوى،  وتحميلدراسة الحالة، 

 أن قسم المكتبات والمعمومات بجامعة المنيا يخطوالبيانات، وتوصمت إلى نتائج، من أىميا: 
نحو االعتماد ولكن بخطوات بطيئة، وتحتاج عممية تطبيق معايير الجودة إلى تضافر جيود 
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ى البرنامج بشكل أفضل، ومن ثم تم وضع الئحة دراسية متوافقة مع المعايير كل القائمين عم
ضمان الجودة والتعميم بمصر، ومتناسبة مع نسب العموم المختمفة  المعدة من قبل ىيئة

     مك المعايير.المقررة داخل ت
 (0216عواشزية ) دراصة عفاف -3

(31): 

ف دور مصادر المعمومات المتاحة فى المكتبات الجامعية فى عر  ت   إلىىدفت ىذه الدراسة 
دعم التكوين الجامعي لمطالب، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وقد طبقت استبانة 

نسانية فى المستفيدين بكمية العموم اإل  والمتمثمينعمى المستخدمين لمصادر المعمومات 
تعدد وتباين اعتقادات عناصر الدراسة فيما يخص  :ومن نتائجيا ،واالجتماعية بجامعة تبسو

ليا دور فى تكوين الطالب الجامعي لعل أبرزىا اعتبارىا  التي مصادر المعمومات المختمفة
ظيار ا  و  ،زيادة وتطوير معارفيم تسيم فىكما  ،مرتكزىم بالنسبة لمبحث العممي والتكوين

 ،صعوبةنجاز أعماليم التطبيقية دون إتسيل و مياراتيم فى عممية البحث عن المعمومات، 
الدراسة مدى الجيود التي تبذليا المكتبات الجامعية لتوفير مصادر المعمومات  أظيرت كما

التقميدية وااللكترونية من أجل تطوير الخدمات المكتبية بما يمبى االحتياجات  بأنواعيا
 .المعرفية والعممية التي تتماشى والبرامج التعميمية والتكوينية لمطمبة والباحثين

(8) (0215) صيد فايش أمحد رحاب دراصة -4
: 

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

 الرقمية، المكتبات مواقع مكونات وتحميل لرصد التحميمي الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت
 معايير لمضاىاة التفاعمي اإلبحار وأداة المعمومات لجمع المراجعة قائمة استخدام كما اعتمدت

 الحكومية، المصرية الجامعات بوابات عمى الرقمية المكتبات مواقع عمى المواقع تقييم
 الفيوم بجامعة الرقمية المكتبة موقع من أىميا: تفوق ،مجموعة من النتائج إلىوتوصمت 

 موقع المكتبة الرقمية بجامعة درجة، وتاله (114) من مجموع درجة (64)بحصولو عمى 
 عمى بالجامعات مواقع ةسبع كما حصمت ، (59) والذي أحرز مجموع درجات ،الوادي جنوب
 الرقمية المكتبة موقع وانفرد المنيا، جامعة :منيا ،درجة (39)و (30) بين تتراوح درجات
 ةأي عمى ودمياط القاىرة وموقع يحصل لم كما درجة، (16) عمى حصولو في دمنيور بجامعة
 بيم. الخاصة الجامعات ببوابة الرقمية لممكتبة موقع توافر لعدم انظرً  ؛درجات



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 701 - 

  :(33) (0214، رشيد مشالح )حافظيدراصة سٍري  -5
عبد  األميرالجودة عمى خدمات مكتبة جامعة  إدارةف واقع تطبيق عر  ت   إلىىدفت الدراسة 

 ، اإلسالميةالقادر لمعموم 
عمى شيادات ومؤىالت عممية فى عمم  لحاصمينوا المتخصصينحيث شممت الدراسة 

المكتبات والمعمومات، وتم تطبيق استبانة ومقابمة مع عينة قصدية من العاممين بالمكتبة 
العاممين بالمكتبات يحممون مؤىالت عميا فى  أن إلىالدراسة  توقد توصم ،ا( فردً 20) بمغت

المكتبة لدييم  موظفين أ، و بالمكتبةن البنية التحتية متوفرة أو  ،تخصص المكتبات والمعمومات
بيدف  الذاتيوىذه المعارف مكتسبة من خالل االطالع  ،معرفة مسبقة حول مفيوم الجودة

المكتبة لموظفييا  أقامتيا التيكذلك من خالل الدورات التدريبية و ، المعرفيالزاد  إثراء
دى المكتبيين فى من ىنا تبرز أىمية اكتساب ثقافة الجودة لو الكتساب معارف جديدة، 

تقدميا  التيلكترونية لالستفادة من الخدمات جيزة اإل وكذلك توافر المعدات واأل ،المكتبة
 واآلالتحاسوب بمواحقو ومعداتو،  (100) حواليالمكتبة المركزية الجامعية، حيث تبمغ 

قاعدة المخططات،  :منيا ،توافر قواعد البيانات بالمكتبة المركزية لمجامعةو لمنسخ والتصوير، 
قاعدة و لكترونية، قاعدة المكتبة اإل و قاعدة الرسائل المرقمنة، و قاعدة الكتب المرقمنة، و 

 .اإللكترونيالفيرس 
  :(31) (0214دراصة عبد الكادر تينور ) -6

الضوء عمى واقع الجودة بالمكتبات الرئيسة لممطالعة العمومية، إلقاء  إلىىدفت الدراسة 
 .ا داخل المكتبات العامةيمكن تنفيذىا فعمي   التيمجموعة من المقترحات  ميتقدوركزت عمى 
 توصمت ( من العاممين بالمكتبات34واالستبانة التي طبقت عمى ) الوصفيالمنيج  وباستخدام
وجود برامج لمجودة في المكتبات الرئيسية لتييئة الفرص ل العاممين بالمكتبة تأييد إلىالدراسة 

 ،وتطوير مستوى أمناء المكتبات والعاممين بيا ،لمخدمات المعموماتيةلمتحسين المستمر 
أىمية وضع رؤية وأىداف واضحة  العينة أغمبكما أكدت  ،وزيادة فاعمية التنظيم لممكتبة

واالقتراحات كوسيمة من  لمشكاوىالمكتبة  يدمرتاضرورة وضع سجل لو   لمخدمات المكتبية،
وسائل ضمان الجودة والمتابعة، كما يركزون في الخدمة المكتبية عمى ضرورة تقديم وثائق 

ويفضمون في ىذه العممية تصميم االستمارات لقياس رضا  ،ومعمومات وخدمات لمقراء
 إلى الدراسة توصمتو  ،وىذا بتعميق لوحات إشيارية تسيل استخدام المكتبة ،المستفيدين
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قمة و قمة عدد العاممين المتخصصين،  :منيافى تنفيذ برامج الجودة، المعوقات مجموعة من 
قمة الصالحيات و  ،عدم شعور العاممين بأىمية دورىمو أو ضعف خبرة وكفاءة العاممين، 

عدم وجود  فضاًل عنوعدم وجود دراسة لالحتياجات المعموماتية،  ،المكتباتالمخولة ألمناء 
 .ائف العاممين في مجال الخدماتتوصيف دقيق لوظ

 (0214دراصة فطينة الشيذ ) -7
(31): 

واستخداميا في المكتبات الجامعية، ؤشرات القياس مف معايير و ر  ع  ىدفت الدراسة إلى ت  
يط الضوء عمى واقع استخدام وتطبيق موكيفية االستفادة من مضامينيا عمى أكمل وجو، وتس

الجامعية لممدرسة العميا لألساتذة، والتركيز عمى مؤشرات القياس والمعايير العالمية بالمكتبة 
، مدى مطابقة مضمون المعيار العربي الموحد لممكتبات الجامعية بالمكتبة محل الدراسة

عدم وجود لى نتائج، منيا: واستخدم الباحث منيج دراسة الحالة كمنيج لمدراسة، وتوصل إ
والخطط والرؤية والرسالة والتوزان بين المسئوليات  لألىدافغياب مع الئحة لممكتبة 

عدم ، و المساحة المخصصة لممراجع ال تتناسب مع احتياجات المستفيدينكما أن ، والسمطات
لمدراسة خموات بحثية ومقصورات وأماكن وجود  أووجود قاعة لمكتب النادرة والمخطوطات 

و المراجع أو تكنولوجيا أغياب تدريب الطالب عمى استخدام المصادر  فضاًل عن ،الجامعية
أما ، عدد كاف من العاممين المؤىمين نفسيا ومينيا يابتوفر ي حيث ال ؛المعمومات بالمكتبة

يتم تأديتيا بدرجة عالية من الجودة  ؛ حيثحاجات المستفيدين فيي تمبي اإلعارةفيما يتعمق ب
بسط أأما خدمة االرشاد والتوجيو فتقدم في  ،إدارة الجامعة ىاتوفر  التي اإلمكانيات في ضوء
ال من يطمبيا مباشرة وال تتعدى اإلجابات الشفيية من طرف إحيث ال يستفيد منيا  ؛أوجييا

ن المكتبة ليس ا أل نظرً  ؛كتبةلمم اإللكترونيالحضور  رعنص، باإلضافة إلى غياب الموظفين
إلى أن نسبة توافق المكتبة الدراسة  نتائجوانتيت  ،عمى شبكة االنترنت إلكترونيليا موقع 

أدنى من المتوسط  ، وىي نسبة%(21.5) ىي محل الدراسة مع المعيار العربي الموحد
  .بكثير
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 Khalid  & wanAU. uhammad Mمحمود خالدعواٌ وعجناٌ حمند  دراصة -8
. ahmoodM(3102) (11):  

 عمى التطبيق تم وقد المكتبة، خدمة جودة لقياس نموذج تطوير إلى دراسةال تىدف
 ،باكستان الىور، في الشيادات لمنح ومؤسسة جامعة (11) في يدرسون طالًبا (1629)
 تمو  ،المقياس ىذا تطوير دراسة في 1979 عام تشرشل اقترحيا التي المنيجية استخدمتو 

 وعمى ،1996 عام وآخرون" Seay" اطورى يتال ةاالستبان لتحسين التركيز مجموعة مناقشة
 دراسة:ال نتائج ومن. اإحصائي   المقياس وتحسين تطوير تم الرأي استطالع بيانات أساس
 سيمي بالمكتبات المقدمة الخدمة لجودة أبعاد ستة لو الخدمة جودة لقياس مقياس تطوير
 كما نامية، دولة سياق في الحالية المكتبة خدمة جودة مقياس تطوير أدبيات في كبير بشكل
 الخدمة جودة لقياس دراسةال هىذ في تطويره تم الذي النموذج استخدام المكتبات ألمناء يمكن

 .فييا والتحكم لمطالب المقدمة

  :VoorbijHenk  (2012) (22) فوربيج ة ٍيودراص -9
 األبحاث اتمكتب استخدام تحفيز مبادرة نجاح مدى استكشاف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 التي LIBER مكتبات جميع من طمب حيث ،+LibQAUL (+ليبقوال) لبرنامج األوروبية

 Survey عمى إجراؤه تم ،اإلنترنت عبر استطالع ستكمالا مكتبة (385) عددىا يبمغ
Monkey،  لممستخدم استطالًعا أجرت سواء المكتبات، لجميع ةمخصص ةاالستبان تكانو 

ذا ال، أم الماضية الخمس السنوات خالل  +LibQAUL استخدمت فيل كذلك، األمر كان وا 
 واسع أوروبا في +LibQAUL استخدام أن الدراسة نتائج وأظيرت. ال أم لممسح كأداة

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

 %75 من أكثر اتخذ ، حيثكبيرة عممية آثار لو +LibQAUL مسح إجراء إن. لممشاركين
 بشكل الحالية لخدماتيم لمترويج أو الضعف نقاط في أدائيم لتحسين تدابير المجيبين من

 .جديدة خدمات أسست العينة ثمث حواليو  ،المستخدمين مجتمع بين أفضل
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  Kwach-OderaAchieng’Beatrice نواش أوديزا جأشيي بياتزيط دراصة -12
(2011) (13):  

 الجودة لضمان عممية ووى االعتماد، تأثيرالتحقق من بحث  إلىىدفت الدراسة 
 ىذه أساس البراغماتية فمسفةال شكمت، و كينيا في الجامعية المكتبات عمى( EQA) الخارجية
 تصميم الدراسة ىذه اعتمدتو  ،البيانات لجمع المختمط البحث طريقة استخدام وتم ،الدراسة
 االستبانات استخدام تم ، كمامرحمتين عمى البيانات جمع وتم ،متسمسل مختمط نموذج
 (31) عمى االستباناتوتم التطبيق  .الدراسة ليذه والنوعية الكمية البيانات لجمع توالمقابال
 مكتبات رؤساء خمسة مقابمة تمت ،ةاالستبان نتائج عمى بناءً و  ،خاصةو  عامة ةجامع

 في الجامعية المكتبات عمى كبير تأثير لو 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 ىناك يكن لمو  ،لممكتبات وصفية مدخالت جمعيا تم التي المقاييس أنواع

 الذاتي التقييم لتسييل محددة أداء مؤشرات توجد الكما  ،الوطني الصعيد عمى إحصاءات
  .الجامعة مكتبات بين والمقارنة

 : Kanwal A & .Alia A (0212) (31). أمني وناىوال أرشد علياء دراصة -11
 باستثناء البنجاب، لجامعة األكاديمية المكتبات خدمة جودة قياس إلى الدراسة ىدفت

 ،توقعاتيم تمبية نحو المكتبات ىذه أداء وتحديد ،الطالب نظر وجية من الرئيسية، المكتبة
 المعدل SERVQUAL ةاستبان تواستخدم لمبحث كطريقة المسحية طريقةال اختيار تمو 

 مقياس طول عمى 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 الجامعة مكتبات ورضا الكمية الخدمة جودة وأن بتصوراتيم، مقارنة

 المكتبات افتقرت ولكن والعاممين، الميذبين الموظفين سموك عن راضين المستخدمون كانو 
 المرافق ترق لم حيث المعرفة، ذوي والموظفين ابصري   الجذابة والمرافق الحديثة المعدات إلى

 .المستخدمين توقعات مستوى إلى المادية
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  :(11) (2010) الكبالٌ قبالٌ بيت دراصة جناح -10

 ،ف برامج الجودة التي يتم تطبيقيا في المكتبات الجامعية السعوديةعر  ىدفت الدراسة ت  
والوسائل واألساليب المتبعة لضمان الجودة بيا، ومدى قناعة عمداء شؤون المكتبات في 
وجود برامج لمجودة لتطوير العمل الميني والخدمات المعموماتية، ومعوقات تطبيقيا ومقترحات 

عمى عمداء شؤون طبقت وتم تصميم استبانة  ،تطويرىا، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي
 ،عدد من النتائج إلىجامعة سعودية، وتوصمت الدراسة  ةعشر  يامعية في اثنتالمكتبات الج

 ،لجودة في المكتباتامنيا: تأييد جميع عمداء المكتبات المشاركين في الدراسة تطبيق برامج 
وتييئة الفرصة لمتحسين  ،وكان من أىم مبرراتيم التأكد من أن المكتبة تحقق أىدافيا

عادة بناء الثقة  ،والتأكد من رضا المستفيد منيا ،تية في المكتبةالمستمر لمخدمات المعموما وا 
بدور المكتبات وخدماتيا في مجتمع الجامعة، وينبغي أن يكون قياس الجودة من خالل قياس 
رضا أعضاء ىيئة التدريس والطالب وطالب الدراسات العميا عن المكتبة وقياس خبرة وكفاءة 

وقياس شمول خطة المكتبة ألىدافيا وأبعاد خطة جودة التعميم العالي، كما  ،العاممين بيا
اتفقوا عمى وضع رؤية ورسالة وأىداف واضحة لمخدمات في المكتبات الجامعية، وتركزت 
معوقات التطبيق حول عدم وجود توصيف دقيق لوظائف العاممين في مجال المكتبات، وعدم 

 رىم في الجامعة.شعور العاممين بالمكتبة بأىمية دو 

 : (2) (2009)العنزاٌ  بً إبزاٍيه دراصة محد -13
 والمعادن لمبترول فيد الممك جامعة مكتبة خدمات جودة قياس إلى الدراسة ىدفت

 مع التحميمي الوصفي المنيج الدراسة واتبعت. الخدمات تمك من المستفيدين آراء عمى اعتمادا
 والباحثين الطالب من عينة عمى ةاستبان تطبيق وتم الحالة. دراسة أسموب عمى التركيز

 بشكل راضون المستفيدين أن :منيا ،نتائج إلى والموظفين. وتوصمت ىيئة التدريس عضاءأو 
 أن ويرون والمعادن، لمبترول فيد الممك جامعة مكتبة ليم تقدميا التي الخدمات عن عام

 عمى البحث محركات أساسي بشكل يستخدمون وأنيم احتياجاتيم، تمبي وتجييزاتيا المكتبة
 المطبوعة لممصادر الوصول ليم أتاحت المكتبة أن كما المعمومات، إلى لموصول اإلنترنت

واحترافي من  متميز بشكل معيم يتعاممون المكتبة موظفي وأن يحتاجونيا،  التي واإللكترونية
 وأنيم راق، بأسموب معيم التعامل عمى والقدرة أسئمتيم، عن لإلجابة االستعداد :حيث

 خدمتيم. في ويرغبون احتياجاتيم، يتفيمون
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 : (2) (2007) حمند حامد علىأصامة دراصة  -14
 عمر بجامعة المركزية اتالمكتب بإحدى عارةاإل خدمة جودة فعر  ت   إلى الدراسة ىدفت

 التعرض خالل منالميبية  بالجماىيرية األخضر الجبل بشعبية البيضاء بمدينة القاطنة المختار
 عارةاإل سياسات نحو المستفيدين اتجاىات قياس فى يتمثل ليماأو   :يمينم محورين إلى

 وطالب التدريس ىيئة بأعضاء الخاصة عارةاإل لسجالت تحميال يتناول ثانييماو  ،المختمفة
 طبقتو  ،الدراسة محل المكتبة داخل اةالمقتن المجموعات فعالية تقييم بغرض العميا الدراسات
 أعضاء عمى عينة منوالمقابمة  االستعارة واستمارات ةالمكونة من استبان الميدانية الدراسة
 تحميل سموبأو  الحالة دراسة منيجالدراسة  تواعتمد ،العميا الدراسات وطالب التدريس ىيئة

 واعتماد ،بالمكتبة الخارجية لإلعارة ةمكتوب سياسة وجود عدم إلىوتوصمت  ،المضمون
 أن نجد أخرى ناحية منو  ،لخدمةا تقديميم فى الشفوية التعميمات عمى عارةاإل بقسم العاممين
 الرضا نيب ما الدراسة مجتمع أفراد غالبية من الخدمة نحو المستفيدين رضا اسيمق تفاوت
 .المكتبة داخل المتبعة عارةاإل بسياسات متأثرة التام والرفض والمحدود التام

 على الدراصات الضابكة: تعكيب

يتضح من العرض السابق لمجموعة البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 
 :يميالبحث الحالي ما 

 ؛اتفقت معظم الدراسات عمى أىمية تطبيق معايير االعتماد في المكتبات األكاديمية -1
 .الجامعيوتحقيق أىداف التعميم  ،لتحسين وتطوير أدائيا

وبعض ما بين االستبانة تعددت األدوات والوسائل المستخدمة فى تمك الدراسات  -2
اعتمدت معظم ىذه الدراسات كما  ،المقاييس لقياس رضا المستخدم عن الخدمات المقدمة

 .الوصفيعمى المنيج 
تناولت تأثير تطبيق معايير تباينت الدراسات السابقة فى أىدافيا، فبعض ىذه الدراسات  -3

تحول  تيجانب تحديد بعض المعوقات ال إلىفى المكتبات  وتطبيق برامج الجودةاالعتماد 
تطبيق برامج الجودة. كما ركزت بعض الدراسات عمى قياس جودة الخدمات  إلىدون الوصول 

كما تناولت  ،قياس ذلكلجانب تطوير وتحسين بعض المقاييس  إلىالمقدمة من المكتبات 
كما تناولت دراسة أخرى دور  ،اإلعارة وىيخدمات المكتبة  ىحدإحدى الدراسات جودة إ
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 اتقديم إحدى الدراسات مقترحً  فضاًل عن ،الجامعيمصادر المعمومات في دعم وتكوين الطالب 
 لتطوير مواقع المكتبات الرقمية عمى بوابات الجامعات المصرية.

العاممين و ، الجامعيطالب التعميم تباينت العينة فى كل الدراسات نوًعا ومكاًنا، فشممت  -4
فأغمب . ومن حيث المكان الدراسات العميا، وطالب أعضاء ىيئة التدريسو ، بالمكتبات

 .الدراسات تمت خارج مصر
 أسيمت؛ حيث الحاليالدراسات السابقة الضوء عمى نقاط ميمة أفادت البحث  سمطت -5

، في تفسير النتائج، و ومنيجو، وبناء أدواتو الحالي مشكمة البحث دراسةالحاجة إلى  فى تأكيد
 .ف بعض المراجع المتصمة بموضوعوعر  ت   فضاًل عن

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

 :اإلطار اليظزي للدراصة

 أٍنيتَا:أٍدافَا وومفَومَا  :املهتبة األنادميية -1

 ،ىد التعميم العالي والجامعيالمكتبات األكاديمية ىي تمك المكتبات الموجودة في معا
أربع )ومكتبات الكميات المعاىد المتوسطة )سنتان بعد الثانوية العامة عادة(  مكتباتوتشمل 

الكميات سنوات بعد الثانوية العامة عادة( بما في ذلك كميات البنات والكميات الفنية وغيرىا من 
، كما تضم التشكيل المكتبي الجامعي بما فيو من مكتبات مركزية وأخرى متخصصة المينية

كما يعرفيا معجم مصطمحات المكتبات  ،(25: 1) أو الكميات داخل الجامعةباألقسام العممية 
أو الكميات  المعاىد"مكتبة أكاديمية تمثل المكتبة المركزية في الجامعات أو بأنيا: والمعمومات 

ا من مؤسسات ومعاىد التعميم العالي، وتحتوي عمى مقتنيات مختمفة من التي تشكل جزءً 
لكترونية وسمعية وبصرية في مجاالت العموم والمعرفة" المكتبة و  ،(14: 14) أشكال ورقية وا 

 وىي التدريس، وىيئة الطمبة حاجة لمقابمة بواسطتيا وتدار أنشئت كمية مكتبة ىياألكاديمية 
 المعاىد مكتبات تشمل أنيا أي ،والجامعي العالي التعميم معاىد ا فىأيضً  الموجودة تمك

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

كمية من كميات الجامعة، أو مكتبة مركزية لأو  ،كمية من كميات الجامعةل األقسام العممية
المكتبة  حديد نوعبتقام الباحثان في ضوء ىذه التعريفات و  ،لمجامعة ككل المكتبة المركزية
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"مكتبة أنشأتيا التالي:  فتعريالمن خالل الحالي  في البحثالذي تم تناولو األكاديمية 
كمية من كميات الجامعة وتقع إما في مبنى منفصل داخل حرم الكمية وتشرف عمييا أو تديرىا 

لكترونية(  أو في مساحة داخل أحد مباني الكمية، وتشتمل عمى مقتنيات ومجموعات )ورقية وا 
التابعة ليا، وتحوي  منظمة ومتاحة لممستخدمين وخاصة بالمجال العممي والمعرفي لمكمية

واالفتراضية، وتقدم خدمات لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس مرافق خاصة ببيئتيا المادية 
والباحثين من أجل الوفاء باحتياجاتيم التدريسية والبحثية والتعممية ولدعم وتحقيق أىداف 

 ورؤية ورسالة الكمية التابعة ليا".
 ليا التابعة المؤسسات أعضاء احتياجات بتمبية أساسي التزام لدييا األكاديمية المكتباتو 
 :(3: 83) في التالي األكاديمية المكتبات وتتمثل أىداف المعمومات، من
 الدراسية أو المناىج عن مباشرة الناشئة تمك سواء لمطالب، التعميمية االحتياجات تمبية -

 .العام ذات الطابع
 .التدريسي لدورىم الالزمة المواد أحدث إلى حاجتيم في التدريس ىيئة أعضاء دعم -
 كأطروحات العميا الدرجات أعمال من( ليا التابعة المؤسسة تنتجيا التي) البحوث توفير -

 .التدريس ىيئة ألعضاء البحثي النشاط وكذلك ،والدكتوراه ورسائل الماجستير
 ،أىداف المكتبات الجامعية إلىت جامعة المنيا ا( بالئحة مكتب3وقد أشارت المادة )

 :(3: 4) وىي كالتالي
 .سبل اإلفادة من مقتنياتيا والخدمات المكتبية والمعموماتية التي تقدميا تيسير -
 .البحث العممي متقد في اإلسيام -
 .المناىج الدراسية والعممية والتعميمية بالجامعة ألعضاء المجتمع الجامعي دعم -
تدعيم التعاون الثقافي مع الييئات الجامعية والعممية ومراكز البحوث داخل الوطن  -

 وخارجو.
 رسالة بيانإن ف ولذلك رسالة المكتبة،يتم تضمينيا في بد وأن  الىذه األىداف و 
 المكتبة ىدف عمى تأكيد نزلةمىي ب جيد بشكل المكتوبة اتات الجامعية ومكتبات الكميالمكتب

 أىداف إلى باإلضافة، و ليا التابعة المؤسسة في والبحث التدريس أىداف لدعم األكاديمية
 ويشير الرسالة، بيان في الحاالت معظم في المجتمعي التواصل تضمين يتم والبحث التعميم
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 عوالمجتم الجامعي الحرم بين الموجودة االستباقية العالقة إلىعام  بشكل (التواصل) مصطمح
(town and gown) (92 :15). 
 ،خدماتيا نتيجة استخدام األجل قصيرة في اآلثارفتتمثل أىمية المكتبة أما فيما يتعمق ب

 واكتساب عمميم، في الوقت وتوفير ما، مشكمة وحل الصمة، ذات المعمومات عمى العثور: مثل
 طويمة وفي اآلثار المعمومات، استخدام في الذات عمى االعتماد واكتساب البحث، ميارات
 أو األكاديمي والنجاح المعموماتية لمعرفةلموعي وا أعمى مستوى: والمتمثمة في ،األجل

 .(12: 88) بالمعمومات المتعمق والسموك والدوافع االتجاىات في وتغيرات الميني،
 ،طرق عدة خالل من الجامعي الحرم في األكاديمية المكتبة أىمية تتجمى أن يمكن كما

 الخدمات، من متنوعة ومجموعة الميمة والمعتبرة، مجموعاتيا المادي، وتسكين الموقع: منيا
 ينظر أن ىي الرئيسة الجامعة، والقضية استراتيجية في نشط وشريك ثقافي مركزذلك فإنيا وك

 لكل مركز" باعتبارىاو  الجامعي، الحرم أنشطة جميع في القيمة متزايد كشريك النياية في إلييا
 لتمبية( والعمل البيت بعد) ثالثًا مكاًنا الطالب يجد أن أىمية واألكثر ،(51- 49: 75) "شيء

 حيوي مكان األكاديمية فالمكتبة الضغوط، من اوخاليً  بسيولة امتاحً  يكون وأن ،احتياجاتيم
 يمكن الثالث المكان انشاءفضاًل عن أن  لمطالب، الوحيد الثالث المكان يكن لم إن وأساسي،

مبانييا، كما أن  في الخدمات وتقديم المساحات استخدام حول القرارات التخاذ إطاًرا يوفر أن
 يمكن حيث ،الجماعية الدراسة غرف ىي اليوم األكاديمية المكتبة في المستخدمة الغرف أكثر

 مشاريع في العمل يمكنيم أو الصداقة، مجموعة ضمن فردي بشكل الدراسة إما لمطالب
 .(14- 13: 55) الدراسية المناىج في بشكل متزايد وىي المتبعة ،جماعية

 بعض مسات املهتبة األنادميية وخضائضَا: -0

 المكتبة إال أن الناس بعضيم عن بعض، عزل إلى ميلت اإلنترنت جدير بالذكر أن شبكة
 داخل متجدد ديناميكي تعمم كمورد يمكنيا تمامًا، حيث العكس فعمت قد مادي، كمكان

 والمبادرات الفكري المجتمع وبناء لتأسيس محوري ا مركزًا أخرى مرة تصبح أن المؤسسة،
 والتي المستفيد، عمى التي تركز بالخدمات غنية خالل توفير بيئةالعممية من  والمشروعات

 (.48: 50والبحث ) والتعمم لمتدريس والتعميمية االجتماعية األنماط تدعم
" امستودعً " كونيا من التركيز في التحول سمات وخصائص المكتبة األكاديمية أىم منو 
 معرفة باكتشاف معني منيج" ودعم" التعميمية العممية في نشًطا مشارًكا" لتصبح لممعرفة
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 ثقافة تعزيز عمى بالفعل تعمل المكتبات كانت إذا ما استكشاف الضروري من وأصبح ،"جديدة
 االبتعاد ىي المكتبات في التكنولوجيا ثورة نتائج أىم إحدى فكانت المعرفة، واكتشاف التعمم
 امادي   احيزً  كونيا من أكثر المكتبة تعتبر حيث ،"التعمم ثقافة نحو واالتجاه التدريس ثقافة" عن
 لمعمل األشخاص فيو يجتمع مكان فيي - منزل مجرد من أكثر ىو الموطن أن كما تماًما -

 لممكتبة بديالً  تكون أن االفتراضية لممكتبة الممكن من كان فإذا ،األفكار وتبادل والتعاون
 الوظيفية الجوانب جميع في" ليا بديالً  تكون أن يمكن فال لممعمومات، كمصدر المادية
 ،األكاديمية المكتباتمساحة لمبنى و مالمح ومواصفات وىناك  ،(290-291: 84) "لممكتبة
 تيامساحو  المكتبة األكاديميةحيز نذكر منيا أن و  المباني، أنواع من غيرىا عن تميزىاوالتي 

 :(46- 37: 45) تتصف بـأنيا
جيد بحيث تكون سيمة االستخدام  : بمعنى أن تعمل مساحة المكتبة بشكلوظيفية -

 .واقتصادية لمعمل
 .: بمعنى أن تكون المساحة مرنة، ويمكن تغيير استخداميا بسيولةقابمة لمتكيف -
: بمعنى أن تكون مساحة اجتماعية مرئية وجذابة وشفافة وسيمة يمكن الوصول إلييا -

 .االستخدام وتشجع االكتشافات المستقمة
احة مجموعة متنوعة من بيئات الدراسة لتناسب تنوع : بمعنى أن توفر المسمتنوعة -

 .المستخدمين وأنماطيم المختمفة في التعمم واالكتشاف
: بمعنى أن تكون مساحة جذابة تحفز المستخدمين وتميميم وتشجعيم عمى مواتية -

 .استخداميا
: يجب التحكم في مستويات الحرارة والرطوبة والغبار والتموث ضمن مالئمة لمبيئة -

 .تويات المتفق عمييا لمبنى المكتبةالمس
 .: ويكون ذلك لألشخاص والمجموعات والمعدات والبيانات والمبنىآمنة ومأمونة -
: يجب أن تسمح المساحة لممكتبة ومستخدمييا باالستفادة مناسبة لتكنولوجيا المعمومات -

 الكاممة من التطورات السريعة في تكنولوجيا المعمومات.
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 املهتبة األنادميية أدوار -3

 دور التعليني:ال -أ

الدور التعميمي لممكتبات األكاديمية من األدوار الرئيسة المنوط بيذه المكتبات القيام بو 
لما تمثمو من أىمية لطالب المرحمة الجامعية األولى،  ؛ا بمكتبات الكميات الجامعيةوخصوصً 

تمثل  ذيوال ،ولقد أولت المكتبات األكاديمية في اآلونة األخيرة أىمية خاصة بدورىا التعميمي
محاضرات إعطاء  فضاًل عن ،في إنشاء ما يسمى بعموميات المعمومات وعموميات التعمم

 كيفية استخدامجوالت تعريفية فردية أو جماعية لأو أو جمسات تعميمية عن المكتبة  توجييية
اضطالع المكتبات األكاديمية بدور بارز في  إلىا ، ثم تطور األمر حديثً المكتبة ومحتوياتيا

 المعموماتية. تيممعرفوعي الطالب و  تنمية
ي  السياسات  ياالعتماد وصانع يمانحكما أن  التركيز  إلىالتحول  نحو ونويدفعون ُيح 

والذي يبشر بآثار عميقة عمى العديد من  ،كيدف أساسي لمتعميم الجامعي عمى تعمم الطالب
حيث يجب أن تقدم خبرات الطالب  ،جوانب الحياة األكاديمية، وآثاره عمى المكتبة واضحة

 مات مباشرة أو غير مباشرة لمنواتج المرجوة من الدراسة الجامعيةاسيإبالمكتبات األكاديمية 
 من جديدة أنماط توفير عمى المكتبات تجديد عمميات من العديد ولذلك تركز ،(257: 59)

 جديدة أنماط األولى، وتوفير الجامعية المرحمة طالب وخاصة بالطالب، الخاصة التعمم أماكن
 أو التعمم عموميات وتطوير لمطالب، التكنولوجية بالتقنيات الغنية التعاونية المساحات من

 (.12: 82) وواضحة بارزة مناطق في المشتركة المعمومات عموميات
"مجموعة من نقاط الوصول لمشبكة وأدوات  :ف عموميات المعمومات بأنياعر  تُ و 

والتي تقع في سياق الموارد المادية والرقمية والبشرية  ،تكنولوجيا المعمومات المرتبطة بيا
 ذات تعمم مساحاتفيي  التعمم عمومياتأما  ،(216: 99) واالجتماعية المنظمة لدعم التعمم"

 أو ُبعد عن والتعميم المعمومات، تكنولوجيا: مثل ،أنشطة فييا يتم حيث ،متعددة استخدامات
 والدراسة، ،(والتعممية التعميمية) األلعاب وممارسة واالجتماعات، والتعاون، ،اإلنترنت عبر
 االستشياد يتم ما اوكثيرً  والبحثية، األكاديمية المكتبات في متزايدة بشعبية تحظى وىي

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

 في يكون أن يجب ما حول التقميدي السؤال واألساس ىنا ىو استبدال. وُتحققيا ُتفعميا التعمم
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 ىذا الحيز وتمك المساحة؟ في يحدث أن يجب الذي ما ىو:آخر  بسؤال حيز ومساحة المكتبة
 (.183: 100) والتعمم المعمومات لعموميات موجز كتقييم حتى لمغاية ميم اختالف وىذا

 بيم، الخاصة والمبادرات العمل ورش نجاح تقييم ليس فقط في دور المكتبات وألمناء
 خاصة الدراسية، المناىج وعبر الدراسية بالوحدة الخاصة التعمم نواتج تقييم في أيًضا ولكن
فأمين المكتبة مطالب اليوم بإحداث فرق  ،(216: 44) المعموماتية بالمعرفة المتعمقة تمك

المعمم المطالب بإحداث فرق لدى  شأنشأنو في ذلك  -المكتبة ومستخدمييا  مرتاديلدى 
بل متفاعل نشط مع متمقي الخدمة ومعمم لو  ،فيو ليس مجرد مقدم لمخدمة –المتعممين 

 ا.أيضً 
 التعمم بنظريات العالي التعميم في الجديدة والتعمم التدريس أصول عموم تأثرتوقد 
 التعمم" أن فكرة النظريات ىذه وأيدت الذات، الكتشاف التعمم وممارسات االجتماعية البنائية
 أتاحتو وىذا ما ،"االجتماعي التعمم أنشطة في األفراد يشارك عندما يحدث أىمية األكثر

