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 : مقدمةال

تعد إدارة الجودة الشاملة مفهوما جديدا في مجال المكتبات حيث بدأ االهتمام بها مع نهاية    

اتهم قعإداري شامل يهدف إلى تحقيق رضا المستفيدين و توالقرن العشرين و هي أسلوب 

 .جودة العمليات و األنشطة و الخدمات و الفعاليات المختلفةمن خالل تحسين 

و تعني إدارة الجودة الشاملة إداء العمل الصحيح بشكل صحيح في المكتبات من المرة   

و تقوم إدارة الجودة , على تقييم المستفيدين لمعرفة مدى تحسين األداء االعتماداألولى مع 

إلدارة العليا و تحديد األدوات المناسبة لقياس و تقويم الشاملة على عدة مبادئ أهمها التزام ا

الوضع الحالي للمكتبة و تحديد استراتيجية الجودة و دعم مفهومها بين األقسام و العاملين و 

 .تبني مبدأ التطوير المستمر و نشر ثقافة الجودة بين العاملين

فة لديها و الترويج و التسويق و تتطلب إدارة الجودة الشاملة في المكتبات اعادة تشكيل الثقا

لها و التعليم و التدريب و التطوير المستمر و ضرورة االستعانة بالمستشارين في المجال و 

 .تشكيل فرق عمل لهذا الهدف و تشجيع و االشراف و المتابعة المستمرة

ا و تواجه عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات العديد من المشكالت من أهمه

عدم تشجيع اإلدارة و التركيز على مظاهر الجودة و عدم توفير الموارد و المتطلبات 

 :و لهذا تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول .الالزمة لها

تم التطرق في المقدمة إلى اساسيات الدراسة خالل وضع اشكالية , الفصل المنهجي

ات البحث المقترحة كحل مبدئي للموضوع و أهم التساؤالت الفرعية باإلضافة إلى الفرضي

أما المنهج , لإلشكالية و التساؤالت كما تم االشارة إلى األهداف التي تسعى إلى تحقيقها

 .المنهج التفسيريالمتبع 

أما الفصل األول الذي كان بعنوان المبادئ العمة لإلدارة بالمكتبات الجامعية الذي قسم إلى 

فاهيم العامة حول اإلدارة و المبحث الثاني إدارة المبحث األول ضم الم, مبحثين أساسيين

 .الموارد البشرية في المكتبات
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في المكتبات الذي يضم " ISO"بينما الفصل الثاني تناول واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

المبحث األول حول المفاهيم عن الجودة الشاملة و المبحث الثاني ضم تطبيق , كذلك مبحثين

 .في المكتبات الجامعية ISOمعيار الجودة 

أما الجانب التطبيقي كان عبارة عن مقابلة مع مدير المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن 

باديس و بعد ذلك التحقق من الفرضيات و وضع النتائج الدراسة الميدانية و الخروج ببعض 

 .االقتراحات و التوصيات
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 ـ االشكالية  1

إن توفير الخدمات ذات الجودة العالية أصبح عنصرا أساسيا في الخدمة المكتبة الخاصة    

بالجامعة و ذلك من أجل توفير معلومات مقارنة بطلب المستفيدين و ذلك من خالل 

 .االستغالل األمثل للتقنيات و الموارد و حسن التصرف بها 

أساسي لنجاح المؤسسات على اختالف نشاطها من  لقد تبين أن التصرف الجيد أمر   

مؤسسات تجارية صناعية و ذلك من أجل إرضاء حاجات و متطلبات المستعملين أو 

 .المستفيدين من اجل تحقيق الربح و الفائدة و لكن ماذا تعني الجودة خدمات المكتبية

ى الى توفير مصادر تعد المكتبات الحجر الداعم للعملية التعليمية و البحثية فهي تسع   

الدراسة و دعمها للبحث العلمي اضافة الي  لمقرراتخدمة المعلومات بمختلف أنواعها 

تقديم خدمات متميزة تلب حاجات المستفيدين و في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها 

قطاع المكتبات و المعلومات اصبح من الضرورة على المكتبات مواكبة هذا التطور 

 .بضبط الجودة في أداء العمل المكتبي و االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة  باالهتمام