 يدور األكاديمية المكتبات داخل التعمم مساحات مفيوم وتطوير ،(228: 49) التعمم عموميات
 مختمفة لمجتمعات والتفضيالت االحتياجات ودعم الستيعاب تنوًعا أكثر مساحات توفير حول
 مزودة مغمقة غرفة عن التعمم في عموميات التعمم عبارة مساحة تكون قدالمتعممين، ف من

أو  التعاوني، التعمم 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 السمكية، تكنولوجية وتقنية الدقة عالية مسطحة
 ما قضية يناقشون األشخاص من مجموعة قبل من أيًضا تمثيميا يتم داخمي، وقد السمكي
 طاوالت من مجمعة كبيرة طاولة حول مًعا تعمل مجموعة أو مفتوحة، مساحة في األرائك عمى
 (.232-231: 49) خارجو أو المكتبة مبنى داخل متنقمة أصغر

 الدور البخجي: -ب

وتظير عالقة المكتبات بالبحث العممي من خالل أن الباحث في رحمة بنائو لبحثة 
عمى  االطالععمى إنجازات سابقيو في نفس المجال من خالل  االطالعالعممي ال بد لو من 

مستودع المعمومات والذي ال يمكن الوصول إليو إال عن طريق المكتبة التي تعنى بخزنو 
والمكتبات (، 21 :26وتنظيميو وبثو ونشره لممستفيدين من أجل انتاج بحوث مستقبمية )

بصورة  الباحثينالمستفيدين بصورة عامة و األكاديمية اليوم مطالبة باإللمام بكل ما ييم 
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وتوفير األنسب ذات القيمة في مجاالتيم البحثية  عممية من دوريات ومجالت ورسائل خاصة
، ويعد ذلك خدمة ألىداف ليم، وتيسير انتفاعيم من المواد العممية الصادرة بمغات أجنبية

 .(33 :30) البحث العممي
 توفير بيئة بحثية آمنة ومتطورة :الدور البحثي لممكتبة األكاديمية يتمثل فيلذلك فإن و 
ت عر ف مجاليم  من تمكن الطالبالتي  ألوعية البحثيةمن حيث ا شكالاألنواع و األ  ومتعددة

ومن تحقيق  عمى أحدث ما توصل لو العمم في مجاليم البحثي، واالطالع األكاديمي والميني،
في درجاتيم وصواًل إلى التميز في تكميفاتيم البحثية، ويتمثل أيًضا في تنمية  متقدمةنتائج 

، كما يتضمن التعاون من خالل برامجيا التعميمية المختمفة مياراتيم وزيادة قدراتيم البحثية
مع المؤسسات والييئات البحثية )داخل الجامعة وخارجيا( ودور النشر المختمفة من أجل 

ألبحاث والمنشورات العممية إلى ا لمجميع( حاالمت)وممارسات الوصول ئ زيادة الوعي بمباد
األخرى، وكذلك الوعي بأخالقيات البحث العممي وعواقب االنتحال األكاديمي )السرقات 

ات دعم الكتابة األكاديمية والتوجيو واإلرشاد األكاديمي العممية(، ويشمل أيًضا تقديم خدم
 لمطالب.
ىو  ألولااتجاىين أساسيين:  في تجاه ظاىرة االنتحال دور المكتبة األكاديمية يتمثلو 

منع االنتحال من خالل عقد دورات تدريبية وورش عمل ضمن برنامج الوعي دورىا في 
المعموماتي عن االنتحال وحقوق الممكية الفكرية واالستخدام العادل، باإلضافة إلى توفير 

واالتجاه الثاني يتمثل في  ،والمصادر لصياغة االستشيادات المرجعية اتو مجموعة من األد
 دورىا في اكتشاف االنتحال، وىو دور يتزايد االعتماد عميو من جانب المؤسسات األكاديمية

 .(580 :18)نتيجة ظاىرة االنتحال الرقمي 
 اجملتنعي: دورٍا يف التوعية والتواصل -ج

برنامج لمخدمة العامة  :( في مجال المكتبات بأنوOutreachف مصطمح "تواصل" )عر  يُ 
ال تصل إلييا والتي  ،بالمكتبة يصمم لمقابمة احتياجات فئة معينة من غير مستخدمي المكتبة

 بشأنياالخدمة التي تقدميا، ومثل ىذه البرامج قد تؤكد ضرورة وجود حممة إعالنية كبيرة 
كما ُتعرفو الموسوعة الدولية  ، (1:29) ىذه الفئة المستيدفة إلىحتى تمتد تمك الخدمات 

 المعتاد، موقعيا خارج مكتبة تقدميا التي " الخدمات :لعموم المكتبات والمعمومات بأنيا
 ال المجتمع في فئات الجتذاب أو جدد مستخدمين جذب إلى تيدف التي الخدمات تمك وخاصة
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 ُمقع دي ىي المستيدفة الفئات تكون ما عادةو  ،اتامً  ااستخدامً  التقميدية الخدمات تستخدم
 ااجتماعي   المحرومة مناطقال في واألفراد العرقية، واألقميات ،(السن أو المرض بسبب) المنازل
وتأتي خدمة التواصل المجتمعي التي تقوم بيا المكتبات األكاديمية (، 493: 83)ا واقتصادي  

والتي ال تتمحور فقط حول  ،ليا في إطار االتساق مع رسالة مؤسسات التعميم العالي التابعة
 اميم   ابعدً يعد ا، ولذلك فالتواصل المجتمعي بل وخدمة المجتمع المحمي أيضً  التدريس والبحث

 والذي ال تكتمل رسالتيا إال بالقيام بو عمى الوجو الصحيح. ،من أبعاد المكتبة األكاديمية
 رسالة إلى المستند التواصل منيا: ،بالمكتبات التواصل وخدمات برامج من العديد ىناكو 

 واصلوت الجامعي، الحرم داخل واإلدارات قساماأل مع المجتمعي، والتواصل والتواصل المؤسسة،
 من ومزيج العامة، األكاديمية المكتبات مع تندمجو  تتعاون التي الخاصة األكاديمية المكتبات
 المكتبة وُتشرك ،(169- 167: 53) العامةالمكتبات و  األكاديمية المكتبات بين التواصل

 تنظيم خالل من العميا، الثانوية المدارس طالب وكذلك المدارس أطفال أصغر األكاديمية
تغرييم وتحثيم  لمزوار وفعاليات مفتوحة وأيام لمقراءة وبرامج وفعاليات مبتكرة مدرسية زيارات
 ىؤالء الطالب تساعد والتي ،التعريف بالمكتبة وأنشطة ترحيبي وأسبوع العممية التطبيقات عمى
 إلى المستمر الوصول إمكانية الخريجين لمجتمع تقدم كما العالي، التعميم إلى االنتقال عمى
 وفعاليات اأحداثً  األكاديمية المكتبات بعض وتقدم(، 198: 102)المكتبة والخدمات  موارد

 في األكاديمية المكتبات ؤديوت الذي الميم الدور تميز والتي ،األمور ألولياء خاصة معموماتية
 (.211: 102) الطالب حياة

 األنادميية: اتاملهتب واعتناد ةجود -4

 يميز المسيمون في أدبيات تقييم الخدمة بين جودة الخدمة والرضا عن الخدمة، حيث
المكتبة ومستخدمييا، في حين أن الرضا عن الخدمة  مرتاديإن جودة الخدمة تتعمق بتوقعات 

 مرتاديىو عممية محددة وقياس قصير المدى يركز عمى رد فعل شخصي وعاطفي من 
المكتبة تجاه الخدمة، فمفيوم جودة الخدمة يعرف بأنو الفرق بين تصورات وتوقعات 

ث تقييم تصور تركز أبحاو ، (320: 97) المستخدمين ألداء الخدمة وبين واقعيا الفعمي
المستخدمين لمستوى جودة الخدمة في األساس عمى إيجاد طرق لتمبية توقعات المستخدمين 

 الدراسات إحدى عنيا وتوقعاتو لمخدمة المستخدم تصور دراسات ، كما أصبحتأو تجاوزىا
 الدراسات األكاديمية، ولقد أكدت المكتبات من العديد في الخدمة جودة مجال في اشيوعً  األكثر
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-38: 103) نفسو المكتبة مبنى من لممستخدمين أىمية أكثر بالمكتبة جيدة خدمة توفير أن
بد من وجود  ال كان المكتبات األكاديمية الخدمات التي تقدميا جودةضمان ولقياس  ،(39

في دول  معايير العتماد وضمان جودة المكتبات األكاديمية تم وضعولذلك  ،معايير لمقياس
  .اأيضً  المستوى العربي وكذلك عمى ،العالم المتقدم

 الذي "االعتراف :ف الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد "االعتماد" بأنوعر  وتُ 
 إثبات من تمكنت إذا التعميمية لممؤسسة واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية الييئة تمنحو

 لمبرنامج تمنحو أو التعميمية، الفاعمية وتحقق المؤسسية، القدرة في الكفاءة لدييا أن
 الييئة، قبل من معتمدة ولكن أخرى معايير أي أو القومية لممعايير اوفقً  وذلك ،التعميمي
 والتعزيز التحسين تضمن التي المتطورة األنظمة من البرنامج أو المؤسسة لدى ويكون

 ىيئة خالليا من تقوم التي العممية :بأنوأيضًا كما يعرف (، 77: 38) لمجودة" المستمر
 تعميمي برنامج جودة أو ككل العالي التعميم مؤسسة جودة بتقويم حكومية غير خاصة أو
 عادة، و مسبًقا الحد األدنى المحددة معايير استوفت بأنيا ارسمي   االعتراف أجل من معين بيا

 طريق اتخاذ قرار عن) المكانة أو المرتبة منحو  ،االعتراف ىي العممية ىذه نتيجة تكون ما
 (.25: 87) محددة زمنية فترة غضون في لمعمل الترخيص وأحياًنا ،(ال أو بنعم

مجموعة محددة مسبًقا ومتفق " يا:بصد قيففي مجال المكتبات معايير االعتماد أما 
التي تتسم بالوضوح والدقة والكفايات المينية  ،المؤشرات األكاديمية الكمية والكيفية عمييا من

باإلضافة إلى موظفييا والقائمين عمى  اتالعممية وتتناول مجموعات ومرافق وخدمات المكتب
أو أطر مرجعية يمكن من خالليا قياس مدى تحقق  ارشادية إدارتيا، وتعد بمثابة قواعد

باعتبارىا متطمبات الحصول عمى  اتمتطمبات الجودة واالعتماد الواجب توافرىا لدى المكتب
 . "االعتماد
 سابق ورئيس مكتبة أمين - Beverly P. Lynchلينش " . ب " بيفرلي لخصتو 
 المبذولة الجيود في المستخدمة شيوًعا األكثر الستة العناصر - األمريكية المكتبات لجمعية
 الموظفين وتركيبة حجمو  ،الكتب مجموعة حجم: وىي ،األكاديمية المكتبة معايير إلنتاج

 ميزانية إجمالي من ميزانية المكتبة نسبةو  ،(المينيين أمناء المكتبات عدد وخاصة)
دارة ،المكتبة خدماتو  ،المكتبة في المقاعد سعةو  ،المؤسسة  أن إلى وخمصت ،المكتبة وا 
 والبحثية التعميمية البرامج دعم ىو األكاديمية المكتبات معايير لجميع األساسي اليدف



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 716 - 

تطبيق المعايير وما تشممو من لو  (،296: 91) ا منيالممؤسسة التي تعد المكتبة جزءً 
 (:36: 3) منيا ،مؤشرات لألداء أىمية كبيرة في مجال المكتبات

ألنو بدونيا ال تستطيع المكتبات أن تقدم أفضل  ؛ة لفاعمية نظم المكتباتيضرور  ياأن -
 .الخدمات لممستفيدين

ضبط عممية اإلدارة وتقوم كأساس لمحوار بين العاممين في المكتبات وىيئات  تيسر -
التمويل ومجتمع المستفيدين )فيي أداة لتحميل األداء واتجاىات المستفيدين واىتماماتيم، 

 .وطمب التمويل من ىيئات مانحة(
 .توفر خدمة التحميل المقارن بين أداء المكتبات ذات الرسائل المتناظرة -

 بالقانون واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية الييئة نشئتالمستوى الوطني أُ  عمىو 
 لسنة 25 رقم الجميوري بالقرار التنفيذية إصدار الئحتيا تم كما ،2006 لسنة( 82) رقم

 تنمية وعن والمجتمع، التعميمية المؤسسات في الجودة ثقافة نشر عن مسئولة ، وىي2007
 التعميمية المؤسسات ىيكمة إلعادة الدولية القياسية المعايير مع تتواكب التي القومية المعايير
 فييا، المجتمع ثقة كسب إلى ييؤد الذي النحو عمى ومخرجاتيا عممياتيا جودة وتحسين
 من تتمكن التي التعميمية لممؤسسات اعتماد جية وىي ،اودولي   امحمي   التنافسية قدراتيا وزيادة
لم تصدر الييئة أنو  إلىينبغي التنويو لكن و  ،(1:33) القومية المعايير متطمبات تحقيق

في حدود عمم  -مؤسسة أو ىيئة أخرى بمصر  ةالقومية لضمان جودة التعميم واالعتماد أو أي
مؤشر من سبع مؤشرات ىو فما يوجد  ،معايير خاصة بالمكتبات األكاديمية -الباحثين 

ىي  احاكمً  اعشر معيارً  تيثنا( من الموارد المالية والماديةالمعيار السادس: لمعيار حاكم )
عاىد التعميم العالي الصادر في معتماد كميات و ال يادليمفي  جممة المعايير الحاكمة لمييئة

أو يتناسب مع ما  ،ممكتبات األكاديميةالواسع لمجال ال ستوعبي ، وىذا المؤشر ال2015
 .تقوم بو من أدوار في مجتمع المعمومات والمعرفة

 المعيار( اعمم) والمعمومات لممكتبات العربي االتحاد أصدر فقد عمى المستوى العربيأما 
بيدف مساعدة المكتبات الجامعية  (2013)في نوفمبر  الجامعية لممكتبات الموحد العربي

عمى تطوير من مؤسسات التعميم العالي أو غيرىا الكميات أو األكاديميات وغيرىا من مكتبات 
يا واالرتقاء بمقومات عمميا من عمميات وأنظمة وأدوات نفسيا ومواكبة التطورات في مجال

يالحظ لكن و  (،10: 13) بيا وخدمات ووظائف وغيرىا لتحقيق أىدافيا وأغراض العملوأفراد 
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المكتبات األكاديمية الصادرة عن االتحاد العربي لممكتبات  عند االطالع عمى مؤشرات أداء
حيث نجدىا ترشدك  ،أنيا مؤشرات كمية في مجمميا ،(234- 155: 3) والمعمومات )اعمم(

دائما نحو الطريقة أو المعادلة التي تستطيع من خالل تطبيقيا قياس مؤشر األداء الكمي، 
مؤشرات كيفية لقياس أداء المكتبة األكاديمية ويؤخذ عمى ىذه المؤشرات أنيا ال تشتمل عمى 

مستوى تحصيميم أو نجاحيم أو  :ثر االستخدام عمى الطالب من حيثأمثل مؤشرات لقياس 
 .المعمومات يم تجاهأو تغير في سموك ،المعموماتبنمو مياراتيم المعرفية 

 تتم معايير فال(إالمكتبات ) ومؤسسات لجمعيات الدولي فقد أصدر االتحاد اأما دولي  
 عمى الحالي اإلجماع معاييرال من معيار كل يعكسو  بانتظام، وتحديثيا ونشرىا مراجعتيا
كما  ،معينة خدمة أو لنشاط النماذج أو الممارسات أفضل أو اإلرشادات أو المبادئ أو القواعد
 الدولي المكتبات لمجتمع المثمى الفائدة ياوموضوعات ياأنماط تنوع في (إفالـ )ال معايير توفر
(1:32). 
 :والبخجية اعتناد املهتبات األنادمييةجودة وبعض اخلربات األجيبية يف  -5

ا إذا أردنا المضي قدمً  ألنو في عرض ىذه الخبرات،يراىا الباحثان ىناك ضرورة ممحة 
 ي بقطاعحور األكاديمية ذلك المجال الحيوي والم نحو معرفة الواقع الحالي في مجال المكتبات

والذي يتيح مقارنة واقع اعتماد  ،بد من القياس المعياري التعميم العالي وتحسينو وتطويره، فال
ىذه المكتبات األكاديمية في مصر بالواقع النظير لو في بعض الدول المتقدمة حتى نعيد 

 تجراء ومدى جدواه والعائد من ورائو، وما إذا كانالنظر ونتبين ونستوثق من فعالية ىذا اإل
 العالمية في ىذا المجال.والتوجيات ناك حاجة لتحسينو وتطويره حتى يواكب الخبرات ى

جودة الحديثة التي تناولت  األجنبية األدبيات خالل االطالع عمى منالباحثان  الحظكما 
والمممكة  ،الواليات المتحدة األمريكية :مثل دوالً أن  والبحثيةاعتماد المكتبات األكاديمية و 

من حيث االىتمام بمكتبات التعميم العالي  المجال ىذا في طويل باع ليا - استرالياو ، المتحدة
ولذلك سوف  ،المتقدمة الدولغيرىا من مقارنة بوتحسين أدائيا وجودة الخدمة المقدمة بيا 

 أجل من ؛جودة المكتبات األكاديميةاعتماد و نتناول تجارب وخبرات ىذه الدول في مجال 
مكانية اإل ،توصمت إليوأحدث ما تحديد  المكتبات  اعتماد معايير فادة منيا في تطويروا 

 تيا، وتحقيق رؤيومرافقيا ومجموعاتيا خدماتياوتحسين جودة  جامعة المنيااألكاديمية ب
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مكانيةالتابعة ليا المؤسسةسالة ر ال يتجزأ من رؤية و  اوالتي تعد جزءً  ،تياورسال  ميااسيإ ، وا 
 األكاديمي. المجتمع رقي وتقدم في فعال بشكل
 : tates of AmericaSnited UThe الواليات املتخدة األمزيهية -أواًل

 الجودة وخطط وأنظمة نماذج أدخل من أول المتحدة الواليات في ةيالجامع مكتباتالتعد 
 أو الفنية العمميات جودة أنيا عمى األمر بادئ في المكتبة جودة إلى ينظر كانو  إداراتيا، في

 تحقيق نحو اتدريجي   التصور ىذا تطور ثم ،أقل إلييا النظرة فكانت الخدمات جودة أما التقنية،
 األكاديمية والعشرين الحادي القرن مكتبة ألن ؛المكتبة خدمات من المستفيد رضا في جودةال

 عن الرضاو (، 6: 88) مستخدمييا نحو وموجية الكفاءة عالية منظمة مكتبة تكون نأ يجب
 وذاكرتيم، الشخصي، وتصورىم لألفراد، الحسية الخبرة عمى يعتمد بناء عن عبارة الخدمة

 بسيًطا األمر يبدو وقد ،لتوقعاتيم ونقل مماثمة، سابقة تجارب مع ومقارناتيم وشخصياتيم،
 عند معقًدا األمر يصبح لكن الخدمة، عن راض   غير أو راض   إما المكتبة فمستخدم البداية في

 بناءً  المستقبمية بالسموكيات التنبؤ محاولة عند تعقيًدا وأكثر الفرد، رضا مستوى قياس محاولة
ومن األطر المستخدمة في المكتبات  ،(173: 57) لممستخدم الحالي الرضا مستوى عمى

 المكتبات واعتماد لقياس األداء وتقييم جودة الخدمة األكاديمية بالواليات المتحدة األمريكية
 :ما يمي األكاديمية

 +LibQUAL (+ليبكوال)بزوتونول  -0

 الخدمة عن المستخدم تصور بين لمفرق الرياضية النتيجة ىوالمستخدم  رضا قياس إن
 أو اموجبً  كان سواء الناتج، والرقم الخدمة، عن الواردة توقعاتو منيا مطروًحا المقدمة الفعمية
 الحسابية العممية خالل من ذلك توضيح ويمكن والخبرة، التوقع بين الفجوة يمثل ا،سالبً 
 ىو المفيوم وىذا ،(الفجوة درجة - أو)+  الرضا=  الخدمة توقع - الخدمة تصور: التالية
+LibQUAL " ®+ليبقوال"  استطالع أساس

®
 المكتبات رابطة طورتو الذي الخدمة لجودة 

 الواليات في األكاديمية المكتبات من العديد قبل من استخدامو تم والذي ،(ARL) البحثية
 (.175: 57) العالم دول من وغيرىا والمممكة المتحدة وأستراليا وكندا المتحدة
 آراء وتصورات عمى لمحصول المكتبات تستخدميا أداة (®+ليبقوال) برنامج ُيعدو 

 مكتباتال وتقدم رابطة عمييا، بناءً  والتصرف وفيميا وتتبعيا الخدمة جودة حول المستخدمين
 شبكة عمى استطالع رأي عن عبارة وىو ،المكتبات لمجتمع الخدمات ىذه (ARL) يةالبحث
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 وتغيير ،ياخدمات وتحسين تقييم عمى المكتبات ويساعد ،بدقة وعناية اختباره تم اإلنترنت
والذي  ،مفردة (22)المكون من  - االستطالع يقيسكما  يا،وتسويق ،بيا التنظيمية الثقافة

وأعضاء ىيئة  ،الطالب بمرحمتي البكالوريوس والميسانس والدراسات العميا :من يطبق عمى كل  
 والمتصورة الدنيا المستخدمين خدمةجودة  مستويات -والباحثين  المكتبة، وموظفي ،التدريس

وييدف . كمكان والمكتبة المعمومات، 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 فيم عمى المكتبات مساعدة -
 .منيجي ومنتظم بشكل المكتبة لمستخدمي مرتدةالتغذية ال وتفسير جمع -
 .النظيرة المؤسسات من لممقارنة قابمة تقييم معمومات تقديم -
 .المكتبة خدمة في الممارسات أفضل تحديد -
 .يائفي ضو  والعمل البيانات تفسير أجل من لموظفي المكتبة التحميمية الميارات تعزيز -

 اتمفردال عمىاالستجابات  نم ناتجة كمية بيانات (®+ليبقوالبرنامج ) يتضمنكما 
 في المستخدمون يقدميا التي النوعية البيانات أيًضا يشملو  ،ةساسياأل والعشرين االثنتين
( :40)حوالي  المكتبات في المشاركين من عتبرةم نسبة تقدم حيث ،مفتوحة تعميقات شكل

 لتحسينيا محددة توصيات وتضع ،الخدمة لجودة يمتصورات تبرز تعميقاتبشكل متواصل 
 احاسمً  عامالً  (®+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  الستطالعمنيجية ا ت، فكانأو أقل دقيقة (13) إلى (10)

LibQUAL+®Lite القميمة ستطالعاال أسئمة نع المستخدمين جميعيجيب  حيث 
 عينة خالل من فقط فيتم إجابتيا المتبقية سئمةاأل أما ،(أساسية عناصر ةثالث (المختارة
 كل ولكن األسئمة، جميع عن البيانات جمع يتم وىكذا ،المستخدمين من ةعشوائي فرعية

ويزيد من معدالت  المطموب االستجابة وقت من يقمل مما ؛أقل أسئمة نع يجيب مستخدم
لقياس  (®+ليبقوال) وراء إنشاء بروتوكول أو برنامجافع الد وكان ،(1: 68) االستجابات

 أو قمل قمص قد في قياس الجودة المدخالت متغيرات عمى االعتماد أنجودة خدمة المكتبات 
 .األكاديمية المكتبات في الجودة قياس مجال من فعالية

 (NSSE) اٌطالة ٌّشبسوخ اٌٛؽٕٟ االعزمظبء -3
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 في الطالب مشاركة درجة لقياس واسعة مواضيعو  مجاالت تتخذ أداة عبارة عن ىو
 ىيئة أعضاء مع والخبرات قران،األ مع والتعمم األكاديمي، التحدي: ومن ىذه المجاالت ،التعمم

 التي التعميمية الممارسات تحديد إلى االستطالعسعى يو  ،الجامعي الحرم وبيئة التدريس،
 مشاركة مثلتتو  (،17: 82) العالي األداء ذات المؤسسات في الطالب تعمم نجاح إلى تؤدي
 الذي والجيد الوقت مقدار ىو األول :حاسمين مممحينالجامعية في  الكمية جودة في الطالب
 قيام يةكيف ىو والثاني ،اتعميمي   اليادفة األنشطة من وغيرىا دراساتيم في الطالب يبذلو

 الطالب لجعل التعمم فرص من وغيرىا الدراسية مناىجيا وتنظيم مواردىا بنشر المؤسسة
 تقرير في االستقصائية الدراسة عناصر تمثلو ، الطالب بتعمم المرتبطة األنشطة في يشاركون
 أنيا أي ،األولى الجامعية المرحمة تعميم في اتجريبي   المؤكدة" الجيدة الممارسات" الكمية طالب
 .(64:1) لمكمية المرغوبة بالنواتج المرتبطة والمؤسسات الطالب سموكيات تعكس
 عمىف ،بالمكتبة قوي ارتباط ليا الطالب مشاركة عناصر من العديد أن الواضح منو 
 وخبرة الطالب، يكمميا التي البحثية التكميفات أنواع NSSE الـ أسئمة تتناول :المثال سبيل
 تصل قد والتي ،األعمى السنوات خبرة في والمشاركة المعمومات، موارد تقييم في الطالب
 المرتبطة الممارسات قياس ىو منو والغرض العممية، واألطروحات الرسائل إعداد إلى ذروتيا

 الـ منسقي مع المكتبات من العديد تعمل ، كمااألداء عالية المؤسسات في والتعمم بالتدريس
NSSE تتعمق أسئمةاالستطالع  إدارةلمسئولي  المكتبات بعض وتضيف ،مؤسساتيم في 
 عمى المكتبات NSSE الـ يساعد أن يمكنو ، الجامعي حرميمبالموجودة  المكتبة بخدمات
 سبيل عمىف الجديدة، التكنولوجية والتقنيات والخدمات تجديدىا تم التي المساحة أثر دراسة
 البحوث برنامج أو ،األولى الجامعية المرحمة لطالب التخرج مشاريع في المشاركة :المثال
 (.17: 82) الطالب بيؤالء الخاص

 خالل من اسنوي   المعمومات (NSSE) الطالب لمشاركة الوطني االستقصاء جمعيولذلك 
 مشاركة حول دراسية سنوات األربع ذات الكمياتومئات  الجامعات لطالب االستقصائية الدراسة
 أجل من المؤسسات تقدميا التي واألنشطة البرامج في النيائية والسنة األولى السنة طالب
 وما وقتيم ينالجامعي طالبال قضاء لكيفية اتقديرً  النتائج توفرو  ،الشخصي ونموىم تعمميم

 متنوعة مجموعة المشاركة لممؤسسات NSSEالـ  يوفر ، كمابالكمية االلتحاق من يكتسبونو
من  مختارة مجموعات في الطالب استجابات مع طالبيا استجابات تقارن التي التقارير من
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 المرحمة طالب خبرة جوانب لتحديد بياناتيا المؤسسات تستخدمو  ،المقارنة مؤسساتال
 في تغييرات خالل من تحسينيا يمكن والتي وخارجيا، قاعات الدراسة داخل األولى الجامعية
 يتمكما  ،الجامعي التعميم في الجيدة الممارسات مع اتساًقا األكثر والممارسات السياسات
 ومستشاري أمورىم وأولياء المحتممين الجامعات طالب قبل من أيًضا المعمومات ىذه استخدام
 في وقتيم الطالب قضاء كيفية حول المزيد لمعرفة والباحثين األكاديميين والمرشدين الكميات
 .(64:1) تجاربيم من ويستفيدون وما ،المختمفة والجامعات الكميات

 وأصول ونواتج أنشطة بمقارنة في الواليات المتحدة األمريكية االعتماد ىيئات تقومكما 
 متطمبات تختمفو  ،مسبًقا المحددة الكيفية المعايير من بمجموعة لممراجعة الخاضعة المؤسسة
 عمى يجب عام، بشكل ولكن االعتماد، جية باختالف المكتبة حول الداعمة واألدلة البيانات
 وتقديم إلييا، والوصول والصالحة لمالئمةا المكتبة موعاتمج عمى الحفاظ ظيارإ المؤسسة
 معمومات فضاًل عن ،وأىدافيا وغاياتيا رسالتيا تحقيق أجل من المناسبة المكتبة خدمات
 االعتماد ىيئات بدأت كما مسبًقا، المحددة المعايير من لمجموعة المؤسسة تمبية كيفية حول
 التقرير مع مقترنة أو منفصمة، وثيقة في شكل لتحسينيا وخطة الجودة فحص طمب في

 يعكس مما ؛النواتج بيانات إلى (كبير حد إلى) الجودة تحسين أدلة تستندو  ،القياسي
 التركيز وتغير الكفاءة، أو الموارد عمى قائمة مقاييس استخدام في المتمثمة السابقة الممارسة

 دمج نحوالمتحدة األمريكية  الواليات في االتجاه كانو  األكاديمية، المكتبات تقارير إعداد عمى
 ومقاييس الواسعة الطالب نواتج في ،يةالمعمومات معرفةالالوعي و  وخاصة المكتبة، آثار

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

 األمريكية األكاديمية المكتبات في وتحسينو وتطويره المكتبات تعميم برنامج إنشاء تموقد 
 المكتبة، استخدام كيفية تعميم ويعكس، والبحوث العالي التعميم مناىج لدعم فيو والتوسع
 في العالي التعميم واتجاىات قيم األكاديمية المكتبات أمانة مجال في يًمام مكوًنا باعتباره
 ودعم والمكتبات المعمومات ميارات بأىمية األمريكي االعتقاد يعكس كما المتحدة، الواليات
 لكي األكاديمية المكتبات أمناء عمى يجبولذلك  (،5- 4: 60) األكاديمي لمنجاح المكتبة
 التعميمية طرقيم من يكيفوا أن العالي التعميم لمؤسسات التعميمية الرسالة مكتباتيم تدعم

 عمى يجب كما ككل، والمؤسسات الدراسية المناىج لتعزيز مالئمة تكون بحيث ومجموعاتيم
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 المكتبات أمناء مع يشتركوا وأن األمر، ىذا في قويا عنصرا يكونوا أن التدريس ىيئة أعضاء
 يقدمون فيم ،معممون أيًضا ىم المكتبات أمناء أن إلى باإلضافة ،التعميم من مزيد أجل من

 أو مقابالت ويوفرون لممكتبة، جوالت ويقدمون والجماعية، الفردية المرجعية المساعدة
: 60) محددة لتخصصات مصمم متخصص تعميم إلى باإلضافة عام، وتعميم فردية، اجتماعات

43.) 

 ACRL رابطة املهتبات البخجية ومهتبات الهليات -3

 األمريكية المكتبات رابطة في قسم أكبر وتعد المكتبات، ألمناء العالي التعميم رابطة ىي
ALA، البرامج تطور التي الشمالية أمريكا في الفردية لمعضوية الوحيدة المنظمة وىي 

 واالبتكار التعمم عمى والبحثية األكاديمية المكتبات أمناء لمساعدة والخدمات والمنتجات
 قيادة ىو األساسي ىدفياو  (،1940) عام في تأسستو  ،األكاديمي المجتمع داخل والقيادة
 ىيو  ،المعرفة ونقل التعمم عممية تطوير في والبحثية األكاديمية والمكتبات المكتبات أمناء

 التعميم لمجتمع األكاديمية المكتبات قيم وتطوير ودعم لتعزيز المختارة الرائدة المينية المنظمة
ومعايير  األكاديمية ىو تطوير أطر المكتبات أمانة مجال في ياسياماتإ أىم ، ومنالعالي

 أول ،ACRL بمعايير المعنية المجنة أصدرت( 1957) عام ففي ومبادئ توجييية ،
 (2004) في ACRL الـ مجمس ثم وافق الكميات"، مكتبات من "معايير حقيقية مجموعة

 تمت (2011)وفي  ،"النواتج إلى المستندة العالي التعميم في المكتبات "معايير عمى
- 1: 65) األمام إلى خطوةج السابق واتالنالمعايير الجديدة نموذج  حيث أخذت ،مراجعتيا

7). 
 إدارة مجمس قبل من عمييا الموافقة تمت تمك التيإصدار من ىذه المعايير  آخر وكان
ACRL المكتبات األكاديمية نحو  توجيومن أجل  متصموالتي (، 2018) فبراير 12 في
 العالي التعميم مؤسسات رسالة وتحقيق الطالب تعميم في كشركاء واستدامتو بدورىا النيوض
. بجامعاتيا المستمر والتحسين التقييم في مقدمة عمميات المكتبات وضع وفي ليا، التابعة
 وأن ،الشاممة المؤسسية الفعالية في إ سياماتيا وتوث ق قيمتيا تثبت أن المكتبات عمى ويجب
 جراءاتإ من وغيرىا االعتماد منيا والتي ،العالي التعميم تغيرات لمواجية مستعدة تكون

 في واالتجاىات القضايا في والنظر الدراسة خالل من المعايير ىذه طورت وقد. المساءلة
 توقعات المعايير ىذه وتوضح ،االعتماد ممارسات وفي العالي والتعميم المكتبات مجال
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 نيج باستخدام شامل إطار لتقديم ىيكمتيا توتم ،المؤسسية الفعالية في المكتبة ماتاسيإل
ىذه  جوىرويعد  ،مؤسسة لكل مةءمال أكثر بطرق المجمعة األدلة مع النواتج، عمى قائم

 األداء ومؤشرات المبادئ من والمقصود ،"األداء ومؤشرات المبادئ" بـ نو  ن  المع   القسم المعايير
 ،األكاديمية المكتبات أنواع جميع عمى تنطبق التي لممعايير توقعات تكون أن بيا المرتبطة

 ،المؤسسية ولبيئتيا المستخدمين من الفريد لجميورىا مكتبة كل تستجيب أن يجب ذلك ومع
 فعمى لذلك، وفًقا المعايير بتكييف المكتبات من غيرىا عن مختمفة كونيا مكتبة كل وتقوم
 الدورة مثل تقييم دورة في المعايير عمى نظرة إلقاء المكتبات بعض تختار :المثال سبيل

 المكتبات تستخدم وقد عام، كل لمتقييم مبدأين أو مبدأ وتحديد الطالب، تعمم لتقييم المستخدمة
 في األدلة لتقديم ىيكل وتوفير الدراسي، البرنامج مراجعة من جزًءا المعايير باعتبارىا األخرى
 مىع قائمة طريقة باستخدام المعايير ىذه تبني عمى المكتبات تشجيع يتمو ، رسمي تقرير
 (:7- 5: 41) أن المكتبة من تتطمب والتي ،النواتج

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

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

 .(المجتمع كمياتب العاممين تطوير دعم أو البحثية، لممكتبات المفتوح الوصول
 لممستخدم يمكن ما بالتحديد توضح المستخدم حول ومتمركزة لمقياس قابمة نواتج تطور -

 .األداء لمؤشر كنتيجة بو القيام
 .كالىما أو كيفية أو كمية تكون قد تقييمات تجري -
 نجاح.ال درجة تثبتوالتي  ،التقييمات من البيانات تجمع -
 .المكتبة لعمميات المستمر لمتحسين التقييم بيانات تستخدم -

 ،داءاألمؤشرات مجموعة من منيا كل مبدأ ل ،مبادئ ةتسع المعايير من ىذه تألفتو 
 (:9: 41) ىي ، وىذه المبادئلنواتج االسترشادية الممكنةالبعض  نماذج ؤشرولكل م

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

 المستخدم.
 : تشارك المكتبات في الرسالة التعميمية لممؤسسة لتطوير ودعم متعممينالدور التعميمي -

إلييا واستخداميا  مومات والوصولوقادرين عمى اكتشاف المع ،معرفة معموماتية ذوي
 من أجل النجاح األكاديمي والبحث والتعمم مدى الحياة. ؛بفعالية

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

 مجموعات كافية من حيث الجودة والعمق إلى: توفر المكتبات إمكانية الوصول المقتنيات -
 لدعم ميام البحث والتدريس في المؤسسة. ؛والتنوع والشكل والحجم والتداول/االنتشار

حيث يتفاعل  ،فكرية )مكان لمتشارك الفكري( عموميات: المكتبات ىي الحيز/المكان -
 ،لتوسيع التعمم ؛البيئات المادية واالفتراضية :من مع األفكار في كل   المستخدمون

 وتسييل إنشاء معرفة جديدة.
 ؛: يشارك قادة المكتبات في عممية صنع القرارات الداخمية بالحرم الجامعياإلدارة والقيادة -

 فعالية.و كفاءة بلإلخبار عن تخصيص الموارد من أجل الوفاء برسالة المكتبة 
 كافيا من الموظفين من ذوي النوعية الجيدة لضمان: توفر المكتبات عددا الموظفون -

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

 استراتيجيات متعددة لتدعيم قيميا وتعميميا وتعزيزىا.
 تقدم قد المثال سبيل عمىف ،تقييمعممية  األدلة جمع يتطمب لن الحاالت، بعض فيو 
 عن مناصبيم لشغل الكافية والخبرة بالتعميم يتمتعون المكتبة موظفي أن عمى دلياًل  المكتبة
 تؤديو  صمة، ذات وخبرة وتعميًما ألقاًبا منيم يحممون الذين بأسماء قائمة تجميع طريق

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

7:) 
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ةاألدل عمى قائم نموذج

 

 نموذج تقييم قائم عمى النواتج:

 

 الجوانب" :بأنيا( Outcomes) النواتجالكميات  ومكتبات البحثية المكتبات رابطة فعر  تُ و 
 النواتج فإن ثم ومن ؛"وبرامجيا بمواردىا اتصاليم نتيجة المكتبة مستخدمي في تتغير التي
 متمركزة النواتج أن وبما المكتبة، عمى تركز األداء مؤشرات أن حين في المستخدم، عمى تركز
 الناتج فإن ذلك ومع المكتبة، لسيطرة بالكامل تخضع ال أنيا بو المسمم فمن المستخدم، حول
. نجاحيا عمى ية إصدار المكتبة حكًماكيف النياية في ىي المكتبة وأنشطة ألعمال األثر أو

 وأىدافو بالمؤسسة الخاصة التقييم رسالة مع المحمية والمقاييس النواتج تتناسب أن وينبغي
 أو الكمية أو الكيفية البيانات وتحميل جمع خالل من النواتج تقييم يمكنكما  ،وممارساتو

 لدعم كافية مجموعات إلى يصمون الطالب كان إذا ما لتقييم: المثال سبيل عمىف ،كمييما
 النتائج تكون قدو  ،كمية بيانات عمى والحصول يمئآرا استطالع يمكن التعميمية، احتياجاتيم

 دعم عن الشديد بالرضا أو بالرضا يشعرون الذين لمطالب المئوية النسبة :مثل ،قياسية
 لمحصول المقابالت أو التركيز مجموعات استخدام يتمأو  ،التعميمية الحتياجاتيم المجموعات

 التقييم يتضمن قدكما  ،الطالب يضيفيا التي التعميقات: مثل كيفية، مرتدة تغذية عمى
 عمى المكتبة أداء تتبع أو ،المماثمة المؤسسات بأداء مقارنة األداء لقياس مقاييس استخدام

 عمميةعمى و  المؤسسة عمى (النواتج كاختيار) المقاييس اختيار يعتمدولذلك  ،زمنية فترة مدار
وتعد  ،وعرضيا تفسيرىا في المقاييس قوة وتكمن ،بالمكتبة الخاص السياقعمى و  االعتماد
 (.8: 41) المستمر التحسين لدورة عناصر كميا واألدلة والتقييم النواتج

 الدليل مؤشرات األداء المبادئ

 المبادئ
مؤشرات 

 األداء
 األثر التقييم النواتج
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  :Australia اصرتاليا -اثاىًي
 العالي التعميم وجودة معايير وكالة إنشاء عن (2009) عام األسترالية الحكومة أعمنت

(TEQSA)، بيا تقوم كانت التي الميام غالبية الجديدة الوكالة ىذه تولت الحين ذلك ومنذ 
 كانو  ،الحكومية االعتماد ووكاالت ،(AUQA) األسترالية الجامعات جودة وكالة السابق في

 الذي ماًدا تحديو  المعايير، عمى اعتماًدا أكثر نيج إلى باالنتقال اإيذانً  الجديدة الوكالة إعالن
 وتنفيذ تطوير في (كبير حد إلى) الطالب خبرة عمى التأكيد تمكما  لمجودة، بالنسبة ىذا يعنيو
 األسترالية العالي التعميم مكتبات وقيمة أىمية وتتجمى (،232: 94) المقترح المعايير إطار
 ،(2011) لعام العالي التعميم وجودة معايير وكالة قانون :مثل ،خارجية مرجعية أطر في

طار  وجودة معايير والمذكرة التوجييية لوكالة ،2015( فارقة معايير) العالي التعميم معايير وا 
 قياس لعممية الوطنية الجودة ومؤشرات المعمومات وموارد ،(TEQSA) العالي التعميم

 األسترالية الجامعات مكتبات أمناء لمجمس المشاركة إطار ويكمل والتعمم، التدريس
(CAUL) عمييا المتفق والدعوة االتصال مبادرات خالل من اإلرشادية والقواعد المبادئ 
المرجعية الخارجية بمزيد من التفصيل في السطور  األطر بعض ىذهوتم تناول  ،(4: 52)
 ة:لياتال
 ( Threshold Standards)المعايير الفارقة العالي إطار معايري التعليه -1

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

 موارد ترتبط أن ضرورة (3.3) التعميمي والدعم التعمم مصادرالقسم الخاص ب فيو بالتدريس 
 أو بيا ىالموص التعمم موارد من وغيرىا وخدماتيا المكتبات ومقتنيات مجموعات :مثل) التعمم

 الوصول يمثل وأال التعمم، بنواتج امباشرً  اارتباطً  (معين دراسي مقرر أو لبرنامج المخصصة
 غير تكنولوجية متطمبات أو تكاليف وأ عوائق ةأي اأيضً  التعمم دعم خدمات إلى أو إلييا

 من يدرسون الذين وأولئك الخاصة االحتياجات ذوي من الطالب ذلك في بما لمطالب متوقعة
 تمك العوائق أو المتطمبات غير المتوقعة هىذمن و  (،9- 8: 104) الجامعي الحرم خارج

 (:2: 105) عن الناتجة
 .التسجيل قبل لمطالب معروفة تكن لم التي الموارد إلى الوصول أجل من كبيرة رسوم -
 .الثمن باىظة أو مألوفة غير منصات أو ةتكنولوجيتقنيات ل إلزامي استخدام -



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 727 - 

 .عممي غير بشكل عالية إنترنت سرعات متطمبات -
 .لإلنترنت محدودة مادية دخول نقاط -

 :ىي ،ثالثة أبعاد واسعة عمى (3.3) التعميمي والدعم التعمم مصادر قسم يركزكما 
 العالي التعميم وجودة معايير وكالة تتوقعو  ،وكفايتيا إلييا والوصول التعمم واردم جودة

TEQSA ىذه الموارد أن بالدليل الخدمة مقدم يثبت أن التعمم فيما يتعمق بجودة موارد 
 من قبل الطالب، المشاركة وطرق المتوقعة التعمم نواتج مع ومتوافقة الدراسة لمستوى مناسبة

 ذوي لألفراد ذلك في بما) الحاجة عند إلييا الوصول ةسيولو  بيا، اقً وأن تكون حديثة وموثو 
 أو ورقية) المعمومات موارد إتاحة بو يتم الذي النمط المعيار يحدد الو  ،(الخاصة االحتياجات

 الطالب جميع قبل من متاًحا إلييا الوصول يكون أن يجب ولكن ،(لكترونيةإ بيانات قواعد
 بواسطة اجزئي   التعمم مصادر جودة تقييم يتم قدو  مكانو، أو التقديم نمط عن النظر بغض
 الكافي بالتفصيل الموارد تحديد إلى حاجة ىناك وستكون الدراسة، مجال في خارجي خبير
 .(3: 74) مالءمتيا ومدى جودتيا حول رأي تكوين من الخبير ىذا يتمكن حتى

 الوصول من الطالب يتمكن أن TEQSA العالي التعميم وجودة معايير وكالة تتوقعو 
 موقع تحديد في لمساعدتيم ؛المكتبة أمين :مثل مناسب، بشكل المؤىمين الموظفين إلى

ذاو  ،إلييا يحتاجون التي المعمومات موارد ومكان  فيجب المكتبة في ينموجود ونوايك لم ا 
 البحث عمى قدرتيم تطوير في الطالب لدعم اضروري   ىذاويعد . اإلنترنت عبر إلييم الوصول
 المعمومات موارد ومكان موقع تحديد عمى الطالب تدريب أيًضا يجبكما  ،المستقمين والتعمم
 ،التعمم بيئة تدعم أنذلك  إلى باإلضافة المعايير تتطمبو  بيم، الخاص التوجيو برنامج أثناء

 األكاديمية التفاعالت (مختمطة وأ افتراضية وأ مادية أنشطة أكانت سواء) وأنشطتو المرتبطة
 TEQSA العالي التعميم وجودة معايير وكالة تتوقعكما  ،الرسمي التدريس خارج الطالب بين

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

 (CAUL) مجمس أمناء مكتبات الجامعات األسترالية -2

أعضاؤه من يتكون و  ،مجمس منظمة قيادة عميا لممكتبات الجامعية في أسترالياالىذا يعد 
الجامعات في  ليتمث ة ليامؤسس (39) في نظرائيمأو أمناء مكتبات الجامعات األسترالية 

أعضاء من مجمس أمناء مكتبات جامعة نيوزيمندا  (8) إلىباإلضافة  ،األسترالية
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(CONZUL)،  فبراير  منتصف ذفي القانون بحكم الدستور الجديد منرابطة ك أدرجو
يعمل عمى تعزيز االىتمامات كما منتدى لمحوار والمناقشة والتعاون،  ويوفر (،2019)

واسعة من األنشطة مجموعة  CAULالـ  المشتركة، وتحقيًقا ليذه الغاية، يتولى والمصمحة
تطوير الميارات والممارسة ألمناء المكتبات  :منيا ،المجتمععن الرئيسة نيابة عن أعضائو و 

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

وشاممة من البيانات والتحميالت والتقارير عن المكتبات الجامعية. وتتمثل رؤيتو في تغيير 
عمى اعتبار أن المكتبات  وذلك البحث والتعميم والتعمم، تأثير وتطوير المجتمع من خالل

الب من تحقيق التميز والبحث. الجامعية ىي ىياكل أساسية لممعرفة والمعمومات تمكن الط
 :CAUL (70 :1-2)ومن أىداف الـ 

بنية تحتية أساسية لمتعميم والتعمم والبحث في باعتبارىا وضع المكتبات الجامعية  -
 .مؤسساتيا

دولي لصالح عمى المستوى التعزيز النشاط التعاوني بين المكتبات الجامعية في أستراليا و  -
 .نباحثيال)معممييا( و طالبيا وأعضاء ىيئة التدريس 

 .ىخر األاألطراف المعنية تمثيل مصالح واىتمامات أعضائيا أمام الحكومة والمجتمع و  -
 .تسييل تبادل أفضل الممارسات والمعمومات واالبتكار بين أعضائيا -
 تعزيز القيادة والنمو الميني لمقادة الحاليين والمستقبميين في المكتبات الجامعية. -

 الفريدة المينية والقدرات والميارات الجامعية لممكتبات التدريجي والتغيرا بالتطور واعترافً 
 قام ،والوطنية العالي المؤسسية التعميم أداء نتائج في تسيم والتي ،المكتبات داخل الموجودة
 مبادئ من معاصرة مجموعة بتطوير CAUL األسترالية اتالجامع مكتبات أمناء مجمس

 العالي التعميم مكتباتل جودة إطار توفيرمن أجل  الجيدة مممارساتل يةإرشادقواعد و 
 عام الصادرة األسترالي العالي التعميم لمكتبات التوجييية والقواعد المبادئ توفرو  ،األسترالية

 المبادئ ىذه وتقر وعمميا، المعاصرة الجامعية المكتبات دور وتقييم لوصف إطارًا (2016)
 األسترالي العالي التعميم داخل القادة مع المكثف التشاور بعد رتطو   التي التوجييية والقواعد
 والتدريس البحث في الجودة عالية وخدمات موارد لتقديم الالزمة المينية والخبرات بالقيادة
 ،ةعديداستخدامات  تستخدم سوف التوجييية والقواعد المبادئ ىذه أن المتصور ومن. والتعمم
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 المرك ز الذاتي والتقييم واالعتماد، والخارجية، الداخمية المراجعة :في المثال سبيل عمى منيا
 (.4- 3: 52) المستمر التحسين لتوجيو

      : شكل التاليفي ال التوجييية القواعدو  لمبادئىذه ا ةىيكم تتموقد 
 

 

 األولويات تعكس المستوى عالية بيانات في الشكل السابق ىي اإلستراتيجية األولويات
 المكتبة ؤديوت الذي الدور إظيار إلى وتيدف لمجامعة، اإلستراتيجية الخطط في اإلستراتيجية

 من مجموعة تدعميا استراتيجية أولوية وكل رسالتيا، تحقيق عمى الجامعة مساعدة في
 لكل توجييية قواعد توفير الممارسة، كما يتم توجو المستوى عالية بيانات عبارة عن المبادئ

 تم أنو تثبت أن يمكن التي األدلة نوع ولتوضيح ليذا المبدأ، المختمفة األبعاد مبدأ توضح
 المؤشرات تختمف ىذه وقد ،القواعد هليذ مؤشرات تطوير يمكن ،التوجييية القاعدة استيفاء
ىذه األولويات  تدد  حُ و  .المكتبة ليا التابعة الجامعة ومجال تركيز ،المكتبة نوع حسب

 ومقابالت األسترالية لمجامعات اإلستراتيجية الخطط من عينة مراجعة خالل مناالستراتيجية 
 قيمتيا إثبات عمى قادرة تكون أن إلى بحاجة المكتبات أن وأكد ىذا. األطراف المعنيةمع 

ة". المكتب لمعايير محركال تكون أن يجب المنظمة رسالة" وأن ،ليا التابعة المنظمة لرسالة
 التالية المشتركة الجامعية اإلستراتيجية األولويات عمى اإلستراتيجية األولويات تركز ىنا ومن
(52 :5- 7:) 
ىذه  دعيمتو  تقوية عمى فييا : حيث تعمل المكتباتوالبحث والتدريس التعمم نواتج -

عدادىم مطالبل تعممال خبرة إثراء ويشمل ذلك ،النواتج  في ومتكيفة ناجحة لوظائف وا 
 .الناشئة الوظائف أو المين

 المعرفة ونشر إنشاء تشجيععمى فييا  المكتبات عملينصب  : حيثجديدة معرفة نشاءإ -
 .البحوثوأثر  وتخطيط إنتاجية الجديدة من خالل إثراء

 مؤسسة تنميةعمى المكتبات  تعمل : حيثوفعالة مستدامة بطريقة الجامعة أصول إدارة -
 ومجموعاتيا ومساحاتيايا خدمات )بما في ذلك لممساءلة وخاضعة مستدامة ديناميكية
 .الجامعة إلى قيمة يضيف مما ؛(وموظفييا

 األولوية

االستراتيج
 المبدأ

 القواعد

 التوجيهية
ا/المؤشر

ت
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تم وضع  ،ولتحقيق األولوية االستراتيجية الخاصة بتدعيم نواتج التعمم والتدريس والبحث
- 8 :52) وىي كالتالي ،في ىذه االستراتيجية الممارسة وجيتالتي مجموعة من المبادئ 

9:) 
 .واحتياجاتيم المعموماتية ةالمتنوع ألطراف المعنيةتفيم المكتبة وتوقعيا واستجابتيا ل -
 .الموارد العممية ذات الصمة والقابمة لالستخدام إلىإتاحة الوصول  -
لتمبية احتياجات  ؛المشورة المينية لمخبراء إلىتوفير أنشطة وبرامج متخصصة باإلضافة  -

 .األطراف المعنية
لتيسر مساعي التعمم والتدريس  ؛كيفقابمة لمتمساحة المكتبة مالئمة لمغرض منيا و  -

 .والبحث
نشاء معرفة جديدة -  .إتاحة تقنيات تكنولوجية ذات صمة لتيسير التعمم وا 

فتحددت بتشجيع إنشاء معرفة جديدة  خاصةالثانية وال اإلستراتيجيةبتحقيق فيما يتعمق و 
 (:10: 52) داخميا فيما يمي لمممارسة ةيموجالالمبادئ  مجموعة

مخرجات البحوث من خالل قيادة  تأثيرزيادة المكتبة لقابمية اكتشاف واستخدام و  -
  .المعمومات والتعاون وتطبيق خبرة إدارة المعمومات

  .رئيس في قياس وزيادة تأثير ووضوح األبحاث الجامعية رتقوم المكتبة بدو  -
  .وتسجيل مخرجات أبحاثيا ،تأخذ المكتبة دوًرا رائًدا في إدارة المعمومات العممية لمجامعة -
تسيم المكتبة في األولويات البحثية لمجامعة من خالل تطوير معارف الباحثين ومياراتيم  -

 .البحثية
والخاصة بتنمية منظمة ديناميكية ومستدامة  واألخيرةاالستراتيجية الثالثة  أما بخصوص
 المبادئ التي توجو الممارسة داخل ىذه االستراتيجية كالتالي فجاءت ،وخاضعة لممساءلة

(52 :11:) 
وتتعامل مع احتياجات الجامعة وتستجيب  ،المكتبة فعالة ومستدامة وخاضعة لممساءلة -

 .ليا
الميارات والمعرفة والخبرة المتنوعة التي تقدميا في  تسيم ثقافة المكتبة ومجموعات -

 .الفعالية المؤسسية وتحقيق رسالة الجامعة
 .وتكون آمنة ليم طراف المعنيةألإتاحة المكتبة المادية واالفتراضية ل -

 



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 731 - 

قد اكتفى ف ،التي توضح أبعاد المبادئ السابق ذكرىا فيما يتعمق بالقواعد التوجيييةو 
نذكر منيا  ذلكول ،اال يتسع المقام ىنا لذكرىا جميعً حيث  ىذه القواعد الباحثان بعرض بعض

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

 عمى قائم بيا القرارات اتخاذ ، وعممياتالمؤسسي المستوى عمى الدراسية المناىج تطوير
 .األدلة

 مع وتتماشى الميزانية ووضع التشغيمي التخطيط توجو منشورة استراتيجية بيا يوجد -
 االتجاىات لتحديد قائمة ا استراتيجياتلمجامعة، ولدييا أيضً  االستراتيجية والرسالة الخطة
 .ليا السريعة واالستجابة والمستحدثة الناشئة

 خالل من البحث حياة دورة إثراء خالل من لمجامعة االستراتيجي البحث أولويات مكنتُ  -
 .الباحثين إلى وتوصيميا بوضوح عنيا التعبير يتم التي المناسبة الخدمات

دارتيا المخاطر ىذه من لمتخفيف قائمة استراتيجيات ولدييا المخاطر وتقيم تحدد -  .وا 
داخل ) والتعاون واالبتكار بالمينية ثقافتيا المستقبل، وتتميز وعمى العميل عمى تركز -

 وبرامج أنشطة إلى الوصول الطالب في أي وقت جميع (، ويستطيعوخارجيا الجامعة
التعمم  واحتياجات دراستيا وطريقة الدراسية مقرراتيم متطمبات مع يتوافق بما بيا التعمم

 .الخاصة بيم
 األمية محو ميارات بناء من األطراف المعنية لتمكين وتدريبية تعميمية برامج توفر -

 .المعاصرة والبحثية واألكاديمية الرقمية
 - أنشطة من بيا يرتبط وما افتراضية وأ ماديةسواء كانت  – بيا التعمم بيئة تدعم -

 .الرسمي التعميم خارج الطالب بين األكاديمية التفاعالت
 الصعيدين عمى الصمة ذات المعمومات وشبكات ىيئات مع عالقات عمى وتحافظ تبني -

 لتمكين األخرى المنظمات مع كما تتعاون ،الممارسات أفضل لضمان والدولي الوطني
 الوقت وفي التكمفة حيث من فعالة بطريقة لمستخدمييا المعمومات موارد عمى الحصول
 .المناسب
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 حقوق ووكاالت ،الحفظ ووكاالت ،الناشرين :مثل) الصمة ذات المنظمات مع بنشاط تعمل -
 من يماحتياجات تمبية ضمانو  المعنيةاألطراف و  الجامعة عن مدفاعل( والنشر الطبع

 .المعمومات
عادة واستخداميا المعمومات إلى الوصول بشأن ومينية وخبيرة دقيقة مشورة تقدم -  وا 

دارتيا استخداميا  الخاصة المنشورة وغير المنشورة المعمومات وموارد لمجموعات وا 
 .بالجامعة

يتمتعون كما دراساتيم،  في فردية مساعدة عن يبحثون الذين لمطالب يايموظفتتيح  -
العميل، كما تتوفر ليم فرص  حول نيومتمركز  االستجابة وسريعي المناسبة بالميارة

 باالتجاىات والموارد دائم اطالع عمى والبقاء ومياراتيم معارفيم التطوير الميني لتطوير
 .المستحدثة والتكنولوجية

 فعال بشكل البيانات ونشر( العممية الرسائل ذلك في بما) الجامعة أبحاث مخرجات تدير -
 الدقيق لمتسجيل وعمي وتحافظ نظاًما والجامعة، كما تمتمك الحكومة لمتطمبات وفًقا

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

المكتبات األكاديمية  تستخدمياأخرى  متنوعة ومتعددة أطر، ىناك األستراليةاألكاديمية 
 نذكر منيا ما ىاواعتماد ياخدماتوتقييم  يائقياس أدابيا و  الجودةإلدارة األسترالية  بالجامعات

 يمي:
 :ISO 9001 أىظنة إدارة اجلودة -3

 ةأي عمى تطبيقو يمكن شامالً  جودة معيار (ISO 9001) الجودة إدارة أنظمة تعد
 تم الذي الحالي اإلصدار إلىباإلضافة  (1987) عام في إصداره تمو  ،قطاع أي في مؤسسة
بيا  الجودة إلدارة الجامعية المكتبات من عدد في استخدمقد و  ،(2015) عام في نشره

ظيارىا : في المعيارىذا  في الجودة إدارة مبادئ ، وتتمثلالماضي القرن تسعينيات منذ وا 
 فييا، والتحكم العمميات إدارة ونيج ،فراداأل ومشاركة والقيادة، العمالء، عمى التركيز

دارة األدلة، عمى القائم القرار وصنع والتحسين، ل ، كماالعالقات وا   المعيار ويشرح يفص 
 التوجييية والمبادئ الجودة، دليل :مثل ،وثائق ويشمل الجودة، إدارة نظام إنشاء متطمبات
جراءات والموارد، الموظفين شؤون إلدارة  والتدقيق الفحص عمميات ذلك في بما) التقييم وا 
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 في بالجودة المتعمقة لألدلة الشامل الرصد ىو واستخدام من يدفالو  ،(الوقائية واإلجراءات
، العمالء احتياجات تمبية في المستمر التحسين بيدف بيا، والتحكم المنظمة عمميات جميع

. العميل نحو الموجو لمتركيز وفًقا العمل إجراءات لتوحيد إطاًرا وفري أن المعيارليذا  يمكنو 
 ويسترن جامعة (:ISO 9001) شيادة عمى الحاصمة الجامعية المكتبات عمى األمثمةومن 
 التقنية ميونخ وجامعة فيجي، جزر بجميورية الوطنية فيجي وجامعة ،أستراليا في سيدني

(TUM )(.211: 44) ألمانيا في 
  :(ABEF) إطار متيش األعنال األصرتالي -4

 التميز نماذج مجمس خالل من ادولي   بو المعترف الوحيد األسترالي النموذج ABEF يعد
يعكس  ABEF إطار أن وفي المشاركةؤكد تتضمن و الذي ىو المجمس و  ،الحصري العالمي
 األخرى الرائدة الدولية النماذج من مستفيدة القيادة في الرائدة الدولية مممارساتل نيج أفضل
 Baldrige بالدريدج ومعايير ،EFQM الجودة إلدارة األوروبية المؤسسة تميز نموذج مثل
 الفمسفة عن التعبير يتمو  ،سنغافورة في الجودة ومعايير المتحدة، الواليات في األداء لتميز

 أساًسا ليا الثابت التطبيق يعد والتي األعمال، لتميز مبادئ تسعة في ABEF لـ األساسية
 يجب التي القوانين من األعمال لتميز التسعة المبادئ تعتبرو  ،المستدام لألداء بيئة لتييئة

 إلعدادات وفًقا العمل في التميز مبادئ تفسير يتم ، كماوالتفكير لمتنبؤ كأساس استخداميا
 الواسعة الفئات تعملو  ،عناصر أو فرعية فئة (16)و فئات سبع باستخدام الفردية األعمال
 يمكن ممموسة مكونات إلى لممؤسسة المعقدة البنية تقسيم عمى تحديًدا األكثر والعناصر
األطراف و  العمالءو  القيادة، :ىي الفئاتىذه و  ،ومنظم منيجي بشكل وتحسينيا مراقبتيا
دارةو  والمعرفة،المعمومات و  األفراد،و  والتخطيط، االستراتيجيةو ، المعنية  والتحسين العمميات ا 

 (.1: 73) المستدام واألداء النتائجو  واالبتكار،
إطار تميز  (األسترالية المعايير باسم سابًقا المعروفة) SAI Global مؤسسة تديرو 

 األسترالية، البمدية الحكومات في الشاممة الجودة إلدارة كجائزة ABEF سترالياألعمال األ
 اشبييً  ABEFيعد ، و (1987) عام منذ لمربح اليادفة غير والمنظمات التجارية والمؤسسات

الحتوائو عمى  (EFQM) الجودة إلدارة األوروبية ةممؤسسل في األعمال التابع تميزال بنموذج
 اوفقً  أدائيا لتسجيل المؤسسة قبل من ABEF الـ استخدام يمكنو  ،ةمعايير جودة مشابي

 والتقييم والتنفيذ لتخطيطا عممية تطوير وبالتالي ،السابق ذكرىا الفئات ضمن واألبعاد لممبادئ
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 جائزة عمى تحصل مكتبة أول Wollongong ولونجونج جامعة مكتبة كانتو  ،والتحسين
ABEF الـ منيج اختيار تم ، كمااإلطار اعتماد من سنوات ست بعد ،(2000) عام في 
ABEF خارجي دليل ولتقديم ،األخرى المنظمات مع المقارنة لغرض الخصوص وجو عمى 
 (.212 – 211: 44) الجامعة داخل وقيمتيا المكتبة لجودة صالح

 :(2014)الصادر في  ISO 11620 مؤشزات أداء املهتبة -5
 شاممة اإلحصائيات من سنوية مجموعة األسترالية اتالجامع مكتبات أمناء مجمس قاد
 جمعالخاص ب جراءىذا اإل تطمبو  ،(1953) عام منذ فيو األعضاء األكاديمية المكتبات

 المدخالت من مجموعة حول اإلحصاءات وتسجيل ديتحد المكتبات من اإلحصاءات
 بمرور لبياناتيم سجل عمى االطالع ذلك بعد ألعضاءلممكتبات ا يمكنو  ،والعمميات والمخرجات

(  ISO) 11620اٌّىزجخ أداء مؤشرات تعدو  ،األخرى بالمؤسسات بياناتيم ومقارنة الوقت،
 ،ىادفة بطريقة والجودة األداء إلظيار اإلحصائية البيانات ىذه جميع من لالستفادة اميم   إطاًرا
 أو المكتبات في الواسع االستخدام خالل من المعيار في الموضحة األداء مؤشرات اختبار تمو 
 شكل في أدائيا عن التعبير في راغبةال لممكتبات اقيمً  المعيار ىذا ويعتبر ،العممية البحوث في

 إلى التقارير تقديم في تطبيق ىذا المعيار نتائج استخدام يمكنو . اميني   وقوي دوليا معتمد
 ةأربع ىناكو المستمر،  التحسين أىداف وتحديد وضعفي و  ،التسويقفي و  العميا، اإلدارة
 :(212: 44) ىي ،رالمعيا في مبينة الجودة إلدارة مجاالت

 المكتبة؟ تقدميا التي الخدمات ما: التحتية البنيةو  الموارد -
 ؟والتصديق عمييا الخدمات قبول يتم كيف: االستخدام -
 التكمفة؟ حيث من بفعالية الخدمات تقدم ىل: الكفاءة -
  المستقبمي؟ لمتطوير كافية إمكانات ىناك ىل: والتطوير اإلمكانات -
 :(2014)الصادر في  ISO 116439 املهتبات أثزطزم وإجزاءات تكييه معيار  -6

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

 ووصف ،ثراأل  لتقييم التعريفات توحيد إلى معيارىذا ال يدفيو  ،معيا صللتواأو ا المكتبة
 وثيق ثراأل  مفيومو  ،معنى وذات ميمة نتائج حققت والتي ،اختبارىا تم التي الطرق ومواءمة
 محكومةل التابعة والعموم البتكارل الوطنية األجندة في خاصة األسترالية، بالمكتبات الصمة
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 معيارالو ، "الجامعية البحوث ومشاركة أثر قياس" ىو األجندة ىذه مكونات أحدف. األسترالية
 البيئة في ماسيإلوا ثراأل  قياس لتشغيل استخداميا لممكتبات يمكن التي األدوات ىحدإ وى

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

 يمكنو  ،ياخالل من الجودة بضمان رسمي اعتراف عمى الحصول أو ىذه األطر والمعايير مع
 التدريس ىيئة أعضاء :مثل األوسع، مؤسساتيا في لجودتيا ااستباقي   تروج أن لممكتبات
 أن ذلك من واألىم ،والمجتمعات المستقبميين الطالب :مثل ،وخارجيا التنفيذيين، والمديرين

 لممؤسسة نفسو الوقت في وتسمح الجودة، تقييم أساليب اختيار عممية توجو أن يمكن األطر
 متعددة قنوات خالل من المكتبة في تدخل والتي ،بالجودة المتعمقة والمعمومات البيانات بفيم

 (.214- 213: 44) ومختمفة
 أدواتاألكاديمية بالجامعات األسترالية  تأطر التقييم السابقة تستخدم المكتبا ضوءوفي 

ف مدى عر  وت   ،خدماتلما تقدمو من الواقع الفعمي  تحديدوذلك ل ؛خدماتياجودة و يا ئأدايم يلتق
، والتحقق من كفاءة وفعالية األداء من خالل ميا في تحقيق رسالة المؤسسة التابعة ليااسيإ

ت المستخدم ولذلك فإن استطالعا ،ىخر األ األطراف المعنيةو  مستخدمي المكتبةعمى  التركيز
 .ىي أكثر الطرق فعالية لقياس رضا المستخدم عن الخدمة التي تقدميا لو المكتبة

 تقديم خالل من يمإشراك يتمو  الجامعة، في األطراف المعنية أىم أحد الطالب عديُ و 
، الحاكمة المجان في لمطالب عضوية لدييا الجامعات وبعض ،االستطالعات في مالحظاتيم

 أواًل: ،الوطني المستوى عمى الجودة في الطالب مشاركة لتحسين استراتيجيتين اقتراح تم كما
 النيج غرار عمى المستقبل في لمجودة الخارجية المراجعة لجنة تكوين من كجزء الطالب تشمل

 من الحكومة مك نيُ  لمطالب وطني منتدى تشكيل :اوثانيً  المتحدة، المممكة في المستخدم
 تعتمدو  ،الخاصة العالي التعميم وكميات الجامعات مختمف من الطالب آراء إلى االستماع
ومن (، 482: 89) والدوليين المحميين الطالب من كل اىتمام عمى الطالب منتدى عضوية

يا ئلمعرفة مستوى أدا تيا ومقياسيا المكتبات كمؤشرات لجودأىم األدوات التي تستخدم
 .ىو المزود االسترالي لالستطالعات واالستشارات التعميميةآراء الطالب  إلىوالمستندة 

 :InSync المزود األسترالي لالستطالعات واالستشارات التعميمية -7
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 التي انتيت منيا جامعة العميل استطالعات أحدث من (InSync)يعد استطالع 
 قبل من ، وُيدارInSync Surveys دعىتُ  أسترالية محمية شركة تجريو ذيوال ،فيكتوريا
استطالع  يشبوو  سنوات ثالث كل مرة أو اسنوي   (2000) سنة منذ األسترالية الجامعات معظم

LibQUAL خدماتال مجاالت تغطي التي األسئمة من سمسمة العمالء ويسأل ،تماًما 
 ،واالتصاالت والبيئة، والمرافق، والموارد، التوظيف، :مثل ،ةجامعالتي تقدميا ال الرئيسة

 النتائج تقييم يتم ثم ،المتصور ألدائنا وفًقا توقعاتيم ترتيب العمالء من سؤال كل يطمبو 
 وجود توضح أنيا عمى تحديدىا تم التي المجاالتو  ،تقريرال تجميع ويتم InSync الـ بواسطة
: 106) لمتحسين مجاالت باعتبارىا أولوية ذات أصبحت واألداء التوقعات بين واضحة فجوة
 بانتظام ،CAUL مجمس ذلك في بما ،األفضل ممارسةال ذات مكتباتال تستخدمكما ، (80

 المستخدمين آراء في لمبحث" Library Client Survey" المكتبة عميل رأي استطالع
 من لمتأكد باستمرار ىذه األداة مراجعة تتمو  ،المستمر التحسين وتشجيع متطمباتيم لفيم

 لتحسين االستطالع نتائج ُتستخدم ، كماتقيسو فيما( وثباتيا صدقيا :أي) وموثوقيتيا صحتيا
 وتقديم التمويل أجل من مصداقية لبناء الحالة دراسات ودعم المستخدم، ورضا المكتبة خدمة
 (.1: 72) والخارجية الداخمية الجودة فحص لعمميات دليل

حيث  ،الدولية إلى االسترالية الوطنية ىاحدود InSync Surveysت شركة وقد تجاوز 
 خدمات بتوظيف (2010) عام من بدًءا Hong Kongامت مكتبات جامعة ىونج كونج ق

 تجميع :مثل ،إحصائية خدمات بسيولة منيا تتوفر والتي ،InSync األسترالي المزود
 شكل في تقديميا يتم التي النتائج تساعدو  ،نظيرةال مؤسساتال مع المقارن والقياس البيانات
 يعمقيا التي واألىمية المكتبات أداء عن المستخدم تصور بين الفرق أي) الفجوات تحميل

 التي المجاالت تشخيص في المكتبات إدارة InSync من( الخدمات نطاق عمى المستخدمون
 التعميقات تجذب، كما المستخدم بتوقعات الوفاء في فشلت أومكتبات الجامعة  فييا نجحت

 بعض استمرار سبب الكتشاف متعمق تحميل إجراء ويتم ،اإلدارة من كبيًرا اىتماًما المتكررة
 (.39: 56) الطويل المدى عمى حميا وكيفية المكتبات إزعاج في المشكالت
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 :  ingdomKnited UThe املنلهة املتخدة -اثالًج
 بين التعاوني التنظيم مبادئ عمى المتحدة المممكة في الجودة ضمان تأسيس تم
 ؛الجامعية الدرجات لييئات منح األكاديمي االستقالل اعتباره في اوالمؤسسات، آخذً  الحكومة

اإلدارة  ألطر وفًقا ومنحيا وتقديميا البرامج لتصميم مجااًل  ىذه الييئات والمؤسسات يعطي مما
 وفًقا العالي التعميم مؤسسات QAA)) الجودة ضمان وكالة المحمية الخاصة بيا. وتراجع

 وكذلك ،متحيزين وغير مستقمين نظراء مراجعين فرق باستخدام محددة، مراجعة لطرق
 استخدام ويعتمد المتحدة، بالمممكة العالي التعميم قطاعات جميع من المعينين الطالب مراجعي
 األكاديميين واستخدام الخارجي الفحص في المتحدة المممكة تاريخ عمى النظير مراجعة
 من بسمسمة أيًضا المراجعة فرق تقوم والمعايير، كما لمجودة وجديرين الئقين كحكام النظراء

 التعميم مراجعة لطريقة يمكن أنو إلى باإلضافة ،الجيدة الممارسة ميزات وتحديد التوصيات
 تتخذىا التي اإلجراءات تأكيد الشمالية وأيرلندا وويمز إنجمترا في المستخدمة( HER) العالي

 (.28- 27: 58) القصور أوجو لمعالجة المؤسسة
كالة ضمان الجودة ىي الييئة المسؤولة عن ضمان وتحسين جودة التعميم العالي تعد و و 

سواء كانوا  ،التعميم العاليمؤسسات ي الوكالة مراجعة لجميع جر  في المممكة المتحدة، وتُ 
جامعات أو كميات التعميم اإلضافي أو مقدمي التعميم العالي من القطاع الخاص الذين 

 خدمة، وتخضع ىذه المؤسسات لطرح أسئمة حول درجات الجامعيةيتمتعون بسمطات منح ال
مكتبتيا ودورىا في تعزيز فرص التعمم لطالبيا، ويتم الحكم عمى جودة فرص التعمم وعمى 

 مؤسسات التعميم وجميع، من منيجية المراجعة ًءاباعتبارىا جز التحسين في ىذه المؤسسات 
 قانون قبل من السنوية المراقبة أشكال من لشكل تخضع برامجيا المتحدة المممكة في العالي
 (.22- 19: 46) الجودة ضمان بوكالة صالخا الجودة
 وتقييم األكاديمية المكتبة نشاط لقياس المختمفة والمنيجيات الطرق من العديد ىناكو 
 ،مختمفة أىداف ليا مختمفة طرق ىناك ولكن صحيحة، واحدة طريقة توجد فال الخدمة، فعالية
 جميع بين الجمع فإن ذلك ومع ،والمكتبات الخدمات تقديم من مختمفة جوانب في تنظر وىي
األكاديمية،  المكتبة لجودة ومتعمقة النطاق واسعة صورة يقدم المختمفة والرؤى الطرق ىذه
 األخرى والقطاعات األخرى المكتبات مع المعيارية المقارنة تكون أن بمكان األىمية ومن

كما الممارسات،  أفضل وتحقق تبتكر أن األكاديمية لممكتبات أريد إذا وذلك وجوىرية، أساسية
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 عممية منباعتبارىا جزًءا  عمييا أيًضا تعمل بل ،فحسب واألدلة البيانات تجمع ال المكتباتأن 
 المبادرات وتطوير التنظيمي األداء لتحسين البيانات ىذه باستخدام وذلك ،المستمر التحسين

- 281: 81) التمويل أجل من التأييد جيود ودعم المستخدمين احتياجات تمبية أجل من
283.) 
 عمميات تكون أن لضمان الجودة إلدارة وأنظمة معايير األكاديمية المكتبات بعض تتبنىو 
ظيار تنفيذ نحو ولمسعي ومالئمة، قوية بيا الخاصة الجودة  ةالكفاء من أكبر قدر وا 

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

 Cranfieldكرانفيمد ) جامعة في بدايةً  المتحدة، المممكة في كان (وكندا المتحدة الواليات)
University،) جامعة مدير ساعد ومؤخرا ( يوركUniversity of York )- مفكر  وىو

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

 منيا: ،جودتيا العتمادىا وتقييم
 :+LibQUAL (+ليبكوالبزوتونول ) -1

 الذي بالمكان عنيا المسئولين إلخبار فرصة المكتبة مستخدمي( +ليبقوال) برنامج يمنح
دارتيا المستخدمين لتوقعات االستجابة يمكن وبالتالي التحسين، إلى خدماتيا فيو تحتاج  وا 
 لكي تمبي خدماتيا من تطوير يمكنيم كما إدارة المكتبة، عمى القائمين قبل من أفضل بشكل
 المكتبات بيانات مع مكتبتيم بيانات مقارنة خالل من أفضل بشكل المستخدمين ىؤالء توقعات
 قبل من (كبير حد إلى) تقييميا يتم والتي ،المكتبات تمك ممارسات وفحص ،المناظرة

 مجتمع من اجزءً  المكتبة تصبح لكي يعد فرصة( +ليبقوال) أن برنامج فضاًل عن مستخدمييا،
 (.1: 67) المكتبات خدمات في التميز بتطوير معني

 االستقصائية والدراسات المسوحات إدارة في نيالمبذول والجيد الوقت أن إلىباإلضافة 
 الوطني لرأي االستطالع :المثال سبيل عمى) والوطني الداخمي المستويين عمى ليا واالستجابة
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 واالستجابة العمالء رضا تحديد نحو ىو سعي( NSS المتحدة المممكة في الطالب
( العمالء خدمة تميز: مثل) معيار نجازإن أالمؤسسية، كما  المكانة عمى والحفاظ الحتياجاتيم

 مزايا لو يكون أن يمكن وأيًضا الخدمة، وجودة الجامعة موظفي تطوير يمكن أن يسيم في
 المرتدةكأمثمة ألدلة عمى التغذية  NSSويتم االستعانة ببيانات الـ  (،12: 80) تنافسية
وسيولة الخاص بالمكتبات في المراجعة الخارجية، وعمى مدى توافر موارد التعمم  والتقييم

 (.35- 34: 58) الوصول إلييا
 :NSS االصتطالع الوطين لزأي الطالب -0

 التعميم تطبق عمى طالب المتحدة المممكة نطاق عمى استقصائية دراسة عن ىو عبارة
 مكتب ويدير. الدراسية مقرراتيم إلعطاء مالحظاتيم ونقدىم حول النيائية السنة في العالي
 المتحدة المممكة في األربعة والتنظيم التمويل ىيئات عن نيابة الرأي استطالع( OfS) الطالب
 والمشيد الجودة ضمان عناصر من ارئيسً  مكوًنا االستطالع بإنجمترا، ويعد الصحي والتعميم
 إلزامية االستقصاء في والمشاركة ،المتحدة المممكة في العالي التعميم في األوسع التنظيمي
من منظور المكتبة أحد  كما يعتبر االستطالع (،4: 95) العالي التعميم خدمات لمقدمي

 أحد يعد المؤسسي المستوى عن المكتبة، وعمى الطالب لرضا يمة والمفيدةمال المقاييس
 ضمان وكالة مراجعة :مثل ،أخرى معايير جانب إلى الكمي األداء لتقييم المستخدمة المقاييس
 األداء ومؤشرات الطالب، لرضا الداخمية واالستقصاءات البحثي، التميز إطار ونتائج ،الجودة
 الطالب خبرة من مختمفة جوانب أيًضا الجامعات بعض وتراقب الجامعة، مستوى عمى الرئيسة
 (ISB) لمطالب الدولي والمقياس ،(Student Barometer) الطالب مقياس باستخدام

(78 :94 -95.) 
 :CSE "معيار "متيش خدمة العنالء -3

رطُ  فقد المؤسسات، العمالء لجميع عمى الُمر ك ز التغيير لقيادة عممية أداة لتوفير  امعيارً  و 
دارية بحثية نماذج من مزيج عن عبارة ىوو  العمالء، خدمة لتميز ما فيو  وأىم وتشغيمية، وا 
 حقيقية فوائد لتقديم خصيًصا المعيار تصميم تمكما  الخدمات، تقديم في العممية الخبرة ىو

 إرشادات يتضمنو  ،فيو تعمل الذي القطاع أو الحجم عن النظر بغض المنظمات، لجميع
 تقديم عمى خاص بشكل ويركز ،عنصر كل داخل األدلة تحديد في وتوجييات لممساعد

 المينية الموظفين وكفاءة إلييا، والوصول المعمومات وجودة التوقيت، وحسن الخدمة،
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 والقياس المستخدم خبرة وفيم العميل رؤية تطوير عمى التركيز إلىباإلضافة  وتصرفاتيم،
 كمحرك: األول متميزة مستويات ثالثة عمى لمعملالمعيار  صمملذلك و  ،الخدمة لرضا القوي
 يتعمق فيما لقدراتيا، ذاتي تقييم بإجراء لممؤسسات بالترخيص المستمر، لمتحسين ودافع
 كأداة: الثاني التحسين، وأساليب مجاالت تحديد خالل منو  ،العمالء عمى تركز خدمات بتقديم
 ميارات واكتساب باكتشاف المؤسسة داخل والفرق لألفراد السماح خالل من الميارات لتطوير
 خدمات تقديم عمى قدراتيم بناء وبالتالي شراكيم،ا  و  العمالء عمى التركيز مجال في جديدة

 لممؤسسات طريق السماح عن اإلنجاز من مستقل كتحقق: الثالثأما المستوى  محس نة،
ظيار لممعيار الرسمي االعتماد عمى لمحصول بالسعي  الرئيسة المجاالت وتحديد كفاءتيا، وا 
 .(4 :54) بنجاحيا واالحتفال لمتحسين
 حول األدلة جمع يمكن الخدمة، مقدم من بدالً  الطالب، خبرة عمى التركيز خالل منو 
 بطريقة الطالب تعمم فرص تقييم يمكن وبالتاليالجودة،  رحمة من مختمفة مراحل في التأثير
 فقط ليس االستطالعات تستخدم لمغرض، كما يمكن أن ومالئم متسق إطار باستخدام شاممة،
: 46) لمخدمة طولية دراسة إلجراء فرصةباعتبارىا  أيًضا ولكن ،الطالب رأي عن لمحة لتقديم
 موضعيا في العمالء خدمة آليات من مجموعة األكاديمية المكتبات من العديد ضعتو و (، 20

 الطالب" "مواثيق أو المكتبة" "مواثيق: األمثمة تتضمنو  ،اآلخرين والعمالء لمطالب المالئم
 الخدمة ومعايير منيم، متوقع ىو وما الخدمة من توقعو لممستخدمين يمكن ما تحدد التي
جراءات ومخططات وتوافرىا، الخدمة تقديم مستوى تحدد التي  بفرص المستخدمين تزويد وا 
 الممارسات مع وتماشيا المقدمة، الخدمات بخصوص والشكاوى واالقتراحات التعميقات تقديم
 المواثيق ىذه ونتائج بشأنو، التقارير ورفع ومراجعتو األداء مراقبة ُتعد الخدمة لجودة الجيدة

ظيار العمالء مع لمتفاعل اضروري   أمًرا والمخططات والمعايير : 78) المستمر التحسين وا 
94.) 

 :UCISA ٚSCONUL الضادرة عً Aide Mémoireاملذنزة املعاوىة  -4

 جمعية" و" UCISA والكميات الجامعات معمومات نظم رابطة" عمل مجموعة أصدرت
 المذكرة" الجودة بضمان المعنية"  SCONULٚاٌغبِؼ١خ الوطنية والمكتبات الكميات مكتبات
 بتقييم يقومون عندما الجودة ضمان وكالة مراجعي لمساعدة Aide Mémoire" المعاونة
 التوجييات تكممة إلى المذكرة ىذه تيدفو  ،األكاديمية المراجعة إلجراءات وفًقا التعمم موارد
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وكالة ضمان الجودة  وقد أتاحتيا ،األكاديمية لممراجعة الجودة ضمان وكالة كتيب في الواردة
 ىذه توفركما الدراسية،  والموضوعات المواد مراجعة عمى تدريبيم عند المراجعة لرؤساء
 المكتبة مقدمي خدمات لدى استكشافيا يتعين التي لمقضايا عامة مراجعة قائمة المذكرة

 اإلستراتيجية: القضايا تختص بـ والطالب، وىذه التدريس ىيئة الحاسوبية وأعضاء والخدمات
 حيث من تقييميا يتم التي المقررات توفيرو  ،المرتدة والتغذية التقييمو  واالتصال، والتخطيط

 المستخدم دعم إلى باإلضافة إلييا، الوصول وسيولة وتوافرىا التعمم مواد مةءومال صمة
 (:36- 33: 58) ومن أمثمة األدلة المقدمة لممراجعين الخارجيين(، 3- 1: 77)

 ضمن مخصص قسم أو المكتبات، لبند بوضوح محددة بذاتيا قائمة إستراتيجية وثيقة -
 .أوسع إستراتيجية

 المقررات خالل من السنوية الرقابة إطار في بالمكتبة المرتبط المحتوى عمى أمثمة -
 .والكميات واألقسام الدراسية

 المكتبات قبل من جمعيا تم التي الداخمية والموظفين الطالب استطالع رأي بيانات -
 .نفسيا

 ،الموارد إلى الوصول حول والموظفين من الطالب المرتدة لمتغذية تستجيب عمل خطط -
وكاستجابة لنقدىم أو عدم رضاىم 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 عممية تعكس التي الجديدة المقررات صحة من التحقق وثائق -

 .إضافية تعممية
 االحتياجات ذوي ا لمطالبوأيضً  المتفرغين غير لمطالب عدبُ  عن التعمم توفير تقييم -

 .الخاصة
 .وخدماتيا بالمكتبة تعريف الطالب ترتيبات -
 .المكتبة خدمات حول ونصائح وتوجييات أدلة -
 اتجاىات ومع االستراتيجي السياق مع الموظفين تطوير خطط مواءمة أجل من عمميات -

 .لممستخدمين المرتدة التغذية
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 .الرقمية والمعرفة المعمومات ميارات عمى والطالب لمموظفين أو عام مخصص تدريب -
 (QC) قاىوٌ جودة التعليه العالي -5

 في العالي التعميم جودة قانون االعتبار في المؤسسات تأخذ أن الجودة ضمان يتوقع
 المعايير وبيانات العالي، التعميم لمؤىالت وطنية أطر عمى يشتمل الذيو  المتحدة، المممكة
 ومعايير جودة وضع بشأن الخدمات لمقدمي الفصول من وسمسمة ،الدراسية لممواد القياسية
 الخارجية المرجعية النقاط توفير في ذلك ويسيم ،وضمانيا عمييا والحفاظ العالي التعميم تقديم

 (.27: 58) العالي التعميم مؤسسات بشراكة طورت والتي العالي، التعميم جودة لضمان
 رسمية عمميات لدييم يكون أن العالي التعميم مقدمي من( QC) الجودة قانون ينتظرو 

 في الجودة ضمان وسياسات إجراءات من اآلن يتجزأ ال جزء وىذا ،البرامج عمى لمتصديق
قراره البرنامج عمى التصديق يكون ما عادةو  ،المؤسسات معظم  تأخذ: مرحمتين من عممية وا 

 في أما مباشرة؛ األكاديمية المكتبة يشمل ال قد ُمجمل لتخطيط ترخيص شكل األولى المرحمة
 إشراك ينبغي -عميو والتصديق البرنامج من الرسمي التحققب والخاصة- الثانية المرحمة
 توفير خالل من لمطالب ممتازة خبرة تقديم لضمان المفتاح ىي الخدمة ألن ؛المكتبة خدمة
 من عضًوا البرنامج فاعمية ومستوى صحة من التحقق عممية تتضمن قدو  ،ليم التعمم فرص

 البرنامج موضوعات في امكتبة متخصصً  أمين يكون األكاديمية ربما المكتبة خدمة أعضاء
(subject librarian)،  أكثر أصبح كما أو التقديم، فريق في امختص   اعضوً باعتباره 

 يقدمون الذين المكتبة موظفي ىلد البرنامج وفاعمية صحة من االفتراضي التحقق شيوًعا،
 (.17: 46) الموارد عمى والتأثير المقترح البرنامج دعم إمكانية حول تعميقات

 مجموعة خالل فمن الطالب، تعمم فرص عمى الجودة قانون من "ب" لقسما يركزو 
 تمبي وكيف الطالب تعمم فرص حول أسئمة تثار الجودة قانون في والمبينةالمحددة  التوقعات

 في العالي التعميم مراجعة عممية ترغب الطالب، وقد لدى التعمم احتياجات خدمات المكتبة
 ،تحقيقو إمكانية المكتبة تتيح كيف لمعرفة والتدريس( " )التعمم3فحص ومراجعة التوقع "ب

 احتياجات وتمبية تحديد يتم كيف ؟المكتبة موظفي وخبرات ما مؤىالت :المثال سبيل عمىف
 المقدم والدعم ،(واالجتماعية المادية واالفتراضية) التعمم وبيئة الخدمة، وتقويم تطويرىم،
تقويمو؟ وفي  لممؤسسة؟ وكيفية األكاديمي الكادر تطوير في دور المكتبة لخدمة ىل لمطالب؟

 المكتبة مقدمو خدمات يحتاج نجاز( قد" )تمكين الطالب من التطور واإل 4مراجعة التوقع "ب
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 الدراسة، ميارات تطوير في مدخالت لدييا يكون عندما خاصة ذلك، في دورىا توضيح إلى
 جودة حول أسئمة طرح التوقع ىذا ضمن من أنو كما البحث، وميارات الرقمية، والمعرفة
ألنو (؛ 23: 46) استخداميا من لتمكينيم لمطالب المقدم والدعم التعمم مصادر مالءمة ومدى

 تكون كثيرة حاالت في إذا كان اليدف المرجو من الطالب أن يكونوا متعممين مستقمين، فإنو
 "4ب"التوقع  والتعمم، ويؤسس االكتشاف من تمكنيم التي ىي بيا المرتبطة والموارد المكتبة
 تمكن التي والموارد الترتيبات وتقويم لرصد استعداد لدييا العالي التعميم مؤسسات" عمى أن
 المؤسسات ويشجع ،"والمينية والشخصية األكاديمية مكاناتيما  و  قدراتيم تطوير من الطالب
  (.29: 58) األكاديمية واألقسام لممؤسسات المينية الخدمات بين روابط إقامة عمى

 :(PSRBs) اهليئات املَيية والتشزيعية والتيظينية -6

 فرض المتحدة المممكة في( PSRBs) والتنظيمية والتشريعية المينية لمييئات يجوز
 أثناء المتطمبات ىذه تحديد يتم ما عادةً و  ،االعتماد عممية من كجزء المكتبات عمى متطمبات
 تكون الييئات ىذه بعض أن إلى، باإلضافة الدورية المراجعة أو والفاعمية الصحة من التحقق
 المكتبة، مقتنيات :مثل ،أشياء من لمتحقق المؤسسات زيارة في غيرىا من استباقية أكثر

 من متنوعة عبارة عن مجموعة وىذه الييئات (،22: 46) بيانات قاعدة يقبل اآلخر والبعض
 مينة عمى القانونية السمطة وذوي المنظمة والجيات المينية والييئات العمل أصحاب ىيئات

 أو العتماد أو كمنظمين، العالي التعميم في الييئات ىذه وتشارك المينيين، من مجموعة أو
تم االستعانة بالتغذية كما ت (،2: 71) المينية بالمعايير تفي التي الدراسية المقررات إقرار

مراجعات  إلى، ومراجعة تقارير ىذه الزيارة، باإلضافة (PSRBs)ىيئات من زيارة  المرتدة
المجال المعرفي أو عمى مستوى  الجودة الخارجية األخرى عمى مستوى القسم العممي أو

 المادة الدراسية كأمثمة ألدلة عمى مدى ارتباط موارد ومواد التعمم وتوافرىا وسيولة الوصول
 (.35- 34: 58) إلييا

 مثل: عدد) المدخالت تضمنت وبيانات اسنوي   تقريرًا األكاديمية المكتبات معظم أصدرتو 
( المتاحة الدراسية المقاعد وعدد بيا، المشترك المجالت وعدد شراؤىا، تم التي الكتب

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

 تطوير وفي والسياسات، األداء مراقبة في المستمر االستخدام مع األكاديمية لممكتبات
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 التأييد وفي ،المماثمة المؤسسات مع مقارنة معايير وضع وفي الرئيسة، األداء مؤشرات
 خدماتيا، كما قامت تعزيز أو تحسين أو حماية إلى السعي عند لمجامعة الداخمي والدعم

 نسبيا بسيطة قياسات استخدام بداية من جودة برحمة األخيرة، اآلونة في األكاديمية المكتبات
 العميل رضا :مثل ،مفاىيم باستخدام لمجودة أوسع ا بدراسةمرورً  والمخرجات المدخالت ليذه

 أن الميم منو  (،183- 182: 79) واألثر والقيمة النواتج بفحص وانتياءً  الخدمة، وجودة
 مناسبة جراءاتإ عن البحث ثم ومن ،لتحقيقيا المكتبة تضعيا التي النواتج ةماىي بدقة نفيم
 مقاييس يستخدم لمجودة مختمط نيج اعتماد سيتم لممستقبل بالنسبةأما  ،النواتج تمك لقياس
 لتوفير ؛سواء حد عمى واألثر الرضا :من كل   لقياس كيفية مقاييس جانب إلى لمنواتج كمية

 (.109- 108: 90) المؤسسية األولويات في المكتبة ماسيإل اوصمودً  قوة أكثر مؤشرات
تتضح بعض جبامعاتَا باصتكزاء خربات الدول الضابكة يف اعتناد وجودة املهتبات األنادميية 

 ،ذ  املهتباتهلودة اجلاالعتناد وضناٌ  جزاءاتإو عنليات اليت تتنيش بَااملشرتنة والشائعة  املالمح

 وميَا:

بل في  ،مستفيدعمى العميل أو المستخدم أو الومجموعاتيا في خدماتيا ومرافقيا التركيز  -
مثل: )المختمفة  األطراف المعنيةوىو عمى المفيوم األوسع  تركز  كأستراليابعض الدول 

، والروابط الطالب والخريجين وأعضاء ىيئة التدريس والموظفين ومجتمع الحرم الجامعي
بالمكتبات األكاديمية الداعمين والميتمين  إلىباإلضافة  بالمكتبات،المينية ذات الصمة 
واالتصال األكاديمية ألسوارىا وجدرانيا  ىذهتجاوز  مما يؤكد (من المجتمع المحمي

المحمى )واإلقميمي والدولي في كثير من بالمجتمع األكاديمي األوسع بل والمجتمع 
التغيرات والتحديات التي يمكن ، كما ركزت عمى المستقبل مع األخذ في االعتبار األحيان(

 .أن تواجييا المكتبات األكاديمية في المستقبل القريب والبعيد
الىتمام بمفاىيم جديدة فيما يتعمق بمجال المكتبات بصفة عامة والمكتبات األكاديمية ا -

وقيمة  ،االعتماد القائم عمى النواتجو  ،لممكتبةاألولويات االستراتيجية مثل:  ،بصفة خاصة
بالمؤسسات التابعة  تطوير التعميم والتعمم والبحث فيو  ،وأثرىا عمى المستخدمينالمكتبة 

 رضا العميل وتصوراتو عن جودة الخدمات التي تقدميا المكتبة األكاديمية.و ، ليا
أو الجودة داخل المكتبة  األداءلم تعتمد ىذه الخبرات عمى قياس أو مقياس واحد لقياس  -

تتمكن المكتبة األكاديمية  حتىبل تم الجمع بين أكثر من مقياس وأداة  ،األكاديمية
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تكوين صورة كاممة ومفصمة وواضحة عن  من ولون عنيا والميتمون بشئونياوالمسئ
، فمن الواضح أن ىذه الخبرات اىتمت خدماتيا ومرافقيا ومستوى األداء بياجودة 

بمعنى أنيا  االعتمادفقط بمقاييس ىيئات  تكتفولم  ،اا واضحً اىتمامً بالقياس الداخمي 
كما أكدت  ،ثبات قيمتيا وأثرىاإل  القياس والمراجعة الداخميةركزت في المقام األول عمى 

أطر التميز واالستطالعات الوطنية  :مثل ،استخدام وتطبيق أطر وطنية ودولية لمجودة
 مؤشرات لألداء والجودة بيا.باعتبارىا 

المكتبة  المسوح االستطالعية لمستخدمياالىتمام بتطبيق الدراسات االستقصائية و  -
تساعدىم في  طوليةتفصيمية بيانات  دارتيا والقائمين عمييامما يوفر إل ؛األكاديمية

من  ، والتينات السميمةاقرارات قائمة عمى األدلة والبيالتخطيط السميم لمستقبميا واتخاذ 
  .ي تطوير وتحسين خدماتيا ومرافقيا ومجموعاتيافشأنيا أن تسيم 

برامج وخدمات تعميمية  ةتاحإمن خالل عمى دور المكتبة األكاديمية التعميمي  أكيدالت  -
ية من أجل خمق متعممين ذوي معرفة معمومات ؛لمستخدمييا والمستفيدين من خدماتيا

إيجاد مجتمع أكاديمي  إلىمما يؤدي  ؛ومتعممين لدييم القدرة عمى التعمم الذاتي والمستقل
 .وفي تطوير البنية المعموماتية والمعرفية لألبحاث العممية ،يسيم في إنشاء معرفة جديدة

 أو الحاجات مستخدمييا من ذويدور المكتبات األكاديمية في دعم أبرزت ىذه الخبرات  -
بسيولة  رفةالمعمومات والمع ىوالتأكيد عمى حقيم في الحصول عم ،االحتياجات الخاصة

 .ةالخاصتراعي متطمباتيم احتياجاتيم و و  تتناسبوتوفير الخدمات والمرافق التي  ،ويسر
المكتبات العامة تعزيز التعاون بين المكتبات األكاديمية فيما بينيا من جية وبينيا وبين  -

 وذلك من خالل تفعيل أشكال وأنماط التعاون في ،ىوالخاصة والمدرسية من جية أخر 
، وفي منيا لمجموعات ومقتنيات كل  البينية خدمات االستعارة  وفى ،األنشطة المشتركة

 .ياما بينفي والمستخدمين معاممينلتبادل الزيارات 
جراءات إعدم  - ضمان غفال دور المنظمات المينية والتشريعية والتنظيمية في عمميات وا 

 .وتوكيد جودة المكتبات األكاديمية واعتمادىا
 ؛دمج أنشطة المكتبات األكاديمية ضمن منظومة األنشطة الطالبية بالكمية أو الجامعة -

المؤسسة التابعة ؤية ورسالة مشاركتيا في تحقيق ر  نطاقوذلك لتعزيز دورىا وتوسيع 
 .ليا
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ىتمام بجودة موارد التعمم بالمكتبات األكاديمية من حيث مناسبتيا لممستوى الدراسي اال -
 سواء كان مرحمة جامعية أولى أو مرحمة الدراسات العميا، ومدى توافقيا مع نواتج التعمم

سيولة الوصول إلييا  إلىبيا، باإلضافة  ا، وأن تكون حديثة وموثوقً المستيدفة والمتوقعة
  كفايتيا.و 

راء آحول أدائيا و  دور المكتبة األكاديمية في جمع البيانات واإلحصاءات ىالتأكيد عم -
من أجل  ؛كتبات األكاديمية األخرىوتحميميا وقياسيا مع الم مستخدمييا وتوقعاتيم

 الجودة بيا.قائمة عمى األدلة لتحسن األداء وتطوير االستفادة منيا في وضع خطط عمل 
بعض خارج إطار مع واألكاديمي في تفاعالت الطالب بعضيم د االجتماعي ع  تعزيز البُ  -

وخموات دراسية  ،المعمومات والتعمم عمومياتإتاحة  :من خالل ،الرسمي التعميمالدراسة و 
وغيرىا من مساحات التعمم االجتماعي  ،وصاالت اجتماعات لمطالب ،ومقاىي، جماعية

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

مما يساعد  ؛واالعتمادمجودة معايير دولية لأطر و وتطبيق  ،وليس المحمي فقطالدولي 
وفي  ،المكتبات األكاديمية عمى اختيار أفضل وأنسب أساليب قياس وتقويم الجودة بيا

ثبات مكانتيا  ،لخدماتوالترويج   .اا وخارجي  داخمي  وا 

 الدراصة امليداىية:

لى تحديد واقع تحقق معايير االعتماد في المكتبات األكاديمية إىدفت : الدراصة فٍد -1
 ومديريكميات جامعة المنيا المعتمدة وغير المعتمدة من وجية نظر الطالب بعض ب

 .وأمناء المكتبات
ف واقع تحقق معايير االعتماد في عر  الدراسة في استبانة لت  تمثمت أداة : أداة الدراصة -2

الموضحة - كميات جامعة المنيا المعتمدة وغير المعتمدةبعض بالمكتبات األكاديمية 
اتبع الباحثان قد ، و مناء المكتباتأو  ومديريمن وجية نظر الطالب  -بحدود البحث

 :الخطوات التالية في تصميم االستبانة
لمكتبات الخاصة بافيما يتعمق بمعايير االعتماد المتقدمة مراجعة خبرات بعض الدول  -

 .الييئة القومية لمجودة واالعتماد معايير اعتمادعمى  واالطالعاألكاديمية، 
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فادة من األدوات والمقاييس المتضمنة في البحوث والدراسات السابقة في مجال اإل -
 المكتبات األكاديمية.

من مجموعة من المفردات تترجم أىداف  االستبانة صورتيا األولية: تكونتاألداة في  -
 روعيالبحث لتمثل معايير اعتماد المكتبات األكاديمية في ضوء خبرات بعض الدول، وقد 

في صياغتيا الوضوح والموضوعية، وتكونت االستبانة من أربعة محاور يشمل كل محور 
األكاديمية )إدارة المكتبة والفاعمية المؤسسية، معيارين من معايير االعتماد لممكتبات 

لممكتبة، حيز المكتبة  يوالبحث التعميميالقيم المينية والعالقات الخارجية، الدور 
ىما لمطالب  مكونة من احدإ :صياغتيا في صورتين تومقتنياتيا وطرق تداوليا( وقد تم

اقتصرت حيث  ،( مفردة77) من وأمناء المكتبات مكونة لمديريواألخرى  ،( مفردة73)
معيار إدارة المكتبة في محور إدارة المكتبة وفاعميتيا المؤسسية معظم المفردات الخاصة ب

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

ا من ( عضوً 12األولية عمى )التحقق من صدق األداة: تم عرض االستبانة في صورتيا  -
أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة المنيا، حيث طمب منيم إبداء الرأي في 

مقترحات أخرى ، فضاًل عن سالمة المفردات وانتمائيا لممحاور وشموليا لموضوع البحث
اتضح من تحميل استجابات السادة المحكمين وجود درجة عالية ، و ضافة أو الحذفاإلب

( 5ن حذف )واالتفاق حول صدق مفردات االستبانة بصورتييا. وقد رأى المحكممن 
 بمديريالصورة الخاصة  إلى مفردات (3وتحويل )، مفردات من الصورة الموجية لمطالب

فضاًل  ،وأمناء المكتبات بمديريمن الصورة الخاصة  مفردات (8وحذف ) ،وأمناء المكتبات
، وتم قام الباحثان بإجراء التعديل المقترح تعديل صياغة بعض المفردات. وقدعن 

 بانة بعد التعديل.التطبيق عمى الصورة النيائية لالست
بمغ ثبات االستبانة: تم حساب ثبات االستبانة من خالل تطبيقيا عمى عينة من الطالب  -

وأمناء المكتبات من خالل  مديري( من 32( طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة، و)33) عددىا
 معامل ثباتوجد أن  SPSSي باستخدام البرنامج اإلحصائو  .معامل الفا كرونباخ

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

حساب ثبات االستبانة و  ،إجراء تعديالت السادة المحكمينبعد  الصورة النيائية لألداة: -
 ،االستبانة في وضعيا النيائي موزعة عمى أربعة محاور إلىأمكن الوصول  ،بصورتييا
في الصورة الخاصة  مفردة (72و) ،( مفردة في الصورة الخاصة بالطالب65وتشمل )
 وأمناء المكتبات. بمديري

وأمناء المكتبات  ومديريتم اختيار مجموعة من طالب الفرقة النيائية  :الدراصةعيية  -3
 اإلجمالي. وبمغ لتطبيق االستبانة وغير المعتمدة بجامعة المنياببعض الكميات المعتمدة 

ا وطالبة ( طالبً 795لمطالب بعد استبعاد االستبانات غير مكتممة االستجابات ) الفعمي
وأمناء  ومدير أما  ،ا وطالبة بالكميات غير المعتمدة( طالبً 716و) ،بالكميات المعتمدة

بالكميات غير فرًدا ( 37و) ،ا بالكميات المعتمدة( فردً 39)فقد بمغ عددىم المكتبات 
 المعتمدة.

 الدراسيلمعام  الثاني الدراسيتم التطبيق خالل الفصل : لألداة األصاصيالتطبيل  -4
(2017 /2018).  
الستبانة، تمت ابعد القيام بتفريغ بيانات : واملعاجلة اإلحضائيةحتليل البياىات  -5

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

تتحقق بدرجة قميمة(، )توجد بدرجة كبيرة ـ توجد بدرجة متوسطة ـ توجد  -بدرجة متوسطة
 بدرجة قميمة(.

( عمى 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                                            

= نسبة متوسط االستجابة  
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  :يميتعيين حدود الثقة الستجابات العينة عمى عبارات االستبانة كما  -د
تقـــــدير نســـــبة متوســـــط االســـــتجابة لعبـــــارات االســـــتبانة، حيـــــث إن األوزان الرقميـــــة  -

ــــدى تحقيــــق عبــــارات االســــتبانة مــــن ) (، فــــإن نســــبة متوســــط االســــتجابة 1 :3لم
 :ىيلعبارات االستبانة، 

                                 2 
 تقريبا. 0.67=           نسبة متوسط االستجابة =      
                                 3 

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

 ب × =        أ  المعياريالخطأ    
 ن                              

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

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

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

ف الفروق الدالة بين استجابات الطالب بالكميات المعتمدة عر  تم استخدام مقياس "ز" لت       
وتوضح المعادلة  ،المعتمدة وغيروأمناء المكتبات بالكميات المعتمدة  ومديري المعتمدة،وغير 

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

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

 الثانى. النسبيالوزن  :2األول.             ب 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 

 2.58 >ز إذا كانت  0.01وتكون ز دالة عند مستوى 

 ىتائج الدراصة امليداىية وتفضريٍا: حتليل -6

 إلىتوصل تم الإجراء المعالجة اإلحصائية في ضوء استجابات عينة البحث  بعد
األكاديمية ببعض كميات  بالمكتبات االعتمادمن النتائج الخاصة بواقع تحقق معايير  مجموعة

عرض لما تم  يميوفيما ، المكتباتوأمناء  ومديريجامعة المنيا من وجية نظر الطالب 
 :ليو من نتائجإالتوصل 

 

حول واقع حتكل معايري  جبامعة املييااملعتندة وغري املعتندة هليات الآراء الطالب ببعض  -أوال

 األنادميية:االعتناد باملهتبات 
 المؤسسية:إدارة المكتبة وفعاليتيا  -1

 (0عذٚي )

 اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚاٌى١ٍبد غ١ش اٌّؼزّذحجؼغ ٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌؼ١ٕخ اٌطالة ث

 (ئداسح اٌّىزجخ ٚفؼب١ٌزٙب اٌّإعغ١خ)ٚي ؽٛي اٌّؾٛس األ

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

االعزغبثخ  ِزٛعؾ ٔغجخ

 اٌى١ٍبدٌطالة 

غ١ش  اٌّؼزّذح

 اٌّؼزّذح

ِ  رطجك  0 )اٌجبسوٛد( ثبعزخذاَ ٌٍزغغ١ً اإلٌىزشٟٚٔ  باٌّىزجخ ٔظب

 .ٌٍّزشدد٠ٓ ػٍٝ اٌّىزجخ

1..0 1..0 

رز١ؼ ئداسح اٌى١ٍخ ٌٍطالة رمذ٠ُ شىبٜٚ ِٚمزشؽبد ثخظٛص  3

طٕذٚق اٌشىبٜٚ  :خذِبد اٌّىزجخ ِٚشافمٙب )ِضً

 ٚااللزشاؽبد(

1.00 1.0. 

اٌشىبٜٚ ٚااللزشاؽبد  ِمذِٟداسح اٌّىزجخ اعزّبػبد ِغ ئرؼمذ  2

 .ٌّٕبلشزٙب ِٚزبثؼزٙب

1..0 1..0 

٠طجك ِغإٌٚٛ اٌّىزجخ اعزجبٔخ ػٍٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ فٟ ٔٙب٠خ وً  .

 ػبَ دساعٟ؛ العزمظبء سأ٠ُٙ فٟ ِشافمٙب ٚخذِبرٙب.

1.0 

 

1..0 
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 (0عذٚي )ربثغ 

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

االعزغبثخ  ِزٛعؾ ٔغجخ
 اٌى١ٍبدٌطالة 

غ١ش  اٌّؼزّذح
 اٌّؼزّذح

 1.03 1.0 .رزٕبعت عبػبد ػًّ اٌّىزجخ ٚرمذ٠ُ خذِبرٙب ِغ أٚلبد اٌطالة 0

 ...1 0..1 .رٛعذ سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٌٍّىزجخ ِؼٍٕخ ِٚىزٛثخ ٌٍّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب 0

ٌزمذ٠ُ خذِبد اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ  ١ ب٠ُؼزجش ػذد ِٛظفٟ اٌّىزجخ وبف  0
  .٠ؾزبعٙب اٌطالة

1..0 1..0 

ثبٌّؼشفخ ٚاٌخجشح اٌىبف١ز١ٓ ٌٍٛفبء ٠زّزغ ِٛظفٛ اٌّىزجخ  0
 .ثبؽز١بعبد اٌطالة

1.0. 1..0 

رزغُ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّىزجخ ثبٌٍجبلخ ٚاالؽزشاَ  0
 .اٌّزجبدي ٚاٌزؼبْٚ

1.00 1.0. 

٠ٙزُ ِٛظفٛ اٌّىزجخ ثّغبػذح اٌطالة ثٕفظ لذس ا٘زّبُِٙ  01
 .١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثأػؼبء

1..0 1..0 

 1.03 1.02 ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس ٔغجخ 

 اٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد اٌضمخ 

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.00 

1.02 
 

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

وقد يرجع ذلك  ،ذلك عمى توفر بعض الصناديق لمشكاوى والمقترحات في بعض الكمياتويدل 
 ،وضع بعض الكميات المقبمة عمى االعتماد بعض الصناديق في أماكن متفرقة من الكمية إلى

( من تدنى الدور 3البحث في المفردة ) اعينتوىذا ما أكدتو  ،ولكن ىذه الصناديق غير مفعمة
الذى تقوم بو إدارة المكتبة في عقد اجتماعات مع الطالب لحل بعض المشكالت التي تواجييم 

واختمفت ىذه  ،في خدمات المكتبة ومرافقيا أو طرق تفعيل المقترحات وتنفيذىا فى الواقع
ضرورة و أىمية  ث أكدتحي (72: 15) 2014 دراسة عبد القادر تيمورالنتيجة مع نتائج 

واالقتراحات كوسيمة من  لمشكاوىالمكتبة بصفة خاصة  مرتاديوضع سجل أو صندوق ل
ومناقشة المقترحات وطرق  ،وسائل ضمان الجودة والمتابعة واالجتماع بالطالب لحل الشكاوى

 تفعمييا.
( سواء 6، 5، 4، 1) العينة مؤكدة ضعف تحقق المفردات استجاباتبينما جاءت 

فنسب متوسط االستجابة لممفردات لم تتجاوز الحد األدنى  ،لمكميات المعتمدة أو غير المعتمدة
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 ،لحدود الثقة؛ حيث يندر تطبيق نظام لمتسجيل اإللكتروني بالباركود لممترددين عمى المكتبة
الكمبيوتر ا عمى و إدخاليا يدوي  أ ،غمب الكمياتأبينما يتم كتابة أسماء الطالب في سجالت في 

؛ حيث وجود رؤية ورسالة لممكتبة واضحة ومعمنة قمة فضاًل عن ،بعد تسجيميا في سجالت
رؤية الكمية عمى بدرجة كبيرة منصب اىتمام إدارة الكمية والقائمين عمى الجودة أن  ُيالحظ

 من امؤشرً بوصفيا لما ليا من أىمية  ؛ماكن متفرقة في الكميةأورسالتيا ووضعيا في 
معايير مؤشرات ضمن  كمؤشرال توجد  تياورسالالمكتبة رؤية  بينما ،معايير االعتماد مؤشرات
 لجودة التعميم واالعتماد القومية ييئةسواء في معايير ال الكافياالىتمام تأخذ ولم  ،االعتماد

كما أن مواعيد العمل بالمكتبات  ،(2015) الصادرة في عام تمكأو  (2009) الصادرة عام
ن بكميات عممية أو يغمب الطالب عينة البحث ممتحقأن ا أل نظرً  ؛ألوقات الطالب غير مناسبة

غمب أفي حين عمل المكتبة في  (ورش عمل)شعب عممية وما يترتب عمييا من محاضرات و
  .مساًءا( 3-صباًحا 9)الكميات من 

قياس و  رائيمآلمعرفة  الدراسيعمى الطالب في نياية العام  ةكما يندر تطبيق استبان
مما  ؛متيا الحتياجات الطالبءرضاىم عن الخدمات التي تقدميا المكتبة ومرافقيا ومدى مال

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

حتى يساعد المكتبات عمى تقييم  +LibQUAL( +ليبقوالمقياس ) :مثل ،الخدمة المقدمة
عبد  شمس الديندراسة مرتضى  نتيجة وتتفق ىذه النتيجة مع ،أدائيا وتحسين خدماتيا

والتي أكدت ندرة وجود نظام لتقييم خدمات المكتبة وتحميل نسب ( 256: 28) 2014 الكريم
ضرورة تصميم ( 71: 15) 2014 أكدت دراسة عبد القادر تيمور بينما ،المستفيدين منيا

استمارات أو مقاييس أو استبانات لقياس رضا الطالب المترددين عمى المكتبة كوسيمة لمعرفة 
 رائيم حول الخدمات التي تقدميا المكتبة. آ

البحث وجود احترام  عينتيفيالحظ من استجابات  ،بالمكتبة اإلداريأما بالنسبة لمييكل 
حيث يحرص بعض  ،ما بين الطالب والعاممين بالمكتبة في بعض الكميات حد   إلىوتعاون 

في حين توجد نسبة من  ،العاممين بالمكتبات عمى معاممة الطالب معاممة جيدة تتسم بالمباقة
في تمبية  وال تقدم ليم يد العون والمساعدة ،العاممين بالمكتبة تعامل الطالب معاممة سيئة

وتختمف ىذه النتيجة  ،(9البحث عمى المفردة ) عينتيوىذا ما أكدتو استجابات  ،احتياجاتيم
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تعامل موظفي المكتبة  حيث أكدت (35 :6) 2009 العمرانبن إبراىيم دراسة حمد مع نتيجة 
أسئمتيم وتقديم  عنجابة واإل راقومتميز وبأسموب  احترافيمع الطالب والباحثين بشكل 

 .)مع مراعاة اختالف بيئة الدراسة( الخدمات ليم
( سواء لمكميات 10، 8، 7بينما جاءت استجابات العينة مؤكدة ضعف تحقق المفردات )

حيث لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة لممفردات الحد األدنى  ،المعتمدة أو غير المعتمدة
لمقدمة من العاممين بالمكتبة لمطالب في تمبية لحدود الثقة؛ مما يدل عمى ضعف المساعدة ا

احتياجاتيم وتقديم بعض خدمات المعمومات التي يحتاجيا الطالب مقارنة بأعضاء ىيئة 
وظائفيم واحتياجات العمل المتطمبة  الزمة ألداءقمة الخبرة ال إلىىذا باإلضافة  ،التدريس

وبالتالي تدنى الخدمة التي من المفترض تقديميا لتمبية احتياجات الطالب  ؛داخل المكتبة
قمة عدد العاممين بالمكتبة وضعف  إلىوقد يرجع ذلك  ؛البحثية من المكتبةو التعميمية 

المعرفية المتقدمة المعموماتية و مؤىالتيم ومستوى تدريبيم عمى التعامل مع االحتياجات 
  عمميم.في أداء  القصور إلىمما يؤدى  ؛لمطالب
و غير متخصصين في عمم أجامعة المنيا غير مؤىمين  ات كمياتغمب العاممين بمكتبأف

خاصة احتوت عمى خانة  والتي، واتضح ذلك من استبانات التطبيق والمعمومات المكتبات
% من 95وقد اتضح من التطبيق أن ) الحاصل عميو أمين المكتبة أو مديرىا المؤىلب

 وجودجانب  إلى (بمكتبات الكميات غير متخصصين في عمم المكتبات والمعموماتالعاممين 
لمعمل بالمكتبة دون اعتبار ألىمية  كميات الجامعةمموظفين بين الوحدات المختمفة بل ديلتب

 شمس الدين دراسة مرتضىواتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة  ،األكاديميو المؤىل أالتخصص 
مؤىالت وخبرات العاممين في قصور  ( حيث أكدت وجود256: 28)  2014 عبد الكريم

زىير في حين أكدت دراسة  ،والتي تعوق عمل المكتبة في تحقيق الجودة بالكميات ،المكتبةب
ن بالمكتبات يحممون وضرورة أن يكون العامم (1636: 11) 2014 ، رشيد مزالححافظي

 ،مما يسيل عمميم داخل المكتبة ؛مؤىالت عميا فى تخصص عمم المكتبات والمعمومات
: 15)  2014 كما أكدت دراسة عبد القادر تيمور ، ،ويسيموا في تحقيق احتياجات الطالب

لجودة عدم وجود توصيف دقيق لوظائف العاممين اأن من معوقات تطبيق برامج ( 76- 54
فضال  ، المكتبة بأىمية دورىم في الجامعة في مجال المكتبات، وكذلك عدم شعور العاممين فى

قمة أن التي أكدت ( 167: 24) 2010 محمد فيصل عز الدين حسيندراسة  نتائج عن
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وضعف الدورات التدريبية لمعاممين بالمكتبة سواء  ،القوى العاممة المتخصصة داخل المكتبة
  .داخمية أو خارجية من أىم معوقات الجودة في المكتبات

ن استجابات الطالب بالكميات المعتمدة وغير المعتمدة عمى جميع فإوبشكل عام 
حيث لم تتعد  ،المفردات الخاصة بإدارة المكتبة وفعاليتيا المؤسسية تمثل قصورا في تحقيقيا

مما يدل عمى وجود  ؛نسب متوسط االستجابة لممحور لعينتي البحث الحد األدنى لحود الثقة
في طرق ووسائل تقييم فعالية المكتبات وقياس النتائج التي تسيم في الفعالية  تدن  

وجود قصور في  إلىالمؤسسية وتقديم نتائج ألغراض التحسين المستمر، ىذا باإلضافة 
وىذا بدوره يؤثر بالسمب عمى  ؛مما يؤثر عمى الخدمات التي تقدميا ،الييكل اإلداري بالمكتبة
 كتبات األكاديمية.تحقيق الجودة داخل الم

 الكيه املَيية والعالقات اخلارجية: -0

 (3عذٚي )

 اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚاٌى١ٍبد غ١ش اٌّؼزّذحجؼغ ٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌؼ١ٕخ اٌطالة ث

 (اٌم١ُ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼاللبد اٌخبسع١خ) اٌضبٟٔؽٛي اٌّؾٛس 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ 

االعزغبثخ ٌطالة 

 اٌى١ٍبد

اٌّؼزّذ

 ح

 غ١ش

 اٌّؼزّذح

٠ؾبفع اٌؼبٍِْٛ ثبٌّىزجخ ػٍٝ عش٠خ ٚخظٛط١خ ث١بٔبد اٌطالة عٛاء وبٔذ  00

 .شخظ١خ أٚ خبطخ ثبالعزؼبسح أٚ اعزفغبساد ِؼٍِٛبر١خ

1.00 1.00 

 1.00 1.00 .رٛعذ لٛاػذ ٚػٛاثؾ ٌؼ١ٍّخ اٌزظ٠ٛش ِٓ اٌّشاعغ داخً اٌّىزجخ 03

اٌّغزف١ذ٠ٓ ٚٚاعجبرُٙ رٛعذ ٌٛؽبد ئسشبد٠خ ثبٌّىزجخ ِٛػؼ ثٙب ؽمٛق  02

 رغب٘ٙب.

1.00 1.0 

٠ٛعذ ث١ٓ ِىزجخ اٌى١ٍخ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِىزجبد اٌغبِؼخ رٕغ١ك فٟ ػ١ٍّبد  .0

 رذاٚي اٌىزت ٚاٌّشاعغ. 

1.02 1.03 

رز١ؼ ئداسح اٌّىزجخ ٌٍطالة ِؼٍِٛبد )ِطجٛػخ أٚ ئٌىزش١ٔٚخ( ؽٛي ؽمٛق  00

 اٌؼ١ٍّخ.اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚؽمٛق إٌشش ٌٍّإٌف ٚاٌغشلبد 

1.0 1.0 

 1.03 .1.0 ٠غّؼ ٌٍطالة ثؾش٠خ االؽالع ٚاٌجؾش ػٓ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد داخً اٌّىزجخ. 00

رظذس ئداسح اٌّىزجخ وز١جبد ٚٔششاد دٚس٠خ ِطجٛػخ ٌٍزؼش٠ف ثّشافمٙب  00

 ٚخذِبرٙب ٌزٛص٠ؼٙب ػٍٝ ؽالة اٌغبِؼخ ٚاٌّذاسط.

1.20 1.2. 

ب  00 ب ِفزٛؽ   ِ ع٠ٕٛ  ب ٌٍزؼش٠ف ثخذِبرٙب ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ رٕظُ ِىزجخ اٌى١ٍخ ٠ٛ

 داخً اٌؾشَ اٌغبِؼٟ ٚخبسعٗ.

1.20 1.20 

 .1.0 1.00 ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس 

 اٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد اٌضمخ 

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.00 

1.02 
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ا عمى وجود ضعف في دور المسئولين عن تالبحث اتفق عينتيأن  (2)يتضح من جدول 
حقوق الممكية الفكرية سواء و المكتبة فى تعزيز القيم المينية الخاصة بالحرية الفكرية وقيم 

لكترونية حول ماىية حقوق الممكية الفكرية والسرقات إمن خالل توزيع نشرات مطبوعة أو 
- 158: 27)  2019 دراسة محمود محمد زكي ىذه النتيجة مع نتائج تفقتوا ،العممية
وجود قصور من قبل األخصائيين العاممين في المكتبات  حيث أشارت نتائجيا إلى( 160

مفيوم الممكية الفكرية وحق  حيث ال يزالالجامعية في االطالع عمى قوانين حق المؤلف، 
فضاًل عن وجود  ،اتالمؤلف غير واضح لدييم ولدى المستفيدين المترددين عمى ىذه المكتب

المكتبات في القيام بعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمعاممين بيا  ىذه قصور لدى
 لمتعريف بحق المؤلف وكيفية حمايتو.

البحث ضعف التواصل بين مكتبات الكميات داخل الجامعة في تداول  اعينتكما أكدت 
مصادر المعمومات واستعارتيا فيما بينيا، فبعض الكميات تمنع دخول الطالب من كميات أخرى 

تاحة الحرية لمطالب إالبحث ضعف  عينتيكما أكدت استجابات  ،المكتبة الخاصة بيا إلى
ولكن يتم تحديد بعض  ،لكتب المختمفة الموجودة بياداخل المكتبة لالطالع عمى المراجع وا

البحث عمى  عينتيوىذا ما أكدتو استجابات  ،فقط باالطالع عمييا لمطالب الكتب ىي المسموح
باالطالع  مطالبحيث يتم السماح ل ،والتي لم تتجاوز الحد األدنى لحدود الثقة ،(16المفردة )
ندرة وجود لوحات  فضاًل عن ،أمناء المكتباتالتي يحددىا والمراجع الكتب  بعضفقط عمى 

الحظ الباحثان  حيث ،معمقة موضح عمييا حقوق المترددين عمى المكتبة وواجباتيم نحوىا
 الخاصة ا من المكتبات عن بعض التعميماتعند التطبيق وجود لوحات في عدد قميل جد  

 لمحافظة عمى نظافة المكتبة فقط.با
البحث تؤكد وجود قواعد لعممية التصوير داخل المكتبة،  عينتيبينما جاءت استجابات 

الكتب والمراجع في حالة وجود  من تصويرالفي  الصفحاتحيث يتم تحديد عدد معين من 
جانب حفاظ  إلىوكذلك توجد بعض الكتب ممنوع التصوير منيا، ىذا  ،آالت تصوير بالمكتبة

طالب المترددين عمى المكتبة سواء عمى خصوصية ال (ما حد   إلى)ن بالمكتبة يبعض العامم
وىذا ما أكدتو  ،معمومات ةمن ناحية البيانات الشخصية أو االستعارة أو االستفسار عن أي

 (. 12، 11) المفردتينالبحث عمى  عينتياستجابات 
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 اعينتفقد أجمعت  ،و مجتمع الجامعةأأما بالنسبة لعالقة المكتبة بالمجتمع الخارجي 
البحث عمى ندرة عرض المكتبة لخدماتيا وتعريفيا لممستفيدين سواء من خالل تنظيم يوم 

ممارسة  أثناء و فيأمع دليل الطالب  لمطالب توزيعيايتم و من خالل كتيبات ونشرات ألذلك 
وىذا ما أكدتو استجابات  ،نشطة المختمفة، أو توزيعيا عمى المجتمع المحمى مثل المدارساأل 

الحد  ا( والتي لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة ليم18، 17) المفردتينحث عمى الب عينتي
تصال كاديمية لجدرانيا واال ويدل ذلك عمى ضعف تجاوز المكتبات األ  ؛األدنى لحدود الثقة

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

وجود البحث عمى  عينتينجد اتفاق ( 2)لجدول  اإلحصائينتائج التحميل  كما تشير
دور إدارة المكتبة في دعم الحرية الفكرية وقيم وحقوق الممكية الفكرية والتعاون، في قصور 

لمكتبات في الجامعة ضعف اتصال ا فضاًل عن ،و العميلأوالخدمة المتمركزة حول المستخدم 
لممستفيدين منيم، حيث بمغت نسبة متوسط  وتيسيرىابالمجتمع الخارجي لمتعريف بخدماتيا 

والتي لم  ،( لمكميات غير المعتمدة0.54و) ،( لمكميات المعتمدة0.55االستجابة لممحور )
 تتجاوز الحد األدنى لحدود الثقة.
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 للنهتبة: والبخجي التعلينيالدور  -3
 (2عذٚي )

 اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚاٌى١ٍبد غ١ش اٌّؼزّذحجؼغ ٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌؼ١ٕخ اٌطالة ث

 (ٌٍّىزجخ ٚاٌجؾضٟ اٌزؼ١ٍّٟاٌذٚس )ؽٛي اٌّؼ١بس اٌضبٌش 

 

َ 

  

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ 
 ٌٍطالة اٌى١ٍبد

غ١ش  اٌّؼزّذح
 اٌّؼزّذح

00 
ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍطالة دٚس اٌّىزجخ فٟ اٌزؼٍُ ِذٜ اٌؾ١بح ِٓ خالي  ٠جشص

  .ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ
1.00 1.0. 

31 
ِظبدس  ثجؼغ٠طٍت ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ اٌطالة رذػ١ُ رى١ٍفبرُٙ اٌجؾض١خ 

 .ّزٕٛػخ اٌزٟ رٛفش٘ب اٌّىزجخاٌّؼٍِٛبد اٌ
1.00 1.00 

 1.00 1.03 .ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّٕٙظ٠غزخذَ اٌطالة ِمز١ٕبد اٌّىزجخ  30

33 
اٌّؼٍِٛبر١خ ِٓ ثؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ  ٠ّٕٟ اعزخذاَ اٌّىزجخ ِٙبساد  

  .ٚرؾذ٠ذ٘ب ٚرٕظ١ّٙب ٚرم١١ّٙب ٚاعزخذاِٙب
1.03 1.00  

32 
اٌطالة ِغ أ١ِٓ اٌّىزجخ ؽٛي ِزطٍجبد اٌزؼبًِ ِغ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد  ٠زشبٚس

اٌّىزجخ اٌشل١ّخ، ِٚٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٚ، اإلٔزشٔذاٌّخزٍفخ )ِٕٙب: 
 .ٚغ١ش٘ب( اٌىزت،ٚ

1..0 1.0 

3. 
ئِىب١ٔخ ؽٍت ِظبدس اٌّؼٍِٛبد  اإلٔزشٔذرز١ؼ طفؾخ اٌّىزجخ ػٍٝ 

 .ٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخاإل
1.02 1.00 

30 
رز١ؼ ئداسح اٌّىزجخ ٌٍطالة اٌجؾش ٚاالؽالع ػٓ ثُْؼذ ِٓ خالي ثشاِظ اٌؾبعٛة 

 اٌخبطخ ثُٙ.
1.00 1.00 

30 
٠زٛفش ثبٌّىزجخ ثشاِظ ٚأٔظّخ فؼبٌخ ٌّٕغ اعزخذاَ شجىخ اإلٔزشٔذ فٟ غ١ش 

 اٌذساعخ ٚاٌجؾش.
1.02 1.03 

30 
اٌطالة فٟ اٌٛطٛي ئٌٝ ِظبدس  رٛعذ ثبٌّىزجخ أٔظّخ ئٌىزش١ٔٚخ رغبػذ

 اٌّؼٍِٛبد اٌّبد٠خ اٌّٛعٛدح ثٙب.
1.20 

 

1.20 

30 
رٍجٟ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخذِبد اٌّزٛفشح ثبٌّىزجخ اؽز١بعبد اٌطالة 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزغذدح فٟ ِغبي رخظظُٙ.
1.03 1.0 

30 
رٛفش اٌّىزجخ ِظبدس ِؼٍِٛبر١خ ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ )وزت طٛر١خ أٚ 
ِىزٛثخ ثطش٠مخ ثشا٠ً، ٚعبئً ِشئ١خ ٌٍظُ ٚاٌجىُ ِضٚدح ثٍغخ اإلشبسح 

 ٚغ١ش٘ب(.

1..3 1.20 

21 
ثؼغ اٌطالة فٟ اٌفشق إٌٙبئ١خ فٟ رٛع١ٗ اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٔؾٛ  ٠شبسن

 االعزفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّىزجخ. 
1.. 1.20 

20 
رٛفش ئداسح اٌّىزجخ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍطالة اٌغذد ؽٛي و١ف١خ االعزخذاَ األِضً 

 ٌّشافك اٌّىزجخ ٚخذِبرٙب.
1.20 1.20 

 ..1 1.0 اٌطالة ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثبٌّىزجخ. ٠ذسة أ١ِٓ اٌّىزجخ 23

 1.20 1.20رٛفش ئداسح اٌّىزجخ اٌّغبػذح اٌفشد٠خ ِٓ خالي ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ أٚ سلُ ر١ٍفْٛ  22
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 ِغغً ػٍٝ ِٛلؼٙب.

2. 
٠زؼبْٚ اٌؼبٍِْٛ ثبٌّىزجخ ف١ّب ث١ُٕٙ ٌّغبػذح اٌطالة فٟ ئٔغبص ِٙبُِٙ 

 األوبد١ّ٠خ ٚاٌجؾض١خ.
1.00 1.03 

20 
٠ُؼٍُ  اٌؼبٍِْٛ ثبٌّىزجخ اٌطالة ثبعزّشاس ثبٌخذِبد اٌغذ٠ذح أٚ اٌّمز١ٕبد 
اٌّؼبفخ ؽذ٠ضب  ٌٍّىزجخ ِٓ خالي اٌٛعبئً اٌّزبؽخ )ِضً: ٌٛؽخ ئػالٔبد، 

 (.SMS، ٚسعبئً e-mailٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ 

1.20 1.20 

 

 1.00 1.02 ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس 

 اٌضمخاٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد  

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.00 

1.02 
 

قيام بعض أعضاء ىيئة التدريس  يتضح( 3جدول )ب اإلحصائيباستقراء نتائج التحميل 
دور المكتبة من خالل تكميف الطالب ببعض التكميفات الخاصة  بإبرازفي بعض الكميات 

وتدعيميا ببعض مصادر بحاث في نطاق المادة الدراسية أو بعض األ الدراسيبالمحتوى 
لبحث عن المعمومات اكيفية لكي يتعمم  ؛المعمومات المتوفرة بالمكتبة ليترك الفرصة لمطالب

ال يقتصر عمى تقديم المحاضرات بل توجيو  الجامعيوتنظيميا وتقييميا. فدور األستاذ 
ى قادرين عمو البحث ليصبحوا متعممين لدييم معرفة معموماتية  إلىرشادىم ا  الطالب و 

نو أن يسيم أوىذا من ش ،معرفة جديدة إلنتاجالمشاركة النقدية وتقييم المعمومات واستخداميا 
 ؛الطالب عمى المكتبة لمبحث عن المعمومات المطموبة منيم وتنظيميا بعض زيادة تردد في

(. 20، 19) المفردتينوىذا ما أكدتو عينة البحث عمى  ،مما يطور مياراتيم المعموماتية
المكتبات الخارجية لمساعدتيم في التكميفات  إلى أن بعض الطالب تمجإف ،الرغم من ذلكوعمى 

جانب اعتماد بعض أعضاء ىيئة التدريس عمى المذكرات  إلىواألبحاث المطموبة 
 إلىوعدم االىتمام بتوجيو الطالب  ،في عممية التقويم مييا فقطع عتمادواال ،والمحاضرات
 ؛وبالتالي فنسبة ال بأس منيا من الطالب ال تتردد عمى المكتبة بصفة مستمرة ؛مكتبة الكمية

لمصادر المعمومات الموجود بالمكتبة لمحصول عمى المعمومات  يميضعف استخدام وبالتالي
ضعف تنمية ميارات الطالب البحثية والمعموماتية من تحديد  إلىيؤدي  مما ؛الخاصة بالمنيج

قدراتيم الفكرية ومياراتيم  وتنظيميا وتقييميا واستخداميا، وكذلك قصور في تنمية اتلمعموما
والتي لم  ،(22، 21) تينالبحث عمى المفرد عينتيوىذا ما أكدتو استجابات  ،وخبراتيم

 ن الحد األدنى لحدود الثقة.يلمعينتين عمى المفردت االستجابةتتجاوز نسبة متوسط 
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وجود أنظمة وبرامج تمنع استخدام  إلى (3)بجدول  اإلحصائيكما أشارت نتائج التحميل 
مبحث لجانب إتاحة الفرصة لبعض الطالب  إلى ،أغراض الدراسة والبحث في غير اإلنترنت

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

 ،ضعف معرفتيم بالخدمات المقدمة من المكتبة إلىاشتراك جميع الطالب في ىذه الخدمة 
البحث  عينتيوىذا ما أكدتو استجابات  ،اعمى إعالم الطالب بي المكتبةوعدم حرص العاممين ب

( من ندرة وجود اتصال بين الطالب والعاممين بالمكتبة سواء من خالل 35عمى المفردة )
لكتروني أو رقم تميفون أو اإلعالن بصفة مستمرة عن الخدمات الجديدة والمقتنيات البريد اإل 

قمة إتاحة الفرصة لمطالب لطمب مصادر المعمومات  إلىالتي تحتوييا المكتبة. ىذا باإلضافة 
لعدم وجود صفحة لمكتبة الكمية خاصة  ًرانظ ؛ة المختمفة من خالل صفحة المكتبةإللكترونيا

ولكن توجد ضمن اتحاد الجامعات  ،بيا في أغمب الكميات ضمن موقع المكتبة الرقمية
  .المصرية

وجود موقع خاص بالمكتبة حمقة تواصل بين الطالب والعاممين بيا لمتابعة  بينما يعد
االستعارة، والخدمات المرجعية، ك) الجديد بيا وعرض رؤيتيا ورسالتيا وأنشطتيا وخدماتيا

جمسة تعريفية بالمكتبة، أو  حجز خموات دراسية وبحثية فردية أو جماعية، وجولة إرشاديةو 
طبيقات العممية والبحثية، وتقييم وتقويم ألنشطة ومرافق وخدمات وتحميل برامج حاسوبية لمت
د، واألنشطة ع  لكترونية، وخدمات الخريجين والمستخدمين عن بُ إالمكتبة من خالل استبانات 

فضاًل والخدمات المقدمة لممستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة أو اإلعاقات المختمفة(، 
المعمومات  إلىلكترونية أو برامج حاسوبية تساعد الطالب في الوصول إقمة توافر أنظمة  عن

ضعف إدراك القائمين  إلىوقد يرجع ذلك  ؛التي يحتاجونيا لمدراسة والبحثو الموجودة بالمكتبة 
عمى العممية التعميمية ألىمية المكتبة ودورىا واإلجراءات المتبعة لتفعيل الصمة واالتصال بين 

عدم تأىيل العاممين التأىيل الالزم لمتعامل مع التقنيات الحديثة في البرامج و  ،الطالب والمكتبة
 الحاسوبية.
( عمى قمة 29، 28) تينالبحث عمى المفرد عينتيجانب تأكيد استجابات  إلىىذا 

مصادر المعمومات والخدمات المقدمة بالمكتبة لتمبية احتياجات الطالب من المعرفة المتجددة 
مما يؤثر عمى قدرة الطالب عمى مواكبة التطورات الحديثة فى مجال  ؛في مجال تخصصيم
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المعرفة من جية أخرى، وكذلك ضعف وجود بعض مصادر  نتاجا  و  ،تخصصيم من جية
المجنة  اىتمام إلىوقد يرجع ذلك  ؛االحتياجات الخاصة ذويالمعمومات خاصة بالطالب 

الكتب الخاصة بالباحثين و الكمية لشراء الكتب والمراجع ب أعضاء ىيئة التدريس من شكمةالم
وشراء عدد قميل من الكتب الخاصة بالمقررات الدراسية  ،وأعضاء ىيئة التدريس بالكمية

من مصادر جانب عدم الدراسة الكافية الحتياجات الطالب التعميمية والتثقفية  إلىلمطالب، ىذا 
المعمومات المختمفة، وضعف التنسيق بين المكتبات األكاديمية واألقسام العممية بالكميات 

، وكذلك ضعف الميزانية والمقررات الدراسية المناىجلتوفير مصادر المعمومات التي تخدم 
 األكاديمية المكتباتىذا عمى الرغم من أىمية  ،المخصصة لشراء الكتب من قبل إدارة الكمية

 وأكدتىذا ما و  ،تيم جميع الطالب والباحثين معا التيواعتبارىا من الروافد الرئيسة لممعمومات 
قصور  إلىحيث أشارت نتائجيا ( 256: 28) 2014عبد الكريم  شمس الدين مرتضىدراسة 

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

ة في المكتبات الجامعية من أجل تطوير الخدمات اإللكترونيالمعمومات بأنواعيا التقميدية و 
تتماشى والبرامج التعميمية والتكوينية  التيالمكتبية بما يمبى االحتياجات المعرفية والعممية 

 .والباحثينلمطمبة 
ضعف تحقق ىذه ت كدأ( 34 :30البحث عمى المفردات ) عينتياستجابات  أما
 ،حيث لم يتجاوز نسب متوسط االستجابة ليذه المفردات الحد األدنى لحدود الثقة ،المفردات

رشادو زمالئيم  ةمساعدحيث يضعف مشاركة الطالب في الفرق النيائية في  كيفية  إلىىم ا 
 إلىوقد يرجع ذلك  ؛التعامل واالستخدام األمثل لمقتنيات المكتبة والخدمات التي تقدميا

عدم توعية إدارة الكمية  فضاًل عن ،انشغال الطالب بدراساتيم وخاصة أنيم في الفرق النيائية
ا الفرق النيائية بدورىم تجاه الطالب المستجدين خاصة من ناحية المكتبة لمطالب خصوصً 

ن بيا بمساعدة يجانب ضعف قيام أمين المكتبة أو العامم إلىىذا  ،مقتنياتيا وخدماتياو 
نجاز مياميم األكاديمية والبحثية سواء داخل المكتبة أو من خالل االتصال إالطالب عمى 
، وندرة إرشاد الطالب حول متطمبات التعامل مع مصادر اإللكترونيو البريد أخالل التميفون 

 الكتب،و المكتبة الرقمية، و مواقع التواصل االجتماعي، و ، اإلنترنتالمعمومات المختمفة )منيا: 
تدريبية وبرامج إرشادية تعريفية لمـطالب الجدد عن كيفية االستخدام  تقديم دوراتوغيرىا( أو 
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أو تدريبيم عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات  ،لمكتبةاألمثل لمرافق وخدمات ومقتنيات ا
 -2247: 19) 2014وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة فطيمة الشيخ  ،بالمكتبة
حيث تقدم في  ؛العاممين بالمكتبة قبل ضعف خدمة االرشاد والتوجيو من(، حيث أكدت 2249

عمى تساؤالت الطالب  ال تتعدى اإلجابات الشفيية من طرف الموظفينف صورىا، بسطأ
عمى استرشادية في بداية السنة  من خالل دورات تدريب الطالبعنصر غياب و . واستفساراتيم

؛ ، والبحث في وقواعد البياناتوتكنولوجيا المعمومات بيا ىامصادر و  المكتبة استخدامكيفية 
والمدربين عمى استخدام  عدم توفير عدد كاف من العاممين المؤىمين نفسيا ومينيال نظرًا

)رغم اختالف  مرتبطة بقاعدة بيانات المكتبة ليم، وعدم توفير أجيزة كافية المصادر المرجعية
 .بيئة الدراسة(
، وعمى الرغم من اعتبار ىذا الجيل اإلنترنتىم جزء مما يسمى بجيل  طالب اليوم بينما

الكاممة التي يحتاجون إلييا الستخدام  متعمًما رقمًيا، فقد ال يمتمك مجموعة المعارف والميارات
األدوار الحديثة ألمين المكتبة  إلىحاجة الطالب يؤكد  مما ؛التكنولوجيا بحكمة وبصورة جيدة

كوسيط لممعمومات ومستكشف لممعرفة، حيث يسيم بدور كبير في توجيو الطالب نحو 
المعمومات الصحيحة والموثوق بيا والمرتبطة بتخصصاتيم وكيفية الوصول إلييا وتقييميا 

 العمران ىيمبن إبرا أكدت دراسة حمدكما  ،ا واستخداميا بشكل صحيح وأخالقيوتحميميا نقدي  
المكتبة لمطالب المستجدين  عقدىاالتدريبية التي ت الدوراتأىمية  (31: 6) 2009

رشادىم لموصول   ذلك أشارتكو  ،مصادر المعمومات التي تناسب احتياجاتيم إلىلمساعدتيم وا 
ضرورة ى إل (531: 25) 2013الخياط محمد ماجد و  الخوالدة عبد اهلل دراسة محمود نتائج

كيفية حول رشادية ودورات تدريبية لممترددين عمييا ا  المكتبات لخدمات توجييية و توفير 
 ليم وقد يرجع ضعف مساعدة العاممين بالمكتبة لمطالب وتقديم المشورة واإلرشاد ؛استخداميا

وعدم تناسب مؤىالتيم  ،والمتزايدن بالمكتبة مقارنة بعدد الطالب الكبير يقمة عدد العامم إلى
 .وضعف إدراكيم لمدور المنوط بيم تجاه الطالب ،داخل المكتبةمع أدوارىم 

وجود قصور البحث عمى  عينتياتفاق  (3كما تشير نتائج التحميل االحصائي لجدول )
وىذا يؤثر عمى تحقيق معايير الجودة  ،لممكتبة والبحثيفى تحقق مؤشرات الدور التعميمي 

 ،( لمكميات المعتمدة0.53حيث بمغت نسبة متوسط االستجابة ) ،داخل المكتبات االكاديمية
مما يدل عمى  ؛وىي أقل من الحد األدنى لحدود الثقة ،الكميات غير المعتمدةفي (  0.51)و
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معرفة  ين بيا فى تطوير ودعم طالب )باحثي المستقبل( ذو يتدنى مشاركة المكتبات والعامم
ت والوصول إلييا واستخداميا بفعالية من أجل معموماتية وقادرين عمى اكتشاف المعموما

ىذا بالرغم من أىمية المكتبة وارتباطيا  النجاح األكاديمي والبحث والتعمم مدى الحياة.
كريستا "دراسة نتيجة وتختمف ىذه النتيجة مع كاديمية والبحثية داخل الكميات. بالبرامج األ 

التعميمية القدرات تأثير استخدام المكتبة عمى  والتي أكدت( 13- 12: 86) 2017" سوريا
متفكير النقدي والميارات التحميمية، وميارات االتصال المكتوبة، لوالبحثية لمطالب من تطور 
بون"  وستيوارت جولينا كما اختمفت أيًضا مع نتائج دراسة "ىايديوفي ميارات فيم القراءة. 

البحث عن المعمومات الخاصة  أن عممية إلى ( حيث أشارت133- 132: 61) 2004
كما اعتقد أكثر من نصف الطالب  التعميمي، المكتبة دورأصبحت أكثر كفاءة نتيجة ل الطالبب

، ال سيما تجاىيم التعميمي بدورىا المكتبةقيام عمى درجات أعمى كنتيجة مباشرة ل حصمواأنيم 
 في التكميفات التي تتطمب البحث في المكتبة.

 :تداوهلااملهتبة ومكتيياتَا وطزم  حيش -4

 (.عذٚي )

 اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚاٌى١ٍبد غ١ش اٌّؼزّذحجؼغ ٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌؼ١ٕخ اٌطالة ث

 (رذاٌٚٙبؽ١ض اٌّىزجخ ِٚمز١ٕبرٙب ٚؽشق )ؽٛي اٌّؾٛس اٌشاثغ 

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ 
االعزغبثخ ٌطالة 

 اٌى١ٍبد

غ١ش  اٌّؼزّذح
 اٌّؼزّذح

رمغ اٌّىزجخ فٟ ِىبْ لش٠ت ِٓ لبػبد اٌزذس٠ظ ٚأِبوٓ ِّبسعخ  20
 .األٔشطخ اٌّخزٍفخ

1.0 1.00 

 1.00 1.00 ٠زٛفش ثبٌّىزجخ اٌٙذٚء اٌالصَ ألغشاع اٌذساعخ ٚاٌجؾش. 20

 1.00 1.00 رؼذ اإلػبءح ٚاٌز٠ٛٙخ ثبٌّىزجخ ع١ذح ِٕٚبعجخ. 20

ػذد اٌطالة ٚاٌجبؽض١ٓ اٌّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب  رزٕبعت ِغبؽخ اٌّىزجخ ِغ 20
 ١ِٛ٠ ب.

1..0 1..0 

رزغغ ِغبؽخ اٌّىزجخ ٌّمز١ٕبرٙب ِٓ اٌىزت ٚاٌشعبئً ٚاٌذٚس٠بد  1.
 ٚاٌّشاعغ.

1.03 1.03 

ا ِٓ ؽ١ض٘ب )غشف ِٕفظٍخ ٌٍمشاءح( وخٍٛاد  0. رز١ؼ اٌّىزجخ عضء 
 دساع١خ.

1.20 1.22 
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 (.ربثغ عذٚي )

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ِزٛعؾ ٔغجخ 
االعزغبثخ ٌطالة 

 اٌى١ٍبد

غ١ش  اٌّؼزّذح
 اٌّؼزّذح

ا ِٓ ؽ١ض٘ب ٌؼشع اإلطذاساد اٌمذ٠ّخ ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعغ  3. رخظض اٌّىزجخ عضء 
 اٌّخزٍفخ.

1.00 1.00 

رخظض اٌّىزجخ عضء ِٓ ؽ١ض٘ب ٌؼشع اإلطذاساد اٌؾذ٠ضخ ٌفزشح ِإلزخ لجً ئدساعٙب  2.
 ػٍٝ األسفف.

1..0 1..0 

ثبٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍّىزجخ خش٠طخ رٛػؼ ِىبٔٙب ِٚؾز٠ٛبد وً سوٓ ٚوً ؽبثك  ٠ٛعذ ..
 ثٙب.

1.20 1.20 

رؾزٛٞ طفؾخ اٌّىزجخ ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ اإلٌىزشٟٚٔ ػٍٝ لبئّخ ثبألعئٍخ اٌشبئؼخ )أٚ  0.
ب ِٓ لجً ِغزخذ١ِٙب( ٚاألعٛثخ اٌٛاف١خ ػٕٙب.  األوضش ؽشؽ 

1.20 1.2. 

 1.02 .1.0 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ )أصبس ِٚؼذاد ثؾبٌخ ع١ذح( ٌغّغ ٚرٕظ١ُ ِمز١ٕبرٙب.رؾزٛٞ اٌّىزجخ ِشافك  0.

رّزٍه اٌّىزجخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد اٌالصِخ ٌزغ١ًٙ اٌذساعخ  0.
،  WiFi ،LAN ،Internet ،Microfilm Reader،Scannerٚاٌجؾش )ِضً: 

 ٚغ١ش٘ب(. 

1.. 1.20 

ثبٌّىزجخ خذِبد ٚرغ١ٙضاد ٌٍطالة ِٓ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ )ِٓ أصبس،  ٠ٛعذ 0.
 ِٚظبػذ، ٚدٚساد ١ِبٖ، ٚغ١ش٘ب(.

1..3 1.. 

 1.00 1.00 رٛعذ وب١ِشاد ٌٍّشالجخ فٟ داخً اٌّىزجخ ٚخبسعٙب. 0.

 3..1 0..1 رٛعذ ثبٌّىزجخ آالد ٌٍزظ٠ٛش ثؾبٌخ ع١ذح ِزبؽخ ٌٍّغزف١ذ٠ٓ. 01

 1.20 1.20 ٠زٛفش ثبٌّىزجخ ػذد وبٍف ِٓ أعٙضح اٌؾبعٛة ٌٍّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب.  00

 1.00 1.0 رزٛفش ثبٌّىزجخ ِزطٍجبد اٌٛلب٠خ ِٓ اٌؾشائك ِٚٛاعٙزٙب. 03

 1.20 3..1 ٠ٛعذ ثبٌّىزجخ ِخشط ٌٍطٛاسئ. 02

 1.20 1.20 رٛعذ ثٛاثبد أِٓ ئٌىزش١ٔٚخ ػٕذ ِذخً اٌّىزجخ. .0

 1.02 1.00 رٛعذ فٙبسط ٌغ١ّغ اٌىزت ٚاٌذٚس٠بد اٌّٛعٛدح ثبٌّىزجخ. 00

رٛعذ ثبٌّىزجخ ٌٛؽبد ئسشبد٠خ ٚرؼ١ٍّبد رٛع١ٙ١خ ٌٍز١غ١ش ػٍٝ ِشربد٠ٙب فٟ اٌٛطٛي  00
 ئٌٝ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد. 

1.00 1.0. 

 1.03 1.02 ٠ٛعذ ثبٌّىزجخ ٔظبَ ٌالعزؼبسح ِىزٛة ِٚؼٍٓ ٌّشربدٞ اٌّىزجخ ٚاٌّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب. 00

ب وبف١خ ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٌغشع االعزؼبسح. 00  1.0 1.03 رٛفش اٌّىزجخ ٔغخ 

٠ؾذد ٔظبَ االعزؼبسح اٌىزت ٚاٌّشاعغ إٌّّٛع اعزؼبسرٙب )عٛاء وبٔذ وزج ب ٚؽ١ذح  00
 إٌغخخ، أٚ وزج ب ِشعؼ١خ، أٚ وزج ب لذ٠ّخ ٚٔبدسح(.

1.00 

 

1.00 

أٚ سعبئً  e-mailرشعً ئداسح اٌّىزجخ سعبٌخ ٌٍّغزؼ١ش٠ٓ ػجش اٌـجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ  01
SMS .ٌززو١شُ٘ ثّٛاػ١ذ ئػبدح اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌّؼبسح 

1.20 1.2. 
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 1.00 1.00 ٠فشع ٔظبَ االعزؼبسح عضاءاد ػٍٝ اٌّغزؼ١ش٠ٓ فٟ ؽبٌخ اٌزأخ١ش. 00

 1.02 1.03 ِذح االعزؼبسح ٚػذد اٌىزت اٌّغّٛػ ثٙب فٟ وً ِشح وبٍف. رؼذ 03

رغزخذَ اٌّىزجخ ٔظبَ شفشح اٌزؼش٠ف )اٌجبسوٛد اٌّٛعٛد ثىبس١ٔٗ اٌطبٌت اٌغبِؼٟ(  02
 ٌزغ١ًٙ ٚػجؾ ػ١ٍّخ االعزؼبسح.

1.0 1..3 

 1.20 1.20 رٛفش ئداسح اٌّىزجخ ٌٍطالة خذِخ اٌؾغض ٌٍىزت ٚاٌّشاعغ. .0

 0..1 0..1 ئداسح اٌّىزجخ ٌغ١ّغ اٌّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب اعزؼبسح اٌىزت ٚاٌّشاعغ. رز١ؼ 00

 1.03 1.00 ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس 

 اٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد اٌضمخ 

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.00 

1.02 

البحث  عينتييالحظ اتفاق استجابات  (4) بجدول اإلحصائيباستقراء نتائج التحميل                                       
تجاوزت نسبة متوسط االستجابة ليا الحد  حيث ،( بدرجة كبيرة36عمى تحقق المفردة )
أن مكتبة الكمية موجودة في مكان قريب من قاعات التدريس وأماكن  ،األعمى لحدود الثقة

اسم فتيحو وقاسم أكدت دراسة قممارسة األنشطة المختمفة لتسييل تردد الطالب عمييا. وقد 
 :منيا ،ضرورة توافر بعض المواصفات في مبنى المكتبة (174- 173: 21) 2015 ربيحو

ليو بسيولة، وجعل إأن توضع المكتبة بمكان يتيح لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس الوصول 
 إلىواالحتفاظ باستقاللو مع إمكانية التوسع في المستقبل، ىذا  الرئيسيالمكتبة فى الدور 

 ،والتكييف ،والمصاعد ،الساللم :مثل ،تحتاجيا التيالمرافق  جميعجانب سيطرة المكتبة عمى 
 ودورات المياه.

مما  ؛ما حد   إلىتوفر اليدوء داخل المكتبة  إلىالبحث  عينتياستجابات  شارتأكما 
نجاز بعض مياميم في حين تحققت المفردة  ،يساعد بعض الطالب عمى البحث واالطالع وا 

مما يدل  ؛( بدرجة كبيرة في الكميات المعتمدة ودرجة متوسطة في الكميات غير المعتمدة38)
عمى أن اإلضاءة والتيوية في الكميات المعتمدة مالئمة وجيدة أكثر من الكميات غير 

تباتيا أن الكميات المعتمدة أحدثت بعض التعديالت في مك إلىوربما يرجع ذلك  ؛المعتمدة
تفق تو  ،الكميات غير المعتمدة في مرحمة اإلصالح والتعديلأن لتحصل عمى االعتماد في حين 

 أكدت والتي( 180: 23) 2015 قاسم فتيحو وقاسم ربيحو دراسة ه النتيجة مع نتيجةىذ
جل توفير جو أضرورة توفر اليدوء والحد من مصادر الضوضاء بأقصى درجة ممكنة من 

 المستفيدين والعاممين بالمكتبة.ىادئ لراحة 
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( تؤكد وجود حيز أو مكان 42 :39البحث عمى المفردات ) عينتيكما جاءت استجابات 
وجد بعض الدواليب خاصة تحيث  ،ما حد   إلى القديمةاإلصدارات  اتمخصص لبعض الكتب ذ

بينما يندر وجود مكان أو حيز لعرض اإلصدارات الحديثة أو الكتب  ،بيا داخل المكتبة
مساحة المكتبة  إنحيث  ،والمراجع الجديدة لفترة مؤقتة قبل وضعيا في الدواليب الخاصة بيا

فضاًل  ،ا أو بالنسبة لمقتنياتياتعتبر صغيرة سواء بالنسبة لعدد الطالب المترددين عمييا يومي  
ندرة توفر حيز أو مكان أو غرفة منفصمة لمطالب )خموات دراسية( بالمكتبات لمبحث  عن

: 19)  2014 نتائج دراسة فطيمة الشيخوتتفق ىذه النتيجة مع  ،الفكريواالطالع والتشاور 
عدم مناسبة المساحة المخصصة لممراجع مع احتياجات المستفيدين، حيث أكدت  ،(2239

عدم وجود خموات بحثية وأماكن فضاًل عن نادرة والمخطوطات، وعدم وجود قاعة لمكتب ال
فر ابد من تو  أنو ال (40: 45) 2010 "أندرو ماكدونالد"في حين أكد  ،لمدراسة الجامعية

مجموعة متنوعة من بيئات الدراسة لتناسب تنوع المستخدمين وأنماطيم المختمفة في التعمم 
وتشجعيم  ،المساحة المفضمة لدى مستخدمييا واالكتشاف، وأن تمنح المكتبة حرية اختيار

عمى التعمم وفق وتيرتيم ووقتيم، فعمى الرغم من وجود بعض القراء الذين يحبذون بيئة 
بيئة يفضل البعض اآلخر  فإن الدراسة اليادئة ذات الخصوصية الصوتية والمرئية الجيدة،

عمم الصامت والتأممي تعمم اجتماعية نشطة، وبالتالي يجب توفير مساحات ليس فقط لمت
 ، ولكن أيًضا لمتعمم الجماعي والتعاوني والتفاعمي. والمستقل
البحث عمى عدم اتساع مساحة المكتبة لتشمل جميع  عينتيجانب تأكيد  إلىىذا 

المقتنيات من الكتب والرسائل والدوريات، وضيق مساحة المكتبة بالنسبة لألعداد الكبيرة من 
وجد تفال  ،مع كثرة عدد الطالب لمكمياتقمة المباني المخصصة  إلىوربما يرجع ذلك  ؛الطالب

دراسة نتيجة وتتفق ىذه النتيجة مع  ،أماكن خالية يمكن إضافتيا أو استخداميا لممكتبة
مكتبة بقصور  إلى والتي توصمت( 256: 28) 2014 عبد الكريم الدين شمس مرتضى

 .المساحة والتجييزات والمراجع والدوريات :الكمية من حيث
 عمىالبحث  عينتياستجابات  أشارتفقد  ،أما بالنسبة لموقع المكتبة ومحتوياتو

وجود خريطة توضح مكان المكتبة ومحتوياتيا في كل طابق عدم  إلى( 45 ،44) المفردتين
ن بالمكتبة عن طريق تكنولوجيا يجانب ضعف االتصال بين الطالب والعامم إلىوركن بيا، 

 ؛بخصوص المكتبةالطالب  ىلدالمعمومات الحديثة لمرد عمى استفساراتيم أو األسئمة الشائعة 
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وىذا نتيجة لعدم تصميم موقع خاص بمكتبة كل كمية ضمن موقع المكتبة الرقمية عمى الرغم 
عالم الم ستفيدين بخدماتيا من أىميتو في التواصل بين إدارة المكتبة والطالب لعرض وا 

ويدل ىذا عمى قصور المختمفة وعرض بعض المقترحات لتحسين وتطوير العمل بالمكتبة، 
فى مجال الحاسبات والبرمجة  الحادث لمتقدم بجامعة المنيا المكتبات األكاديمية مواكبة

الرتقاء بالخدمات لالجودة ضمان تطبيق  ذلك وبالتالي يعوق ؛واالتصاالت ونظم المعمومات
بالمؤسسة العممية التعميمية عمى القائمين  إدراكضعف  إلىوقد يرجع ذلك  ؛الموجودة بالمكتبة

 ،ألىمية المكتبة ودورىا واإلجراءات المتبعة لتفعيل الصمة واالتصال بين الطالب والمكتبة
 وعدم تأىيل العاممين التأىيل الالزم لمتعامل مع التقنيات الحديثة في البرامج الحاسوبية.

حيث  ،( بدرجة كبيرة56 ،55البحث تحقق المفردتان ) عينتيأكدت استجابات  بينما
مما يدل عمى تنظيم  ؛الحد األعمى لحدود الثقة انسبة متوسط االستجابة لكل منيمتجاوزت 

العاممين بالمكتبة لممقتنيات الموجودة بالمكتبة بطريقة جيدة سواء من حيث وجود فيارس 
ناحية ترتيبيا في دواليب مع وجود لوحات إرشادية من لمكتب والدوريات الموجودة بالمكتبة أو 

د أكدت وق ،يريدون الحصول عمييا التيمصادر المعمومات  إلىلمساعدة الطالب لموصول 
ضرورة وضع لوحات إرشادية ألقسام  (180: 21) 2015 ربيحوقاسم فتيحو وقاسم  دراسة

المكتبة واإلدارة ومقتنياتيا ووضع تعميمات خاصة بخدمات المكتبة بحيث تكون ىذه التعميمات 
 كافية إلرشاد وتمبية رغبات الزائر عند دخولو المكتبة.

( عمى توفر طفايات 54 :46البحث عمى المفردات ) عينتيكما أجمعت استجابات 
لمحرائق داخل المكتبة ووجود بعض مرافق البنية التحتية من أثاث ومعدات في بعض 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات داخل  لمقوماتبينما يضعف امتالك المكتبة  ،المكتبات
، وغيرىا(  WiFi ،LAN ،Internet ،Microfilm Reader،Scannerالمكتبة )مثل: 

تكنولوجيا لانعكاس التطورات السريعة  عمى الرغم من أىمية ،لتسييل البحث والدراسة
وشبكات  اإلنترنتالمكتبة بما يتجاوز متطمبات جيل  ياقدمالتي تالمعمومات عمى الخدمات 

التواصل االجتماعي من خالل توفير متطمبات تكنولوجية تسيم في التعمم الفعال والغني 
غمب الطالب عينة البحث لم يالحظوا وجود كاميرات لممراقبة سواء داخل أكما أن  ،بالتكنولوجيا

 المكتبة أو خارجيا. 
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 ذويب ندرة وجود بعض الخدمات والتجييزات الخاصة بالطالىذا باإلضافة إلى 
 "أندرو ماكدونالد"في حين أكد  ،االحتياجات الخاصة من أثاث ومصاعد ودورات مياه وغيرىا

أىمية ىذه التجييزات وتصميميا بشكل جيد حتى يضمن استخدميا ( 40: 45) 2010
الذي اإلعاقات وصعوبات التعمم، فالتصميم الجيد ىو  ذويمن قبل  بسيولةوالوصول إلييا 

فضاًل عما  ،سواء اإلعاقات عمى حد   ذويأو  منيم جميع األفراد األصحاءبشكل عام يناسب 
من ضرورة االىتمام بالتصاميم  (190: 7) 2019 أكدتو دراسة خمود مبارك محمد الضاعن

مع  من أجل تقديم خدمات ذوي االحتياجات الخاصة، اإلنشائية والفنية لمباني المكتبات
الخبرات العالمية  مراعاة المعايير والمواصفات القياسية العالمية في التصميم، واالستفادة من

 ىذا الشأن. في
البحث عدم وجود آالت تصوير جيدة بل ىناك مكتبات ال  عينتيجانب تأكيد  إلىىذا 

ة التصوير الخارجي، وكذلك قمة عدد أجيز  إلىمما يضطر الطالب  ؛يوجد بيا آالت تصوير
قمة العاممين الموجودين  إلىوربما يرجع ذلك  ؛الحاسوب المتوفرة لممترددين داخل المكتبة

المادية المتوفرة لممكتبة لتحسين مرافق المكتبة  اإلمكانياتبالمكتبة لمتعامل معيا وقمة 
البحث ندرة وجود  اعينت. كما أكدت مستخدمييا وتطوير خدماتيا والعمل عمى توفير احتياجات

غمب المكتبات أبوابات أمن الكترونية عند مدخل المكتبة وقمة وجود مخرج لمطوارئ في 
مشاكل وفى  أيةو حرائق أو أعند حدوث خطر  وماستخدالذي يمكن او  ،الموجودة بالكميات

 حالة وجوده فيو مغمق وال يتم استخدامو.
البحث عمى  عينتينظام االستعارة بالمكتبة فقد أجمعت استجابات  خصوصما بأ

( عمى ضعف استخدم المكتبة نظام شفرة التعريف )الباركود 65 :60، 58 ،57المفردات )
كمية اليندسة،  :مثل ،من الكميات اجد   ضئيمةال في نسبة إالموجود بكارنيو الطالب الجامعي( 

وقمة النسخ المتوفرة من الكتب والمراجع لالستعارة، وأنو في حالة استعارة الطالب لبعض 
أو رسائل  e-mailالكتب يندر إرسال إدارة المكتبة رسالة لممستعيرين عبر الـبريد اإللكتروني 

SMS ستعارة كما يضعف وجود نظام لال ،لتذكيرىم بمواعيد إعادة الكتب والمراجع المعارة
أمين المكتبة الطالب بمغ يُ ولكن  ،المكتبات الستعارة بعض الكتب والمراجعبمكتوب ومعمن 

بالكتب والمراجع الممنوع استعارتيا وبنظام االستعارة في المكتبة وفى بعض المكتبات  شفاىية
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عمى الكتب لكونيا عيدة  يتم منع استعارة الطالب لمكتب والمراجع حتى لو توفر نسخ خوفاً 
  ،عمى أمين المكتبة

أن عدم وجود ( 61- 59: 2) 2007 محمد حامد عمىأكدت دراسة أسامة  بينما
ا سياسة مكتوبة لإلعارة الخارجية بالمكتبة واعتماد العاممين عمى التعميمات الشفوية يعد أمرً 

تطبيق الشروط الواجب تطبيقيا لتقديم خدمة  ساىم فى وجود تضارب بين العاممين فى ي اسمب
وأوصت بضرورة توفير خدمة حجز كتاب ما مسجل فى سجل االستعارة لصالح أحد  ،اإلعارة

دراسة قاسم فتيحو شارت كما أ ،المكتبة إلىالمستفيدين الذي يرغب في استعارتو حال إرجاعو 
خالية من  ستعارةلالأىمية وجود مكان أو منطقة  (176: 21) 2015 وقاسم ربيحو
وىذا ال يوجد في  ،جانب توفير صندوق إلعادة الكتب أثناء إغالق المكتبة إلىالمعوقات، 

 ؛ال يوجد مكان خاص باالستعارة داخل المكتبةحيث  ،كميات جامعة المنيابالمكتبات األكاديمية 
 ،وجود المكتبة في مكان ال يتسع لتقسيميا وأخذ جزء منيا لالستعارة إلىوربما يرجع ذلك 
 رغبة إدارة الكميات في إلىذلك  ربما يرجعو  ؛بياالكتب الموجودة  تكفي كادتفمساحة المكتبة 

 .كل عام الطالبألعداد المتزايدة من ل انظرً  ؛ممحاضراتلكافية  قاعاتتوفير 
 البحث أن مدة االستعارة وعدد الكتب المسموح بيا في كل مرة غير كاف   اعينتكما أكدت 

في حالة السماح لمطالب باالستعارة، وفى حالة االستعارة وعدم إرجاع الكتب في المدة 
المحددة توجد بعض الجزاءات التي تطبق عمى الطالب ولكن يندر توفير المكتبة لخدمة 

االستعارة الخارجية  إنحيث  ،قيق الجودة داخل المكتبةوىذا يعوق تح ،الحجز لمكتب والمراجع
من أىم الخدمات التي تقدميا المكتبة لممترددين عمييا لتحقيق أقصى درجات اإلفادة منيا 
خارج حدود مبنى المكتبة، بما يساعد المستفيد عمى االطالع عمى مصادر المعمومات في 

تواجو  التي تاء عمى العديد من المشكالكما تسيم فى القض ،المكان والزمان المناسبين لو
ضيق المكان، وعدم توفر مقاعد كافية فى غالبية  :مثل ،الطالب فى االطالع داخل المكتبة

لمطالب لممكوث  وعدم توفر اليدوء الالزم لمقراءة، وعدم وجود وقت كاف   ،المكتبة عملأوقات 
البحث  عينتيبينما أكدت استجابات  ،(ورش العمل)طويال داخميا النشغاليم بالمحاضرات و

( أن نظام االستعارة المتبع في المكتبات في حالة الموافقة عمى االستعارة 62عمى المفردة )
يحدد الكتب والمراجع الممنوع استعارتيا )سواء كانت كتب وحيدة النسخة، أو كتب مرجعية، 

 .شفاىيةً  أو كتب قديمة ونادرة( من قبل أمين المكتبة
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إلى أن استجابات  (4)تشير نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات الواردة بجدول كما 
الكميات المعتمدة وغير المعتمدة عمى جميع المفردات الخاصة بحيز المكتبة بعض الطالب ب

تمثل قصورا في تحقيق المؤشرات الخاصة بيذا المعيار، حيث بمغت  تداولياومقتنياتيا وطرق 
( لمكميات غير 0.52و) ،( لمكميات المعتمدة0.55لممحور )نسبة متوسط االستجابة 

مما يدل عمى ضعف اإلمكانيات الموجودة  ؛المعتمدة، ولم تتجاوز الحد األدنى لحدود الثقة
كما أن حيز المكتبة غير مناسب  ،التنوع والقبول والحداثة والجودة :داخل المكتبة من حيث

 ،يعوق عممية البحث واالطالع وابتكار معرفة جديدةوبالتالي  ،لمقتنيات المكتبة وعدد الطالب
 البحث والتدريس داخل الجامعة. :عمى العممية التعميمية من حيث سمبيوىذا يؤثر بشكل 

بعض يف  نادمييةاملهتبات األبوأمياء املهتبات حول واقع حتكل معايري االعتناد  مديزيآراء  -ثاىيا

 :املعتندة وغري املعتندة جبامعة املييا هلياتال

في العرض السابق تم رصد استجابات الطالب في الكميات المعتمدة والكميات غير 
ومحور العممية التعميمية لجميع المؤسسات  األساسيوالذين يمثمون اليدف  ،المعتمدة
والتي تقدم ليم الخدمات التي تسيم في نمو شخصياتيم وتساعدىم عمى التطور  ،التعميمية

استجابات  يتم تناول التاليم في صنعيا. وفى الجزء اسيومواكبة التغيرات والتطورات واال
الذين طبيعة فيم و ال تقل أىمية لفيم أساس العمل في المكتبات  التيوأمناء المكتبات و  مديري

ولكن يتم التفسير  ،أىداف المكتبة وتحقيق معايير االعتماد والجودة بيايسيمون في تحقيق 
حيث يندر وجود فروق بين المكتبات في الكميات المعتمدة والكميات غير  ،بصورة إجمالية

قمة عدد العاممين  إلىىذا باإلضافة  ،من خالل استجابات الطالب احً وكان ىذا واض ،المعتمدة
 بالمكتبات.

  



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 770 - 

 هلية وفعاليتَا املؤصضية:إدارة ال -1

 (0عذٚي )

اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚاٌى١ٍبد غ١ش اٌّؼزّذح جؼغ ٚإِٔبء اٌّىزجخ ث ِذ٠شٞٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌؼ١ٕخ 

 (ئداسح اٌّىزجخ ٚفؼب١ٌزٙب اٌّإعغ١خ)ؽٛي اٌّؾٛس األٚي 

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ 

 ٚإِٔبء اٌّىزجبد ّذ٠شٌٞ

 غ١ش اٌّؼزّذح

 اٌّؼزّذح

اٌؼ١ٕخ 

 وٍٙب

0   ِ ثبعزخذاَ  ٌٍزغغ١ً اإلٌىزشٟٚٔ برطجك اٌّىزجخ ٔظب

 .اٌجبسوٛد( ٌٍّزشدد٠ٓ ػٍٝ اٌّىزجخ)

1.03 1.00 1.03 

رز١ؼ ئداسح اٌى١ٍخ ٌٍطالة رمذ٠ُ شىبٜٚ ِٚمزشؽبد  3

ثخظٛص ِشافك اٌّىزجخ ٚخذِبرٙب )ِضً: طٕذٚق 

 اٌشىبٜٚ ٚااللزشاؽبد(.

1.00 1.03 1.0. 

رؼمذ ئداسح اٌّىزجخ اعزّبػبد ِغ ِمذِٟ اٌشىبٜٚ  2

 ٚااللزشاؽبد ٌّٕبلشزٙب ِٚزبثؼزٙب.

1..0 1..3 1..0 

٠طجك ِغإٌٚٛ اٌّىزجخ اعزجبٔخ ػٍٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ فٟ  .

ٔٙب٠خ وً ػبَ دساعٟ العزمظبء سأ٠ُٙ فٟ ِشافمٙب 

 ٚخذِبرٙب.

1.03 1..2 1..0 

فٟ ٌغبْ اخز١بس ٚششاء اٌىزت  ٠شبسن إِٔبء اٌّىزجبد 0

 ٚاٌّشاعغ اٌؾذ٠ضخ.

1.0. 1.00 1.02 

٠ُّضًَّ إِٔبء اٌّىزجبد رّض١ال  وبف١ ب ٚؽم١م١  ب فٟ اٌٍغبْ  0

 إٌّجضمخ ثبٌى١ٍخ )ِضً: ٌغٕخ اٌّىزجبد(.

1.00 1..0 1.0 

رمَٛ اٌّىزجخ ثؾغبة ِزٛعؾ اٌفمذ اٌغٕٛٞ ٌٍىزت ٚرؾذ٠ذ  0

 اٌّغإٚي ػٕٗ.

1.02 1.03 1.02 

 1.03 1.00 1.03 رٛعذ سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٌٍّىزجخ رزغُ ثبٌذلخ ٚاٌٛػٛػ. 0

رزٛافك سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌّىزجخ ِغ سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ  0

 اٌزبثؼخ ٌٙب.

1.00 1.00 1.00 

٠غُٙ ِٛظفٛ اٌّىزجخ فٟ ٚػغ ٚط١بغخ سؤ٠خ ٚسعبٌخ  01

 اٌّىزجخ.

1.00 1.0. 1.00 

ا دٚس٠  ب 00 ئٌٝ ئداسح اٌى١ٍخ ػٓ  ٠مذَ ِذ٠ش اٌّىزجخ رمش٠ش 

 ِؼٛلبد اٌؼًّ ثبٌّىزجخ ٚعجً رط٠ٛش٘ب.

1.00 1.00 1.00 

 1.00 1.00 1.00 ٠ٛعذ رؼبْٚ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّىزجخ ٚث١ٓ ِذ٠ش٘ب. 03

٠زبثغ ِذ٠ش اٌّىزجخ عٙٛد اٌّٛظف١ٓ ٌزؾغ١ٓ عٛدح  02

 اٌخذِخ ثٙب.

1.03 1.00 1.03 

ث١ئخ اٌّىزجخ رٛفش ئداسح اٌّىزجخ اٌذػُ اٌالصَ ٌزؾغ١ٓ  .0

 ٚعٛدح األداء ثٙب.

1.00 1.0 1.00 

رٛفش ٚؽذاد اٌزذس٠ت ثبٌغبِؼخ خطخ رذس٠ج١خ ٚاػؾخ  00

 رغزٙذف ر١ّٕخ لذساد ِٚٙبساد اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّىزجبد.

1.00 1.00 1.00 

 1.00 1.00 1.00رؼغ ئداسح اٌّىزجخ عذاٚي ص١ِٕخ ٌٍظ١بٔخ اٌذٚس٠خ  00
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 ٚاٌّغزؾذصخ ٌألعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚاٌّشافك.

٠ُؼزجش ػذد ِٛظفٟ اٌّىزجخ وبف١ ب ٌزمذ٠ُ خذِبد اٌّؼٍِٛبد  00

 اٌزٟ ٠ؾزبعٙب اٌطالة.

1.00 1.03 1.0. 

رؼمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٚرأ١ٍ١٘خ ثظفخ دٚس٠خ ٌّٛظفٟ  00

 اٌّىزجخ.

1.00 1.00 1.00 

00 

 

رخظض ئداسح اٌّىزجخ ػذد وبٍف ِٓ أعٙضح اٌؾبعٛة 

 اٌّىزجخ.ٌٍؼب١ٍِٓ ِشرجطخ ثمبػذح ث١بٔبد 

1.00 1.03 1.0. 

٠ؾبفع ِٛظفٛ اٌّىزجخ ػٍٝ اوزغبة اٌّؼشفخ ٚاٌّٙبساد  31

 ٚرؼض٠ض٘ب. 

1.00 1.00 1.00 

٠زٛفش ثبٌّىزجخ اٌىٛادس اٌف١ٕخ اٌمبدسح ػٍٝ رشغ١ً ٚط١بٔخ  30

 إٌظُ ا١ٌ٢خ اٌّٛعٛدح ثٙب.

1.00 1.0. 1.00 

ة اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّىزجخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ؽبالد  33 اٌطٛاسئ ٠ُذسَّ

 )ِضً: اٌؾشائك ٚاٌضالصي ٚغ١ش٘ب(.

1.02 1.03 1.02 

 1.00 .1.0 1.00 ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس 

 اٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد اٌضمخ 

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.02 

1.00 

1.00 

1.00 
 

وجود بعض الصناديق في أماكن متفرقة لى إ (5)بجدول  اإلحصائيتشير نتائج التحميل 
ولكنيا غير  ،بعض الشكاوى والمقترحات تقديم مطالب من خاللياليمكن  ، والتيالكميةفي 

البحث عمى ندرة عقد لقاءات مع الطالب  اعينتمفعمة من جانب إدارة المكتبة، حيث اتفقت 
جانب ضعف اىتمام  إلىىذا  ،لمتعرف عمى احتياجاتيم ومقترحاتيم لتطوير المكتبات بالكمية

راء الطالب في الخدمات المقدمة ومدى مناسبتيا الحتياجاتيم من خالل آف عر  إدارة المكتبة بت  
فيتم التسجيل في  اإللكترونيأما بالنسبة لمتسجيل  ،الدراسيفي نياية العام  ةتطبيق استبان

وبالتالي يندر  ؛اغمب الكميات في سجالت خاصة بذلك وبعد ذلك يتم تسجيميا عمى الكمبيوتر
 :1البحث عمى المفردات ) عينتيوىذا ما أكدتو نسب متوسط االستجابة ل استخدام الباركود.

 لم تتجاوز الحد األدنى لحدود الثقة. التي( 4
البحث عمى وجود رؤية ورسالة  اعينتأما بالنسبة لرؤية المكتبة ورسالتيا فقد أجمعت 

ما مع رؤية ورسالة الكمية حيث تم أخذ رؤية ورسالة المكتبة المركزية  حد   إلىلممكتبة تتوافق 
في  (ما حد   إلى)م أو مشاركة بعض العاممين بالمكتبة اسيإالكميات في حين يندر  ألغمب

 :8صياغة رؤية ورسالة المكتبة، وىذا ما أكدتو استجابات عينة البحث عمى المفردات )
غمب أالباحثان وجود رؤية ورسالة مكتوبة ومعمنة في ولكن عند التطبيق لم يالحظ  ،(10
 لمكتبات.ا
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المكتبات ودورىم في تحقيق أىداف المكتبة وتوفير الخدمات  مديري بخصوصأما 
البحث وجود  عينتيفقد أكدت استجابات  ،الجودةاالعتماد و تحقيق معايير ل ياالمأمولة من

المكتبات بعض التقارير  ومدير بدرجة كبيرة، كما يقدم  يامديريتعاون بين العاممين بالمكتبة و 
 يمدير جانب متابعة بعض  إلى ،عن معوقات العمل بالمكتبة وطرق تحسينيا وتطويرىا

المكتبات ألداء العاممين بالمكتبة وتوفير الدعم ليم لتحسين العمل داخل المكتبة وتطوير 
المكتبات جداول زمنية لمصيانة الدورية لألجيزة  اتإدار بعض تضع كذلك  ،مستوى الخدمة بيا

جانب قيام وحدات التدريب بوضع بعض الخطط لتنمية ميارات  إلى ،المكتبةبمرافق الو 
 التي( و 16 :11)البحث عمى المفردات  عينتيوىذا ما أكدتو استجابات  ،العاممين بالمكتبة

 االستجابة ليذه المفردات بين الحد األعمى والحد األدنى لحدود الثقة.   انحصرت نسب متوسط 
ن استجابات عينة البحث أكدت قيام العاممين أوباستقراء نسب متوسط االستجابة يتضح 

الفقد السنوي في الكتب والمراجع الموجودة إلعادة  بكتابة تقارير سنوية لتحديدبالمكتبة 
 ،إصالح الكتب والمراجع التالفة وتعويضيا داخل المكتبة لكونيا تمثل عيدة بالنسبة لمعاممين

مثل الحرائق والزالزل  الطوارئكما توجد دورات تدريبية لمعاممين بالمكتبة لمتعامل مع حاالت 
 ؛بة عمى اكتساب المعرفة والميارات لمتابعة الجديدوكذلك يحافظ العاممون بالمكت ،وغيرىا

جانب وجود  إلى ،المرغوبية االجتماعية لدى عينة التطبيق إلىوربما ترجع االستجابة العالية 
 ،بعض الدورات التدريبية لتأىيل العاممين بالمكتبة لمتابعة الجديد في مجال خدمات المكتبات

ضرورة وجود ( 126- 125: 23) 2016 العطاب حمدأعبد اهلل  أكدت دراسة محمد وقد
نيا أوتبنى األفكار التي من ش ،دورات تدريبية وتأىيمية لمعاممين وتشجيعيم عمى االبتكار

يعوق المكتبة  ذلك نإف ؛وفى حالة إىمال ىذه الدورات أو قمتيا ،تحسين األداء في المكتبة
  عن تحقيق أىدافيا.
المكتبات في لجان اختيار وشراء الكتب والمراجع مناء أتمثيل بعض  إلىىذا باإلضافة 

ولكن لم يتم االعتماد عمييم بدرجة كبيرة في اختيار الكتب وشرائيا ولكن أعضاء  ،الحديثة
بينما يضعف تمثيل العاممين  ،ىاختيار تحديد الكتب والمراجع وامن يقومون بىم ىيئة التدريس 

ف أىم عر  بالمكتبة في المجان المنبثقة بالكمية )لجنة المكتبات( وبالتالي نفتقد خبراتيم في ت  
وىذا ما  ،المشكالت التي تواجييم ومقترحاتيم لتطوير األداء في المكتبة وتحسين خدماتيا

عمى الرغم من تأكيد ذلك و  (.22، 20، 18، 7أكدتو استجابات عينة البحث عمى المفردات )
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ضرورة تمثيل مكتبات جامعة عمى  (7: 4) (8في مادتيا الـ ) الئحة مكتبات جامعة المنيا
من أجل المساىمة في  ة المكتبات واالجتماعات والمجان داخل الجامعة وخارجياالمنيا في لجن
 .الوحدات المختمفةوالتنسيق بين  لتحقيق األىداف المرسومة ومتابعة تنفيذىا وضع الخطط

تشكيل لجنة ب ومأن مجمس الكمية يق (12 :4) (16الـ )كما أوضحت الالئحة في مادتيا 
من وجود مدير مكتبة  ال بدوالتي  عنو، المجان المنبثقةكإحدى بداية كل عام دراسي المكتبات 

 .المكتبات بالكمية نةالكمية كعضو أساسي من أعضاء لج
عدد الطالب مقارنة بتؤكد قمة عدد العاممين بالمكتبة لكما جاءت استجابات عينة البحث 

مما يؤثر  ؛الموجود في كل كمية، فعدد العاممين في المكتبة ال يتناسب مع عدد الطالب الكبير
وكذلك ضعف توافر الكوادر الفنية القادرة عمى  ،عمى تقديم الخدمات لمطالب وتمبية احتياجاتيم

وفى حالة وجود عطل يتم االتصال  ،تشغيل وصيانة النظم اآللية الموجودة بالمكتبة
تظل فيو ىذه النظم  فترة زمنية ىذه العممية ستغرقتوقد  بالمتخصصين إلصالح ىذا العطل

مما  ؛معاممين بالمكتبةقمة عدد أجيزة الحاسوب الموجودة ل فضاًل عن ،معطمة عن العمل
لمساعدة  اإللكترونيالتواصل بين العاممين بالمكتبة والطالب سواء من خالل البريد  وقيع

البحث عمى المفردات  عينتيوىذا ما أكدتو استجابات  ،استفسار أيالطالب في اإلجابة عمى 
 ( والتي لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة لممفردات الحد األدنى لحدود الثقة.21، 19، 17)

تحقق مفردات محور إدارة المكتبة  تؤكد (5)جدول ب اإلحصائينتائج التحميل جاءت كما 
( وىي 0.66حيث بمغت نسبة متوسط االستجابة ) ،وفعاليتيا المؤسسية بدرجة متوسطة

ويدل ىذا عمى مشاركة بعض إدارات  ؛تنحصر بين الحد األعمى والحد األدنى لحدود الثقة
و المرجوة أولكن ىذا التحقق ليس بالدرجة المأمولة  ،المكتبات في التخطيط والتقييم المستمر

وربما ترجع  ؛تحقيق التحسين المستمرلمكشف عن موارد المكتبة وتقييم فعاليتيا لتطويرىا و 
المكتبات في تقديم صورة جيدة عن قيادتيم وأدوارىم.  ومديريلى رغبة أمناء إىذه االستجابة 

بينما أكدت استجابات عينة الطالب وجود قصور في تحقق المؤشرات الخاصة بمحور الفعالية 
دارة المكتبة لية المكتبات وقياس النتائج التي حيث يندر وجود وسائل لتقييم فعا ،التعميمية وا 

 دوروجود قصور في  فضاًل عنتسيم في التطوير المستمر لمخدمات المقدمة من المكتبات 
 . بالمكتبة اإلداريالييكل 
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 الكيه املَيية والعالقات اخلارجية: -0

 (0عذٚي )

اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚغ١ش اٌّؼزّذح ؽٛي جؼغ ِٕبء اٌّىزجخ ثأٚ ِذ٠شٞؼ١ٕخ ٌٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ 

 (ٚاٌؼاللبد اٌخبسع١خ اٌم١ُ ا١ٌّٕٙخ) اٌضبٟٔاٌّؾٛس 

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ 
 ٚإِبء اٌّىزجبد ّذ٠شٌٞ

غ١ش  اٌّؼزّذح
 اٌّؼزّذح

اٌؼ١ٕخ 
 وٍٙب

رٛعذ لٛاػذ ٚػٛاثؾ ٌؼ١ٍّخ اٌزظ٠ٛش ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعغ  32
 .داخً اٌّىزجخ

1.02 1.00 1.03 

رٛعذ ٌٛؽبد ئسشبد٠خ ثبٌّىزجخ ِٛػؼ ثٙب ؽمٛق اٌّغزف١ذ٠ٓ  .3
 ٚٚاعجبرُٙ رغب٘ٙب.

1.00 1.03 1.0. 

٠ٛعذ ث١ٓ ئداسح ِىزجخ اٌى١ٍخ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِىزجبد اٌغبِؼخ  30
 .رٕغ١ك فٟ ػ١ٍّبد رذاٚي اٌىزت ٚاٌّشاعغ

1.03 1..0 1.00 

اٌىزش١ٔٚخ( رز١ؼ ئداسح اٌّىزجخ ٌٍطالة ِؼٍِٛبد )ِطجٛػخ أٚ  30
ؽٛي ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚؽمٛق إٌشش ٌٍّإٌف ٚاٌغشلبد 

 اٌؼ١ٍّخ.

1..0 1..2 1..0 

اٌؼبٍِْٛ ثبٌّىزجخ ػٍٝ ػٍُ ٚدسا٠خ ثؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ  30
 ٚؽمٛق إٌشش ٌٍّإٌف ٚاٌغشلبد اٌؼ١ٍّخ.

1.00 1.00 1.00 

ئداسح اٌّىزجخ ِغ اٌى١ٍبد األخشٜ راد اٌظٍخ ثّغبي  رزؼبْٚ 30
 اٌّىزجبد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ثبٌغبِؼخ ِٓ أعً رط٠ٛش اٌّىزجبد. 

1.00 1.0. 1.00 

رظذس ئداسح اٌّىزجخ وز١جبد ٚٔششاد دٚس٠خ ِطجٛػخ ٌٍزؼش٠ف  30
 ثّشافمٙب ٚخذِبرٙب ٌزٛص٠ؼٙب ػٍٝ ؽالة اٌغبِؼخ ٚاٌّذاسط.

1.20 1.2. 1.20 

ب ع٠ٕٛ  ب ٌٍزؼش٠ف ثخذِبرٙب  رٕظُ 21 ب ِفزٛؽ   ِ ِىزجخ اٌى١ٍخ ٠ٛ
 ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ داخً اٌؾشَ اٌغبِؼٟ ٚخبسعٗ.

1.20 1.22 1.20 

رشبسن اٌّىزجخ فٟ االؽزفبي ثبٌّٕبعجبد راد اٌظٍخ )ِضً ا١ٌَٛ  20
ًٍّ ِٓ: اإلػبلخ، ٚاٌّشأح، ٚاٌىزبة ٚؽمٛق اٌّإٌف(.  اٌؼبٌّٟ ٌى

1.20 1.20 1.20 

ئداسح اٌّىزجخ خذِبرٙب ٌٍخش٠غ١ٓ ٌّّٚبسعٟ اٌّٙٓ فٟ رز١ؼ  23
 اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٚاألوبد١ّ٠خ.

1.0 1..0 1..0 

رشبسن ئداسح اٌّىزجخ فٟ فؼب١ٌبد اٌغّؼ١بد ا١ٌّٕٙخ  22
اٌّزخظظخ فٟ ِغبي اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد )ِضً: إٌذٚاد، 

 ٚاٌّؼبسع، ٚاٌّإرّشاد، ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ(.

1.22 1.22 1.22 

 1.02 1.00 .1.0 ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس 

 اٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد اٌضمخ 

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.02 

1.00 

1.00 

1.00 
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عمم ودراية العاممين بالمكتبة بحقوق الممكية  تؤكدجاءت استجابات عينة البحث                              
 وبناءً  ،بعض الدورات التدريبية التي تمقاىا العاممون بالمكتبة إلىوربما يرجع ذلك  ؛الفكرية
البحث وجود قواعد لعممية تصوير الكتب والمراجع داخل المكتبة لحماية  ةعينأكدت  فقد ،عميو

وفى بعض المكتبات توجد بعض المراجع  ،ويتم تطبيق ىذه القواعد ،الممكية الفكرية لممؤلف
ة اإللكترونيفي حين يندر وجود بعض المطبوعات أو المنشورات  ،اممنوع التصوير منيا نيائي  

وىذا ما أكدتو عينة  ،و بعض الموحات حول حقوق الممكية الفكرية لتعريف الطالب بياأ
 .(27 :23البحث عمى المفردات )

المكتبات مجال األقسام المتخصصة بكما أكدت عينة البحث تعاون بعض المكتبات مع 
كما توجد بعض  ،في الكميات األخرى لتطوير المكتبات وتحسين أدائيا المعمومات نظمو 

الموحات اإلرشادية في بعض المكتبات تبين حقوق المترددين عمييا وواجباتيم نحوىا ولكن 
 ا من الموحات المعمنة والخاصة بتعميماتال عدد قميل جد  إعند التطبيق لم يالحظ الباحثان 

ينما أكدت استجابات عينة البحث وجود قصور في عممية تداول ب ،نظافة المكتبة لمحفاظ عمى
لمتيسير عمى الطالب بالرغم من وجود أقسام مشتركة  ؛الكتب والمراجع بين الكميات المختمفة

 ،(28، 25، 24وىذا ما أكدتو استجابات عينة البحث عمى المفردات ) ،بين بعض الكميات
عمى السماح  تنص (19: 4) (30مادتيا الـ )في حين أن الئحة مكتبات جامعة المنيا في 

اس حوث عمى أسبالجامعات والييئات العممية ومراكز ال إلىعارة من مكتبات الجامعة إلبا
جامعة  كميات ا أنيا تسمح باإلعارة والتداول بين مكتباتيعني ضمني   مما ؛المعاممة بالمثل

 .، وىذا غير متحقق في الواقع الفعميالمنيا
فقد اتفقت عينة  ،لمعالقات الخارجية ودور المكتبة تجاه المجتمع المحمى أما بالنسبة

البحث عمى ندرة قيام إدارة المكتبة بتعريف الطالب والباحثين والمجتمع المحمى بخدماتيا 
أو من خالل كتيبات ونشرات  ،سواء من خالل تنظيم يوم لعرض الخدمات التي تقدميا

ضعف مشاركتيا في بعض  فضاًل عن ،ات ذات الصمةمطبوعة توزع عمى المدارس والمؤسس
وكذلك ندرة ، لإلعاقة أو المرأة أو الكتاب العالمياالحتفاالت في المناسبات المختمفة مثل اليوم 

المعمومات والمكتبات مثل  عمم مشاركتيا في فعاليات الجمعيات المينية المتخصصة في مجال
ضعف إتاحة إدارة المكتبة خدماتيا  إلىباإلضافة  ،الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية

مخريجين في مختمف التخصصات العممية واألكاديمية والمجاالت المعرفية التي تخدميا ل
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( والتي لم تتجاوز 33 :29وىذا ما أكدتو استجابات عينة البحث عمى المفردات ) ،المكتبة
يدل عمى وجود قصور شديد في  مما ؛نسب متوسط االستجابة ليم الحد األدنى لحدود الثقة

قتصر عمى يالعالقات الخارجية لممكتبة عمى الرغم من أن مجتمع المكتبات األكاديمية ال 
الطالب أو أعضاء ىيئة التدريس أو موظفي الجامعة أو حتى الحي الذي توجد فيو المكتبة 

ندرة وجود العاممين المؤىمين والقيادات الواعية بدور  إلىذلك وربما يرجع  ؛بل مجتمع عالمي
وعدم وعييم بالطرق واألساليب التي من خالليا تدعم  ،المكتبة في خدمة المجتمع المحمى

 . والخارجي الداخميالمكتبة عالقتيا بالمجتمع 
بدورىا في التواصل المكتبات اىتمام خاص  تولي البريطانية الجامعات معظم في بينما

 التوعية وفعاليات أحداث من العديد (برادفورد) جامعة نفذتالمجتمعي، فعمى سبيل المثال: 
الجامعة وتعريفيم بالموارد  إلىمن أجل تعويد الطالب عمى فكرة القدوم  ؛لممدارس العامة

لمتواصل بالمكتبة مكونة من أمينين مكتبة لمموضوعات  مجموعةالمتاحة بيا، منيا إنشاء 
 ،بيا بصحبة مدرس أو أمين مكتبةال  وآخر لممجموعات الخاصة، وُطمب من المدارس إرسال طُ 

مت جمسات تعريفية بالمكتبة لمدة ساعتين لمجمسة الواحدة في األوقات األقل ازدحاما د  وقُ 
جمسة التعريفية القيام بممارسات وتمارين لتحسين ويمكن لمطالب في الالسنة الدراسية،  خالل

الخاص بالمكتبة، وكيفية إيجاد  (الكتالوج)، واستخدام اإلنترنتمياراتيم البحثية عمى شبكة 
الكتب عمى الرفوف، واستخدام الكتب األكاديمية اإللكترونية ذات الوصول المفتوح، والتنقل 

 (.28: 76) عبر معمومات مفيدة في كتاب
اتفاق عينة البحث عمى ضعف  إلى (6)بجدول  اإلحصائيتشير نتائج التحميل كما 

حيث لم تتجاوز نسبة متوسط  ،تحقق المفردات الخاصة بالقيم المينية والعالقات الخارجية
مما يدل عمى قصور دور المكتبات في تعزيز  ؛االستجابة لممحور الحد األدنى لحدود الثقة

وخصوصية المستخدم  بالحرية الفكرية وقيم وحقوق الممكية الفكرية،القيم المينية الخاصة 
ىذا باإلضافة إلى ضعف مشاركة  ،وسريتو، والتعاون، والخدمة المتمركزة حول المستخدم

وبالتالي ضعف العالقات  والخارجي؛ الداخميالمكتبات الموجودة بالجامعة في خدمة المجتمع 
 ا قصور دوروالتي أكدت أيضً  ،عينة الطالبنتائج جة مع واتفقت ىذه النتي، الخارجية لممكتبة

المكتبات  تواصلإدارة المكتبة في دعم الحرية الفكرية وقيم وحقوق الممكية الفكرية وضعف 
 .المجتمع الخارجيمع 
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 للنهتبة: والبخجي التعلينيالدور  -3

 (0عذٚي )

اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚغ١ش اٌّؼزّذح ؽٛي جؼغ ِٕبء اٌّىزجخ ثأٚ ِذ٠شٞٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌؼ١ٕخ 

 (ٌٍّىزجخ ٚاٌجؾضٟ اٌزؼ١ٍّٟاٌذٚس )اٌّؾٛس اٌضبٌش 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ 
 ٚإِٔبء اٌّىزجبد ّذ٠شٌٞ

غ١ش  اٌّؼزّذح
 اٌّؼزّذح

اٌؼ١ٕخ 
 وٍٙب

2. 
ئِىب١ٔخ ؽٍت ِظبدس  اإلٔزشٔذرز١ؼ طفؾخ اٌّىزجخ ػٍٝ 

 .اٌّخزٍفخخ اإلٌىزش١ٔٚاٌّؼٍِٛبد 
1.0 1.00 1.0 

20 
ذ ؼْ رز١ؼ ئداسح اٌّىزجخ ٌٍطالة فشص اٌجؾش ٚاالؽالع ػٓ ثُ 

 .ِٓ خالي ثشاِظ اٌؾبعٛة اٌخبطخ ثُٙ
1.00 1.00 1.00 

20 
رزٛافش ثبٌّىزجخ ثشاِظ ٚأٔظّخ فؼبٌخ ٌّٕغ اعزخذاَ شجىخ 

 اإلٔزشٔذ فٟ غ١ش اٌذساعخ ٚاٌجؾش.
1.03 1.0 1.00 

20 
رٛعذ ثبٌّىزجخ أٔظّخ ئٌىزش١ٔٚخ رغبػذ اٌطالة فٟ اٌٛطٛي 

 ئٌٝ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد اٌّبد٠خ اٌّٛعٛدح ثٙب.
1.00 1.00 1.00 

20 
رٛفش ئداسح اٌّىزجخ ِظبدس ِؼٍِٛبد ٌزٚٞ االؽز١بعبد 
اٌخبطخ )وزت طٛر١خ أٚ ِىزٛثخ ثطش٠مخ ثشا٠ً، ٚعبئً 

 ِشئ١خ ٌٍظُ ٚاٌجىُ ِضٚدح ثٍغخ اإلشبسح ٚغ١ش٘ب(.

1..3 1..0 1..3 

20 

٠زشبٚس أ١ِٓ اٌّىزجخ ِغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ؽٛي 
رٛف١ش اٌّظبدس اٌالصِخ ٌذػُ ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ )ِضً: 
ف١ذ٠ٛ٘بد رؼ١ّ١ٍخ، ٚسعَٛ ث١ب١ٔخ، ٚرمبس٠ش د١ٌٚخ، ٚسعَٛ 

 وبس٠ىبر١ش٠خ، ٚغ١ش٘ب(. 

1.03 1..0 1.00 

.1 
ٌٍـطالة اٌغذد ؽٛي رٛفش ئداسح اٌّىزجخ دٚساد رذس٠ج١خ 

 و١ف١خ االعزخذاَ األِضً ٌّشافك اٌّىزجخ ٚخذِبرٙب.
1... 1.. 1..3 

.0 
٠شبسن ثؼغ اٌطالة فٟ اٌفشق إٌٙبئ١خ أ١ِٓ اٌّىزجخ فٟ 
رٛع١ٗ اٌطالة ا٢خش٠ٓ ٔؾٛ االعزفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ 

   رمذِٙب اٌّىزجخ.

1... 1.20 1..3 

.3 
ئداسح اٌّىزجخ اٌّغبػذح اٌفشد٠خ ِٓ خالي ثش٠ذ  رٛفش

 ئٌىزشٟٚٔ أٚ سلُ ر١ٍفْٛ ِغغً ػٍٝ ِٛلؼٙب.
1... 1..2 1... 

.2 

اٌؼبٍِْٛ ثبٌّىزجخ اٌطالة ثبعزّشاس ثبٌخذِبد اٌغذ٠ذح  ٠ُؼٍُ 
أٚ اٌّمز١ٕبد اٌّؼبفخ ؽذ٠ضب  ٌٍّىزجخ ِٓ خالي اٌٛعبئً 

-eاٌّزبؽخ )ِضً: ٌٛؽخ ئػالٔبد، ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ 
mail ًٚسعبئ ،SMS.) 

1.0. 1.00 1.02 

 1.00 1.00 1.00 ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس 

 
  اٌضمخاٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد 

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.02 

1.00 

1.00 

1.00 
 



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 778 - 

 يتضح أن استجابات عينة البحث أكدت (7)باستقراء نسب متوسط االستجابة بجدول 
د من خالل االشتراك في دار ع  إتاحة إدارة المكتبة لمطالب البحث عن مصادر المعمومات عن بُ 

مما يسيل عمى الطالب الحصول عمى بعض المعمومات ولكن  ؛و بنك المعرفةأالمنظومة 
و دار المنظومة خصوصا الكتب أليست كل مصادر المعمومات موجودة في بنك المعرفة 

 جزءً ال يتعدى كونو ن توفر فا  لمكتب والمراجع و  المعرفيوالمراجع، حيث ال يتوفر المحتوى 
والتي  ،ةاإللكترونيالبحث من وجود بعض مصادر المعمومات  اعينتوىذا ما أكدتو  ،ضئيالً 

و دار المنظومة أيمكن لمطالب الحصول عمييا سواء عمى صفحة اتحاد الجامعات المصرية 
( والتي انحصرت نسبة متوسط 37و بنك المعرفة وذلك من استجابتيا عمى المفردة )أ

قمة استخدام  إلىىذا باإلضافة  ،عمى والحد األدنى لحدود الثقةاالستجابة بين الحد األ
المتاح داخل الجامعة إال فى نطاق العمل أو البحث حيث توجد أنظمة وبرامج تحول  اإلنترنت
 إلىلكترونية لممساعدة في الوصول إتوافر برامج حاسوبية وأنظمة  فضاًل عن ،دون ذلك

  ،مصادر المعمومات الموجودة بالمكتبة
ن ىذه البرامج تستخدم من أ إلىوربما يرجع ذلك  ؛الطالب وجود ذلك ةعيننفت  بينما

بالخدمات الطالب عالم إدارة المكتبة إجانب ندرة  إلىقبل العاممين بالمكتبة وليس الطالب 
وىذا ما أكدتو استجابات  ،استخداميا من قبل الطالب ندرة وبالتالي ؛الجديدة التي تقدميا

 والباحثين ن بالمكتبة لمطالبيمن ضعف إعالم العامم (43)ة عينة البحث عمى المفرد
لممكتبة سواء من خالل لوحة إعالنات أو بريد  اً حديث المضافةو المقتنيات أبالخدمات الجديدة 

ف أو تدريب الطالب الجدد حول كيفية استخدام يكما يندر تعر  ،نصية أو رسائل إلكتروني
من خالل دورات تدريبية أو مشاركة بعض مرافق المكتب واالستفادة من خدماتيا سواء 

 الطالب في الفرق النيائية.
( حيث 42، 39، 38البحث تؤكد ضعف تحقق المفردات ) عينتيكما جاءت استجابات 

ويدل ذلك عمى قمة التواصل بين  ؛لم تتجاوز نسب متوسط االستجابة الحد األدنى لحدود الثقة
أو التميفون لمساعدة الطالب في  اإللكترونيالعاممين بالمكتبة والطالب سواء من خالل البريد 

 بذويكذلك ضعف توفر بعض مصادر المعمومات الخاصة و ، اتاستفسار  أيةاإلجابة عمى 
مرئية لمصم والبكم و وسائل أو مكتوبة بطريقة برايل أاالحتياجات الخاصة سواء كتب صوتية 

ضعف وسائل االتصال والتعاون بين العاممين بالمكتبة  إلىىذا باإلضافة  ،مزودة بمغة اإلشارة
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 :مثل ،التعميم والتعمم عمميتيوأعضاء ىيئة التدريس فيما يخص المصادر الالزمة لدعم 
اعتقاد  إلىوربما يرجع ذلك  ؛دوليةالتقارير الو أبيانية الرسوم الو أالفيديوىات التعميمية 

ىيئة فعضو  ،المكمفين بياالعاممين بالمكتبة أن ىذا األمر ليس ضمن الميام الوظيفية بعض 
الطالب  فُيك م  أو  ،التعممو التعميم  لعمميتيالالزمة  عمدال مصادر يقوم بتجميعالتدريس 

 . بحثيفي صورة تكميف  بعض ىذه المصادر البحث عنب
 لى اتفاق عينة البحث عمى تحقق إ (7)بجدول  اإلحصائيكما تشير نتائج التحميل 

ولكن ليس الدور  ،المفردات الخاصة بمحور الدور التعميمي والبحثي لممكتبات بدرجة متوسطة
لتطوير ودعم متعممين ذوي معرفة معموماتية وقادرين عمى اكتشاف  والكافيالمأمول 

المعمومات والوصول إلييا واستخداميا بفعالية من أجل النجاح األكاديمي والبحث والتعمم مدى 
ضعف تحقق مؤشرات  والتي أكدت ،عينة الطالباختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة بينما ، الحياة

مما يضعف مشاركة المكتبات في تنمية قدرات الطالب  ؛بةلممكت والبحثيالدور التعميمي 
 الفكرية ومياراتيم البحثية من تحديد المعمومات وتنظيميا وتقييميا.

 حيش املهتبة ومكتيياتَا وطزم تداوهلا: -4

 (0عذٚي )

اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح ٚغ١ش اٌّؼزّذح ؽٛي جؼغ ِٕبء اٌّىزجخ ثأٚ ِذ٠شٞٔغت ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌؼ١ٕخ 

 (رذاٌٚٙبؽـ١ض اٌّىزجخ ِٚمز١ٕبرٙب ٚؽشق )اٌّؾٛس اٌشاثغ 

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ 
 ٚإِبء اٌّىزجبد ّذ٠شٌٞ

اٌّؼزّ
 دح

غ١ش 
 اٌّؼزّذح

اٌؼ١ٕخ 
 وٍٙب

 1.00 1.00 1.0 .اٌذساعخ ٚاٌجؾش ألغشاعبٌّىزجخ اٌٙذٚء اٌالصَ ث٠زٛفش  ..

 1.00 1.00 1.00 .رؼذ اإلػبءح ٚاٌز٠ٛٙخ ثبٌّىزجخ ع١ذح ِٕٚبعجخ 0.

رزغغ ِغبؽخ اٌّىزجخ ٌّمز١ٕبرٙب ِٓ اٌىزت ٚاٌشعبئً  0.
 .ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌّشاعغ دْٚ رىذط

1.00 1.0. 1.00 

ِٓ ؽ١ض٘ب )غشف ِٕفظٍخ ٌٍمشاءح(  ارز١ؼ اٌّىزجخ عضء   0.
  .وخٍٛاد دساع١خ

1..0 1..0 1..0 

ِٓ ؽ١ض٘ب ٌؼشع اإلطذاساد  ااٌّىزجخ عضء   رخظض 0.
 .اٌمذ٠ّخ ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌّخزٍفخ

1.00 1.00 1.00 

 1.00 1.00 1.00ِٓ ؽ١ض٘ب ٌؼشع اإلطذاساد  ارخظض اٌّىزجخ عضء   0.
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 .دساعٙب ػٍٝ األسففئاٌؾذ٠ضخ ٌفزشح ِإلزخ لجً 

ثبٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍّىزجخ خش٠طخ رٛػؼ ِىبٔٙب  ٠ٛعذ 01
 ِٚؾز٠ٛبد وً سوٓ ٚؽبثك ف١ٙب.

1.. 1.20 1.20 

رؾزٛٞ طفؾخ اٌّىزجخ ػٍٝ ِٛلغ اٌغبِؼخ اإلٌىزشٟٚٔ  00
ب ِٓ لجً  ػٍٝ لبئّخ ثبألعئٍخ اٌشبئؼخ )أٚ األوضش ؽشؽ 

 ِغزخذ١ِٙب( ٚاألعٛثخ اٌٛاف١خ ػٕٙب.

1.20 

 

1.20 

 

1.20 

 

رزٛفش ثبٌّىزجخ ِظبدس ِؼٍِٛبد ؽذ٠ضخ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ  03
 ٚاإلٔغ١ٍض٠خ.

1.00 1.00 1.00 

ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخظظخ ٌّٛاسد اٌّىزجخ )وزت، ِٚشاعغ،  02
 ٚدٚس٠بد، ٚغ١ش٘ب( وبف١خ ِٕٚبعجخ.

1..0 1..0 1..0 

رزؼذد ِظبدس الزٕبء اٌّىزجخ ٌٍىزت ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس  .0
ػ١ٍّبد اٌششاء ٚرٍمٝ إٌّؼ  اٌّشعؼ١خ األخشٜ )ِٕٙب:

 ٚاٌزجشػبد ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚسعبي األػّبي(.

1..0 1..0 1..0 

رغزغشق ػ١ٍّخ فٙشعخ اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد  00
اٌغذ٠ذح ٚئربؽزٙب ٌٍّغزف١ذ٠ٓ فزشح ص١ِٕخ لظ١شح 

 ِٕٚبعجخ.

1.00 1.0. 1.00 

ِٚؼذاد ثؾبٌخ رؾزٛٞ اٌّىزجخ ِشافك اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ )أصبس  00
 ع١ذح( ٌغّغ ٚرٕظ١ُ ِمز١ٕبرٙب.

1.00 1.02 1.00 

٠زٛفش ثبٌّىزجخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد  00
ٚاالرظبالد اٌالصِخ ٌزغ١ًٙ اٌذساعخ ٚاٌجؾش )ِضً: 

WiFi ،LAN ،Internet ،Microfilm 
Reader،Scanner .)ٚغ١ش٘ب ، 

1.0 1..0 1.0 

ثبٌّىزجخ خذِبد ٚرغ١ٙضاد ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ رٚٞ  ٠ٛعذ 00
االؽز١بعبد اٌخبطخ )فٟ اٌّذخً ٚاألصبس ٚاٌّظبػذ 

 .)ٚدٚساد ا١ٌّبٖ ٚغ١ش٘ب

1.00 1.03 1.0. 

 1.00 1.00 1.00 رزٛفش وب١ِشاد ٌٍّشالجخ داخً اٌّىزجخ ٚخبسعٙب. 00

رٛعذ ثبٌّىزجخ آالد ٌٍزظ٠ٛش ثؾبٌخ ع١ذح ِزبؽخ  01
 ٌٍّغزف١ذ٠ٓ.

1.0 1..0 1.0 

٠زٛفش ثبٌّىزجخ ػذد وبف ِٓ أعٙضح اٌؾبعٛة ٌٍّزشدد٠ٓ  00
 ػ١ٍٙب. 

1.02 1..0 1.00 

 1.00 .1.0 1.00 رزٛفش ثبٌّىزجخ ِزطٍجبد اٌٛلب٠خ ِٓ اٌؾشائك ِٚٛاعٙزٙب. 03

 1.00 1.00 1.00 ٠ٛعذ ثبٌّىزجخ ِخشط ٌٍطٛاسئ. 02

 1.0 0..1 1.0 رٛعذ ثٛاثبد أِٓ ئٌىزش١ٔٚخ ػٕذ ِذخً اٌّىزجخ. .0

٠ٛعذ ثبٌّىزجخ ٔظبَ ٌالعزؼبسح ِىزٛة ِٚؼٍٓ ٌٍّزشدد٠ٓ  00
 ػ١ٍٙب.

1.03 1.00 1.03 



 ................................................. واقع تحقق معايير اعتماد المكتبات األكاديمية بجامعة المنيا

- 781 - 

 (0ربثغ عذٚي )

  

اليدوء  :مة حيز المكتبة لمدراسة والبحث من حيثءأجمعت عينة البحث عمى مال
( حيث 45 ،44) المفردتينالبحث عمى  عينتيوىذا ما أكدتو استجابات  ،والتيوية واإلضاءة

توفر  أكدوان الطالب أفي حين  ،األعمى لحدود الثقة الحدتجاوزت نسب متوسط االستجابة 
المستخدمون لممكتبة ىم وال شك في أنيم  ،ما حد   إلىضاءة اليدوء والتيوية واإل

ن ولكن العامم، يمكنيم تحديد بدقة ىل ىي مناسبة لمبحث أم ال وبالتالي ،منيا المستفيدونو 
كما جاءت استجابات عينة البحث تؤكد  ،يرون من وجية نظرىم الشخصية أنيا مناسبة

 ،احتواء بعض المكتبات عمى دواليب يتم فييا إدراج اإلصدارات القديمة من الكتب والمراجع
بينما يندر عرض اإلصدارات الحديثة من الكتب والمراجع في مكان مخصص ليا داخل 

 

َ 

 

 اٌؼجبساد

ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ 

 ٌّذ٠شٞ ٚإِبء اٌّىزجبد

غ١ش  اٌّؼزّذح
اٌّؼزّ
 دح

اٌؼ١ٕخ 

 وٍٙب

ب 00 وبف١خ ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٌغشع  رٛفش اٌّىزجخ ٔغخ 
 االعزؼبسح.

1.0. 1.00 1.02 

٠ؾذد ٔظبَ االعزؼبسح اٌىزت ٚاٌّشاعغ إٌّّٛع اعزؼبسرٙب  00
)عٛاء وبٔذ وزج ب ٚؽ١ذح إٌغخخ، أٚ وزج ب ِشعؼ١خ، أٚ 

 وزج ب لذ٠ّخ ٚٔبدسح(.

1.0 1.00 1.00 

اٌـجش٠ذ  رشعً ئداسح اٌّىزجخ سعبٌخ ٌٍّغزؼ١ش٠ٓ ػجش 00
ٌززو١شُ٘ ثّٛاػ١ذ  SMSأٚ سعبئً  e-mailاإلٌىزشٟٚٔ 

 ئػبدح اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌّؼبسح.

1..0 1..0 1..0 

٠فشع ٔظبَ االعزؼبسح عضاءاد ػٍٝ اٌّغزؼ١ش٠ٓ فٟ ؽبٌخ  00
 اٌزأخ١ش.

1.00 1.00 1.00 

رغزخذَ اٌّىزجخ ٔظبَ شفشح اٌزؼش٠ف )اٌجبسوٛد اٌّٛعٛد  01
اٌطبٌت اٌغبِؼٟ( ٌزغ١ًٙ ٚػجؾ ػ١ٍّخ  ثىبس١ٔٗ

 االعزؼبسح.

1.03 1..0 1.0 

 1.00 1.00 1.00 رٛفش اٌّىزجخ ٌٍطالة خذِخ اٌؾغض ٌٍىزت ٚاٌّشاعغ. 00

رز١ؼ ئداسح اٌّىزجخ ٌغ١ّغ اٌّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب اعزؼبسح اٌىزت  03
 ٚاٌّشاعغ.

1.00 1.00 1.00 

 1.00 1.00 1.00 ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ ٌٍّؾٛس 

 اٌؾذ األػٍٝ ٌؾذٚد اٌضمخ 

 اٌؾذ األدٔٝ ٌؾذٚد اٌضمخ

1.02 

1.00 

1.00 

1.00 
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ضيق مساحة وحجم  إلىوربما يرجع ذلك  ؛ولكن يتم إدراجيا في الدواليب مباشرة ،المكتبة
وىذا ما أكدتو استجابات عينة  ،مقتنياتيا ولعدد الطالب بالكميةحجم وعدم مناسبتيا ل ،المكتبة

( من ضيق المساحة أو المكان المخصص لممكتبة بالنسبة 49 ،48) المفردتينالبحث عمى 
 العدد الكبير من الطالب.  إلىلما تحتويو من كتب ومراجع باإلضافة 

أما بالنسبة لتوفير الكمية لغرف منفصمة داخل المكتبة تستخدم كخموات دراسية لمقراءة 
فقد اتفقت عينة البحث  ،بين الطالب فيما بينيم البحثيو  الفكريتسمح بالتشاور و واالطالع 
بأىمية ىذه  المسئولين بالكمية وعي قمة إلىوربما يرجع ذلك  ؛تمك الغرف وجودعمى ندرة 

قمة المباني المخصصة لمكميات مقارنة بأعداد الطالب بيا ومحاولة استفادة  الغرف، فضال  عن
نظرا لزيادة أعداد الطالب وعدم  ؛لممحاضراتكقاعات غمب األماكن ألإدارة الكميات المختمفة 

 جديدة لمقابمة ىذه الزيادة. مبانيوجود 
دارة االتصال أو التفاعل كما اتفقت عينة البحث عمى وجود قصور في  بين الطالب وا 

و من خالل وجود قائمة أو استفسارات الطالب أعن أسئمة  اإلجابةالمكتبة سواء من خالل 
جاباتيا اإللكتروني  الموقعبجانب عدم وجود خريطة  إلىىذا  ،باألسئمة األكثر شيوعا وا 

عدم وجود موقع  إلىوربما يرجع ذلك  ؛ومحتوياتيا كل ركن وطابق فييا ياتحدد مكان لممكتبة
ضمن موقع  محتوياتيابعض  ولكن توجد ،خاص بمكتبة كل كمية ضمن موقع المكتبة الرقمية

 (.51 ،50) تينوىذا ما أكدتو استجابات عينة البحث عمى المفرد ،اتحاد الجامعات المصرية
فقد أشارت استجابات عينة  ،والمراجع الحديثة وفيرستياأما بالنسبة لتوافر الكتب 

توافر بعض الكتب والمراجع الحديثة بالمغة العربية والمغة األجنبية وتستغرق  إلىالبحث 
تاحتيا لممستفيدين بعض الوقت وذلك النشغاليم بأعمال أخرى داخل المكتبة وقمة  ؛فيرستيا وا 

وربما  ؛كل كميةبكما أن ىذه األعداد من الكتب بالطبع ال تتناسب مع عدد الطالب  ،أعدادىم
قمة الموارد المالية المخصصة لممكتبة وندرة وجود تعدد  إلىىذه األعداد  محدوديةرجع ت

( من تدنى 54 ،53)المفردتين وىذا ما أكدتو استجابات عينة البحث عمى  ،لمصادر المكتبة
و قمة أالميزانية المخصصة لشراء موارد المكتبة من كتب ومراجع ودوريات، وكذلك ضعف 

تمقى المنح : مثل ،توافر مصادر متعددة القتناء المكتبة لمكتب والدوريات والمصادر المرجعية
 والتبرعات من أعضاء ىيئة التدريس ورجال األعمال. 
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عمى بعض مرافق البنية  (ما حد   إلى)تواء المكتبة كما أكدت استجابات عينة البحث اح
 ،لمقتنيات المكتبة واستقبال العدد الكبير من الطالب تكفيولكن ال  ،التحتية من أثاث ومعدات

ولكن نوع ىذه  ،أزمات داخل المكتبة أيةطفايات الحرائق لمواجية و الكاميرات كما توجد بعض 
بينما اتفقت  ،درجة حرارة معينة حتى تبدأ في عممياالوصول لمن  ال بدغير جيد و الطفايات 

البحث عمى ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الالزمة لمبحث  اعينت
من أوجود بوابات  والدراسة، وقمة أجيزة الحاسوب الموجودة لممترددين عمى المكتبة، وندرة

والكوارث، كما يضعف وجود آالت لمتصوير ستخدم في األزمات الكترونية ومخرج لمطوارئ يُ 
وكذلك  ،خارج المكتبة تتم عممية التصويروبالتالي ف ؛تكون بحالة جيدة تسمح باالستفادة منيا

االحتياجات الخاصة  ذويضعف اىتمام الكمية بتوفير بعض الخدمات والتجييزات لمطالب من 
 غيرىا.و أدورات المياه  وأالمصاعد  وأاألثاث  وأسواء في المدخل 

خدمة االستعارة التي تقدميا المكتبة لمطالب إلتاحة مصادر المعمومات ب فيما يختصأما 
أكدت استجابات عينة البحث  ،و خارجياأ ليم في المكان الذى يفضمونو سواء داخل الكمية

لمكتب المسموح استعارتيا والممنوعة من االستعارة، كما تسمح  المكتبةعمى تحديد إدارة 
بعض المكتبات باالستعارة لبعض الكتب ولكن يضعف توفر حجز بعض الكتب والمراجع 
لمطالب الستعارتيا، وفى حالة عدم إرجاعيا في الميعاد المحدد فتوجد جزاءات توقع عمى 

ع الطالب المستعارين لتذكيرىم بمواعيد في حين يضعف تواصل العاممين بالمكتبة م ،الطالب
لمطالب مع العاممين  بريد إلكتروني عدم وجود إلىوربما يرجع ذلك  ؛إعادة الكتب والمراجع

 ،قمة عددىم إلىباإلضافة  ،داخل المكتبة اإلداريبالمكتبة وانشغال العاممين بالمكتبة بالعمل 
 في حين أكدت ،بعض المكتباتمعمن لالستعارة في و مكتوب جانب وجود نظام  إلىىذا 

يية بصورة شفذلك عمن لالستعارة ولكن يتم مو  مكتوباستجابات عينة الطالب ندرة وجود نظام 
 .من قبل أمناء المكتبات

يتضح تحقق المفردات الخاصة بمحور  (8)بجدول  اإلحصائيباستقراء نتائج التحميل و 
والتي  ولكن ليست بالصورة المرجوة ،حيز المكتبة ومقتنياتيا وطرق تداوليا بدرجة متوسطة

من خالليا يمكن تحقيق ىدف المكتبة في توفير بيئة تعميمية مناسبة ومالئمة لمبحث 
بينما أكدت استجابات الطالب ، الخدمات الالزمة لذلكالمرافق و والدراسة تتوفر بيا جميع 

وعدد يا تنياتوعدم مناسبة حيز المكتبة لمق ،ضعف اإلمكانيات الموجودة داخل المكتبة
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وىذا من شأنو أن يؤثر بالسمب  ،تاحة الفرصة لمطالب لالستعارة الخارجيةإوضعف  ،الطالب
يضعف دورىا في توفير بيئة مناسبة لمبحث و  ،عمى جودة الخدمات المقدمة من المكتبة

لى رغبة إالمكتبات والطالب  ومديرينظر أمناء  وجيتيوربما يرجع اختالف  ؛والدراسة
ظيار بعض اإليجابيات من وجية نظرىم في حين أن الطالب ال إالعاممين بالمكتبة في 

أو  ،يممسون ىذه اإليجابيات نتيجة عدم اإلعالن عن الخدمات الجديدة المقدمة من المكتبة
أن الطالب يرون أن ىذه اإليجابيات غير كافية لتحقيق جودة خدمات المكتبة وتطوير قدراتيم 

   .تيم العقمية والبحثيةوميارا
 وأمياء املهتبات يف الهليات املعتندة وغري املعتندة: مديزيالفزوم بني اصتجابات الطالب و -ثالجا

 (0عذٚي )

اٌى١ٍبد اٌّؼزّذح جؼغ اٌطالة ِٚذ٠شٞ ٚإِٔبء اٌّىزجبد األوبد١ّ٠خ ث زٟاٌفشٚق ث١ٓ اعزغبثبد ػ١ٕ

 اٌغٛدح فٟ اٌّىزجبد األوبد١ّ٠خ االػزّبد ٚ ِؼب١٠ش ٚغ١ش اٌّؼزّذح ؽٛي رٛفش ِإششاد

 

 

َ 

 

 

 اٌّؾٛس

 ٔغجخ ِزٛعؾ
ٌٍطالة  االعزغبثخ

 ثبٌى١ٍبد

 ل١ّخ

(z) 

 ٔغجخ ِزٛعؾ
 ّذ٠شٌٞ االعزغبثخ

 ٚإِبء اٌّىزجبد
 ثبٌى١ٍبد

 ل١ّخ

(z) 

غ١ش  اٌّؼزّذح

 اٌّؼزّذح
غ١ش  اٌّؼزّذح

 اٌّؼزّذح

األٚي: ئداسح  اٌّؾٛس 0

اٌّىزجخ ٚفؼب١ٌزٙب 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

1.02 1.03 1.22 1.00 1.0. 1.00 

: اٌم١ُ ا١ٌّٕٙخ اٌضبٟٔاٌّؾٛس  3

 ٚاٌؼاللبد اٌخبسع١خ

1.00 1.0. 1.22 1.0. 1.00 1.30 

اٌّؾٛس اٌضبٌش: اٌذٚس  2

 ٌٍّىزجخ اٌجؾضٟٚ اٌزؼ١ٍّٟ

1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

اٌشاثغ: ؽ١ض اٌّىزجخ  اٌّؾٛس .

 ِٚمز١ٕبرٙب ٚؽشق رذاٌٚٙب 

1.00 1.03 0 1.00 1.00 1.00 

ٔغجخ ِزٛعؾ االعزغبثخ  

 ٌالعزجبٔخ وٍٙب
1.0. 1.03 1.00 1.0 1.00 1.30 

 ئرا وبٔذ  1.10، ٚداٌخ ػٕذ ِغزٜٛ  z  <  0.00ئرا وبٔذ  1.10داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ  (zرىْٛ )

z < 3.00 
 

 :إلى (9)بجدول  اإلحصائيتشير نتائج التحميل 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكميات المعتمدة والكميات غير المعتمدة في  -1
المكتبة  تأثرضعف  عمى وىذا يدل ؛من وجية نظر الطالب انةاالستب جميع محاور

 اعتمادىا. عدموالخدمات المقدمة منيا باعتماد الكمية أو 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكميات المعتمدة والكميات غير المعتمدة في  -2

ويدل ذلك عمى إىمال  ؛وأمناء المكتبات مديريمن وجية نظر  انةاالستب محاورجميع 
سواء كانت معتمدة أو غير  الكافيإدارة الكمية لممكتبات وعدم االىتمام بيا االىتمام 

 معتمدة.
جماال لما سبق ين المكتبات في الكميات بالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يُ  وا 

وأمناء المكتبات في  مديريو أالمعتمدة والكميات غير المعتمدة سواء من وجية نظر الطالب 
الجودة لممكتبات األكاديمية لتحسين االعتماد و معايير جميع المحاور الخاصة بمؤشرات 

من قبل الييئة  الكافيعدم االىتمام  إلىوربما يرجع ذلك  ؛ق أىدافيايوتطوير خدماتيا وتحق
وضع بعض عدم و  ،القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بجميورية مصر العربية بالمكتبات

المعايير والمؤشرات الخاصة بيا لضمان تحقيق مستوى متميز من الخدمة لتحقيق أىدافيا 
ففي دليميا الصادر في  ،تمع المعرفةفي تخريج متعممين قادرين عمى التعامل مع مج

ا عمى المدخالت وليس المخرجات أو ا قوي  نجد أن ىذه المعايير تركز تركيزً  (2015)يوليو
توافر الكتب  :مة المكتبة لنشاط المؤسسة من حيثءالنواتج، حيث نجدىا تركز عمى مال

إتاحة  إلىباإلضافة  ،والمراجع والتجييزات والخدمات التي تمبي احتياجات الطالب والباحثين
والتي تركز  ،متجاىمة االتجاىات العالمية في جودة المكتبة األكاديمية المكتبة الرقمية لممعنيين

اديمية، وعمى توقعات عمى نواتج استخدام الطالب والباحثين لمخدمات التي تقدميا المكتبة األك
  .وتصورات المستخدمين لمخدمة المقدمة وليس فقط تمبية احتياجاتيم

كما أن مجال التقييم الخاص بـ "فعالية المكتبة في العممية التعميمية والبحثية" اشتمل 
تناسب وقت عمميا مع ظروف المستفيدين، ووجود سجالت  :ىي ،فقط عمى ثالث بنود

استخداميا في العممية التعميمية والبحثية، ويتم الحكم عمى ىذه البنود الثالثة من و لمزائرين، 
وجود مالحظة تفيد بأنو في حالة عدم تطابق بعض  إلىحيث درجة االستيفاء، باإلضافة 

يقوم المراجع باستبعاد ىذه  ،مجاالت التقييم الواردة في ىذه النماذج عمى بعض المؤسسات
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ا عمى الفعالية والتأثير، وكذلك كما أن ىذه البنود ليست دلياًل كافيً  ،مالمجاالت عند التقوي
 غموض الكيفية التي يتم بيا الحكم عمى مدي استيفاء استخدام المكتبة في التعميم والبحث.

 خالصة ىتائج البخح:

وبعض سماتيا  ،أىداف وأىمية المكتبات األكاديمية يطاره النظر إتناول البحث في 
 المختمفة،  وأدوارىا، وخصائصيا

ا بعض الخبرات األجنبية في مجال جودة واعتماد المكتبات ، وأخيرً اعتمادىا وجودتيا ومعايير
فجاء ليكشف عن واقع تحقق معايير االعتماد لممكتبات  الميدانيأما جانبو . األكاديمية

وأمناء  مديريالكميات المعتمدة وغير المعتمدة من وجية نظر الطالب و  ببعضكاديمية األ 
 يعرض الباحثان بعض النتائج العامة: يمي، وفيما بجامعة المنيا المكتبات

تتمثل أىمية المكتبات ليس فقط في اآلثار قصيرة األجل نتيجة استخدام خدماتيا  -1
لمعرفة لموعي واتمثمة في مستوى أعمى مآثارىا طويمة األجل والا في ومرافقيا، بل أيضً 
 يمفي اتجاىات، وكذلك تغيرات لدى مستخدمييا األكاديمي أو الميني المعموماتية والنجاح

 .المتعمق بالمعمومات يموسموك يمودوافع
مبنى المكتبة األكاديمية التي ينبغي أن يتصف بيا  مجموعة من المواصفاتوجود  -2

لتكنولوجيا  اومناسبً  ،اومأمونً  اوآمنً  ،ا لمبيئةومالئمً  ،اأن يكون وظيفي   :منيا ،وحيزىا
 ويمكن الوصول إليو بسيولة. ،لمتكيف وقابالً  ،المعمومات

دورىا التعميمي والمتمثل في تعميم  :منيا ،الحديثة بأدوار متعددةالمكتبات األكاديمية  قيام -3
تأثرىا بنظريات التعمم البنائية و ، مستخدمييااألمية المعموماتية ل استخدام المكتبة ومحو

، داخل المكتبة األكاديميةعموميات التعمم بإنشاء ما يسمى  إلىوالذي ترجم  ،االجتماعية
بيئة بحثية أمنة والعمل ة األكاديمية بوكذلك الدور البحثي والذي توفر من خاللو المكت

البحث العممي وعواقب االنتحال األكاديمي والعمل عمى  تعمى زيادة الوعي بأخالقيا
أتي بصور دورىا في التواصل المجتمعي والذي يا وأخيرً  ،تنمية ميارات الطالب البحثية
التواصل مع األقسام واإلدارات داخل الجامعة،  :منيا ،متعددة وأشكال وأنماط متنوعة

 والمدرسية بالمجتمع المحمى.المكتبات الخاصة والعامة  والتواصل مع
المعايير ومؤشرات مام بضمان جودة المكتبات األكاديمية إصدار العديد من تاالىتمثل  -4

ولكن عمى المستوى الوطني لم يتم حتى اآلن  ،األداء عمى المستوى الدولي والعربي
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العتماد المكتبات األكاديمية، وىذا ما يقترحو ويوصي بو البحث إصدار معايير مستقمة 
لما لممكتبات األكاديمية من دور ومكانة بالغة الخطورة في اعتماد الجامعات  ؛الحالي
 ء.ات والبرامج عمى حد  سواوالكمي

تم التوصل لمجموعة من النتائج في ضوء استقراء خبرات بعض الدول المتقدمة في  -5
الجمع بين أكثر من مقياس وأداة كان أبرزىا:  مجال جودة واعتماد المكتبات األكاديمية
وظيور مفاىيم جديدة كاالعتماد القائم عمى  لقياس الجودة داخل المكتبات األكاديمية،

في دعم النواتج وقيمة المكتبة األكاديمية وأثرىا عمى المستخدمين، كما أظيرت دورىا 
عدم إغفال دور المنظمات  إلىمستخدمييا من ذوي االحتياجات الخاصة، وأشارت 

جراءات ضمان جودة المكتبات  واعتماد المينية والتشريعية والتنظيمية في عمميات وا 
 األكاديمية.

( 48لمبيانات من خالل نسبة متوسط االستجابة وجود ) اإلحصائيأظيرت نتائج التحميل  -6
 ،( مفردة بالنسبة لمصورة الخاصة بالطالب تتحقق بدرجة قميمة65) إجماليمفردة من 

أما بالنسبة  ،بدرجة كبيرةمفردات تتحقق ( 7تتحقق بدرجة متوسطة، و)مفردات ( 10و)
 ،( مفردة تتحقق بدرجة قميمة72) إجمالي( مفردة من 38)ىناك وأمناء المكتبات  مديريل
وىذا غير  ،تتحقق بدرجة كبيرة مفردات (5و) ،تتحقق بدرجة متوسطة مفردة (29و)

تحقيق جودة األداء في المكتبات األكاديمية بالمؤسسات السعي نحو مقبول في ظل 
يق دورىا في تخريج طالب قادرين عمى التعامل مع لالرتقاء بمخرجاتيا وتحق ؛الجامعية

 مجتمع المعرفة.
عمى )الكميات المعتمدة أو غير المعتمدة  ببعضأظيرت استجابات عينة الطالب سواء  -7

تحقق معايير االعتماد في المكتبات األكاديمية بكميات جامعة  ضعف (االستبانة إجمالي
وبالتالي يؤثر عمى مخرجات  ؛المقدمة منياعمى مستوى الخدمات ىذا يؤثر و  ،المنيا

وأمناء المكتبات فقد جاءت نسبة متوسط  مديريأما بالنسبة ل ،العممية التعميمية
تنحصر بين الحد األدنى لحدود الثقة والحد األعمى  (االستبانة إجماليعمى )االستجابة 
ىداف المرجوة وال يحقق األ ؛وىذا غير مقبول ،أي تتحقق بدرجة متوسطة ،لحدود الثقة

 من تخريج متعممين قادرين عمى التعامل مع مجتمع المعرفة والمشاركة في صنعو.
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أشارت استجابات عينة البحث عمى المفردات الخاصة بمحور إدارة المكتبة وفعاليتيا  -8
 ،تحققيا بدرجة قميمة بالنسبة لمطالب بالكميات المعتمدة وغير المعتمدة إلىالتعميمية 

تحقيق جودة  إلىننا نسعى إوأمناء المكتبات، وحيث  مديري إلىودرجة متوسطة بالنسبة 
ليس مقبوال  يالتالفب ؛رضا المستخدم إلىالخدمات المقدمة من خالل المكتبات والوصول 

ويدل ذلك عمى وجود قصور فى تقييم فعالية المكتبات وتقديم  ؛التحقق بدرجة متوسطة
وجود قصور في بعض  إلىىذا باإلضافة  ،ر المستمريالتطو نتائج ألغراض التحسين و 

وىذا بدوره يؤثر  ؛مما يؤثر عمى الخدمات التي تقدميا ،ممكتبةل اإلداريالعاممين بالييكل 
 بالسمب عمى تحقيق الجودة داخل المكتبات األكاديمية.

تقوم بو إدارة المكتبة في دعم قيم وحقوق  الذيالبحث عمى قصور الدور  اتعيناتفقت  -9
جانب ضعف  إلىىذا  ،الممكية الفكرية والتعاون، والخدمة المتمركزة حول المستخدم
كاديمية لم فالمكتبات األ  ،االتصال بين المكتبة والمجتمع الخارجي وتقديم خدماتيا لو

 حيط بيا.تتجاوز أسوار الجامعة ولم تقدم خدماتيا لمخريجين أو المجتمع الم
لممكتبة وجود  البحثيو  التعميميالخاصة بمحور الدور  اإلحصائيأظيرت نتائج التحميل  -10

( 0.55حيث بمغت نسبة متوسط االستجابة ) ،ىذا المحور قصور في تحقق مفردات
أقل من الحد  ىي( بالنسبة لمكميات غير المعتمدة و 0.54و) ،بالنسبة لمكميات المعتمدة

( أي تتحقق 0.58وأمناء المكتبات فبمغت ) مديريأما بالنسبة ل ،األدنى لحدود الثقة
ولكن ليست الصورة المرجوة والمأمولة لتخريج خريجين قادرين عمى  ،بدرجة متوسطة

عادة انتاجيا.  البحث والتعمم مدى الحياة واكتشاف المعمومات واستخداميا بفعالية وا 
وجود قصور في تحقق المفردات الخاصة بمحور حيز استجابات عينة الطالب  أكدت -11

( 0.55حيث بمغت نسبة متوسط االستجابة لممحور ) ،تداوليا المكتبة ومقتنياتيا وطرق
( لمكميات غير المعتمدة، ولم تتجاوز الحد األدنى لحدود 0.52و) ،لمكميات المعتمدة

 ،(0.58كتبات فقد بمغت نسبة متوسط االستجابة )الم ءوأمنا مديريأما بالنسبة ل ،الثقة
وزيادة عدد  المعرفيغير مقبولة في ظل االنفجار  ياأي تتحقق بدرجة متوسطة ولكن

مما يؤثر بالسمب  ؛مما يدل عمى وجود قصور في مرافق المكتبة ومقتنياتيا ؛الطالب
 عمى عممية البحث واالطالع وابتكار معرفة جديدة.
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 واملكرتحات:التوصيات 

البحث الحالي بعض  مفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية ونتائج اإلطار النظري يقد
بكميات جامعة معايير اعتماد المكتبات األكاديمية  تحقيقالمقترحات والتوصيات من أجل 

لكي تواكب أحدث ما توصمت إليو خبرات الدول  ؛بيا الخدمة المقدمة تحسين جودةو  المنيا،
 :في ىذا المجال، وىذه المقترحات والتوصيات كالتاليالمتقدمة 

عاون الجيات المسئولة عن المكتبات األكاديمية في الجامعات ومراكز توجود ضرورة  -1
لضمان جودة التعميم واالعتماد الييئة القومية  عالبحوث ومعاىد التعميم العالي م

، بجميورية مصر العربية إلصدار معايير قومية العتماد المكتبات األكاديمية والبحثية
 لممكتبات األكاديمية وتكون بمثابة األساس الذي تستند إليو الييئة في اعتمادىا 

 لجامعات والكميات والمعاىد والبرامج عمى حد  سواء.با     
 ورؤىً  اجامعة المنيا تتضمن أىدافً  كميات وضع أولويات استراتيجية لمكتبات محاولة -2

األقسام تشارك تعمى أن تتعاون و  ،ه المكتباتاستراتيجية من أجل النيوض بيذ اوخططً 
قسم المكتبات والمعمومات بكمية اآلداب جامعة المنيا، وقسم عموم الحاسب  :التالية

جانب كمية الحاسبات  إلىبكمية العموم، وقسم ىندسة الحاسبات والنظم بكمية اليندسة، 
القواعد  وتحديد ،في وضع ىذه األولياتوالمعمومات ممثمة في أقساميا األربعة 

وأدوات القياس والتقويم الالزمة من أجل  ،آليات العمل والتنفيذو  ،التوجييية والمؤشرات
  .مكتبات كميات جامعة المنيابالخدمة واألداء  تحسين جودةتحقيق ىذه األولويات و 

القائمين عمى مكتبات كميات جامعة المنيا  من قبل بين المقاييس الكمية والكيفيةجمع ال -3
وقياس أثرىا عمى الطالب عمى المدى القريب  ،لقياس الجودة واألداء ؛والمسئولين عنيا

ومستوى  تكوين صورة كمية واضحة عن جودة ىذه المكتبات مما يساعد في ؛والبعيد
  ىا وتحسينيا.بل تطوير سأدائيا و 

تصميم موقع إلكتروني لمكتبة كل كمية من كميات جامعة المنيا يمكن الوصول ضرورة  -4
من أىمية في ربط الطالب  ليذا الموقعلما  وذلك ؛اإللكترونيإليو من موقع الجامعة 
 ،"ميثاق المكتبة" بيذا الموقع بـ مع ضرورة إعالن ما يسمى ،ودمجيم بمكتبة كميتيم

كما يبين لمطالب حقوق الممكية  ،والذي يوضح حقوق وواجبات الطالب تجاه المكتبة
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الفكرية وحقوق النشر لممؤلف وقواعد االستعارة والتصوير وغيرىا من الخدمات التي 
 تقدميا المكتبة لمستخدمييا.

 ،في وضع خطط مستقبميةن بيا يالتأكيد عمى دور إدارة المكتبة األكاديمية والعامم -5
ويتطمب  ،لتحسين جودة مكتبات كميات جامعة المنيا ؛واتخاذ قرارات قائمة عمى األدلة

عن المكتبة وخدماتيا ومرافقيا ذلك ضرورة إجراء عمميات جمع لمبيانات واإلحصاءات 
وأن تتحمل المسئولية في دمج ثقافة  ،وتوقعاتيم المستقبمية ومجموعاتيا ومستخدمييا
نظام تطبيق قد يساعد في تحقيق ذلك ، و العمل الخاصة بياالتقييم المستمر في بيئة 

وتطبيق استبانات إلكترونية  ،الخاص بالطالب (الباركود)باستخدام  اإللكترونيالتسجيل 
لمعرفة تصوراتيم وتوقعاتيم ومستوى  عمى الطالب من خالل الموقع اإللكتروني لممكتبة

  رضاىم عنيا.
بتقديم االىتمام  :لمكتبات جامعة المنيا من خاللزيادة االىتمام بالدور التعميمي  -6

قتنياتيا ومرافقيا تعريفية وجوالت إرشادية حول كيفية استخدام المكتبة وم جمسات
بإنشاء عموميات وكيفية التعامل مع المعمومات، وكذلك من خالل االىتمام  المختمفة

عزز وت التعمم االجتماعيوالتي تدعم  ،انيياومب ىاالتعمم داخل حيز  عمومياتالمعمومات و 
داخل ىذه  المختمفة يممن خالل تفاعالت لدى الطالب د االجتماعي واألكاديميع  البُ 

 .(ورش العملال)خارج إطار قاعات المحاضرات والعموميات و 
ضرورة وجود تحالف وشراكة بين أعضاء ىيئة التدريس وأمناء المكتبات بكميات جامعة  -7

وتعزيز التعمم  ،من أجل تدعيم التدريس والبحث العممي لدى ىؤالء األعضاء ؛المنيا
الكفاءة والجدارة لدى الطالب، وذلك من خالل تعاونيما في  إلىالذاتي والتعمم المستند 

توجيو الطالب نحو استخدام خدمات المكتبة ومرافقيا ومقتنياتيا في تدعيم تكميفاتيم 
تخصيص درجات لمتكميفات  :من خالل ،ب عمى ذلكمع ضرورة تحفيز الطال ،البحثية

التي تحتوي عمى مصادر من داخل المكتبة، واالىتمام بمناقشة الطالب في االختبارات 
والتي تم االستشياد  ،الشفيية حول بعض مصادر المعمومات الموجودة بمكتبة الكمية

 بيا في تكميفاتيم.
الطالب  ايحتاجي األنشطة التي ا لكلكزً و جعل مكتبات كميات جامعة المنيا مر حالتوجو ن -8

وظيفية وقابمة لمتكيف  تياومساح ىاحيز وذلك بجعل  ،في مجاالت التعميم والتعمم والبحث
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، ومناسبة لتكنولوجيا االحتياجات المستقبمية لمستخدمييامع مع مستجدات العصر و 
التي تقدميا ، وأن يتم دمج خدمات تكنولوجيا المعمومات بباقي الخدمات المعمومات
، وأن توفر بيئات دراسية متنوعة تتناسب مع األنماط المختمفة لمستخدمييا ،المكتبة

وأن تراعي المقاييس البيئية المختمفة من مستويات الرطوبة والحرارة والغبار والتموث 
 غيرىا.و 
وجود تعاون وشراكات بين مكتبات كميات جامعة المنيا وبعضيا البعض من ضرورة  -9

وبين كل مكتبة ونظيراتيا في الكميات المناظرة بباقي الجامعات من جانب آخر  ،جانب
 في مجال تداول المعمومات والموارد وفي الخدمات األخرى التي تقدميا.

منح جوائز تميز ألمناء المكتبات بالجامعة من قبل الروابط والييئات المينية في  -10
المؤسسة التابعة ليا كنوع من الدعم المسئولين عن  أو من ،مجال أمانة المكتبات

 والتعزيز ألمناء المكتبات المثاليين.
لمطالب في مرحمة  والمعمومات عقد دورات تدريبية في تخصص المكتبات -11

 تقديموالبكالوريوس والميسانس الراغبين في المساعدة في تقديم خدمات المكتبة، أو 
 .كميات جامعة المنيابالبرنامج الدراسي في كمقرر من المقررات المعتمدة 

تنافس بين المكتبات األكاديمية بالجامعة في جودة الخدمة المقدمة ال بتحفيزاالىتمام  -12
نافس كما يمكن أن يتم الت، متميز في جودة الخدمةلجوائز جامعية  منح :من خاللبيا 

ويعبر  ،عن غيرىا من مكتبات الكميات األخرىمنيا  فيما بينيا لتصميم شعار يميز كالً 
 .عن رسالتيا ورؤيتيانفسو في الوقت 

تمثيل مديري مكتبات كميات جامعة المنيا بمجان المكتبات المنبثقة عن التأكيد عمى  -13
 .كما نصت عميو الئحة مكتبات جامعة المنيامجمس كل كمية 

فعاليات في  المشاركة :من خاللفي التواصل المجتمعي زيادة االىتمام بدور المكتبة  -14
الندوات، مثل: المينية المتخصصة في مجال المكتبات والمعمومات ) الجمعيات

االحتفال بالمناسبات ذات الصمة ، وفي والمعارض، والمؤتمرات، والدورات التدريبية(
 إشراك في، و الكتاب وحقوق المؤلف(و المرأة، و من: اإلعاقة،  اليوم العالمي لكل   :)مثل
 لمقراءة وبرامج وفعاليات مبتكرة مدرسية زيارات تنظيممن خالل  الثانوية المدارس طالب
 ىؤالء الطالب تساعد والتي ،بالمكتبة يةتعريف وأنشطة ترحيبي وأسبوع مفتوحة وأيام
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 إمكانية الخريجين لمجتمع تيحتُ  ينبغي عمييا أن كما العالي، التعميم إلى االنتقال عمى
عقد ندوات حول ، كما يمكن لمكتبات الكميات ياوخدمات ىاموارد إلى المستمر الوصول

ا ألعضاء ىيئة التدريس أو لغيرىم في التخصصات المختمفة بعض الكتب الصادرة حديثً 
عطاء نماذج منيا كيدايا لمطالب  ،مع وجود احتفالية لمتوقيع عمى بعض ىذه الكتب وا 

وكأداة لجذب  والباحثين كصورة من صور التواصل والتوعية بأنشطة المكتبة المختمفة
 .الطالب إلييا

لصيانة األجيزة والمعدات والمرافق مع ضرورة توفير وجود خطة زمنية  التأكيد عمى -15
ة واإللكترونية الموجودة ليآلالكوادر الفنية الالزمة والقادرة عمى تشغيل وصيانة النظم ا

ومخرج لمطوارئ وجود بوابات أمن إلكترونية وكاميرات لممراقبة ، مع االىتمام ببالمكتبة
  .وغيرىا من وسائل األمن واألمان داخل المكتبات ،لفع  مُ 
إعطاء المستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة القدر الكافي من االىتمام مساواة  -16

 والمقتنيات المتناسبة معيم. ،افقر والم ،الخدمات :بغيرىم من حيث
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