 ."إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية" و في دراستنا هذه الموسومة 

الممارسات الضرورية في تجسيد الجودة الشاملة و من خالل هذا الموضوع يمكننا معرفة 

 .لتقديم الخدمات

 :التاليو عليه نطرح السؤال 

 ماهي الممارسات الضرورية في تجسيد الجودة الشاملة لتقديم الخدمات؟

 :و في هذا السياق نطرح العديد من التساؤالت من بينها

 هل المكتبة المركزية تعتمد على تدابير الجودة؟ 

  ؟من خالل اعتمادها على معايير الجودة ما مدى نجاح المكتبة المركزية 

 دارة الجودة الشاملة؟ما هي أشهر خطط تطبيق إ 
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 :الفرضيات-2

عبارة عن اجابة احتمالية للسؤال مطروح في اشكالية البحث ويخضع : "الفرضيات عبارة 

و للفرضيات , أو عن طريق الدراسة الميدانية, ار سواء عن طريق الدراسة النظريةلالختي

.عالقة مباشرة بنتيجة البحث
1

 

 .ودة و ذلك من خالل كفاءتها و كفاءة عامليهاتعتمد المكتبة المركزية على تدابير الج -

تحقيق المكتبة المركزية نجاح من خالل اعتمادها على معايير الجودة و ذلك من  -

 .داء العاملين داخل المكتبةخالل توفير مجموعة من المنظمات من بينها تحسين ا

ستمر و أهم خطط تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المكتبة هو عملها على تغيير الم -

 .و المعارض لميةتنظيم الندوات الع

 أهمية الدراسة -3

تساعد هذه الدراسة في فهم معايير الجودة في المكتبات الجامعية لتجنب عوامل هدر    

كما تكمن أهمية هذه الدراسة في إمكانية استثمار نتائجها في خلق حالة من . الوقت و الجهد 

الخدمات المقدمة لهم من أجل إشباع حاجاتهم هذه التوازن بين رضا المستفيدين و مستوي 

باإلضافة إلى استخدام تطبيق أحد األساليب اإلدارية الحديثة و هو أسلوب الجودة و التي 

ال شك أن ذلك يضفى أهمية على الدراسة إذ . تستخدم في مجال علم المكتبات و المعلومات 

 . المكتبات الجامعية يمكن هذا األسلوب على تحسين المستمر لمستوى جودة ب

 الدراسة  أهداف-4

 إلىمعينة يسعى  أهدافيكون للباحث  أنلضمان أي بحث علمي و مصداقيته البد    

 :تحقيقها و من خالل دراستنا حولنا عرض البعض منها 

  الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية  إدارةمفهوم تسليط الضوء على. 

                                                           
 .541.ص,ديوان المطبوعات الجامعية: م االجتماعيةتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلو. زرواتي, رشيد  1
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 ت الجامعية تحديد معايير الجودة في المكتبا. 

  التعرف على الواقع الفعلي للخدمات التي تقدمها المكتبة المركزيةITA   جامعة

 .مستغانم 

  المكتبة الجامعية ببحث علمي جديد  إثراءالمساهمة في البحث العلمي و. 

 معرفة دور الجودة في تحقيق أهداف المكتبة الجامعية. 

 منهج الدراسة  -5

عقالنية هادفة الى بلوغ نتيجة من اتباع فكرة منظمة و  من اجل دراسة موضوع البد   

 .و ذلك باتباع المنهج معين يتناسب مع طبيعة الدراسة التي سنتطرق اليها, ما

و نظرا لطبيعة موضوعنا قمنا باتباع المنهج التفسيري و الذي يهدف الى جمع    

ا تم جمعه بطريقة البيانات و المعلومات كافية عن ظاهرة و من تم دراسة و تحليل م

 .موضوعية 

 :أدوات جمع البيانات  -6

 .جمع البيانات التي اعتمدنا عليها في الدراسة المقابلة أدوات أهممن بين    

 يوعا و استعماال لجمع تعتبر المقابلة الوسيلة األنسب و األكثر ش :المقابلة

المعلومات و كما أنها أداة مالءمة للحصول على , المعلومات الكيفيةالبيانات و

و المقابلة بمفهومها العام تعني مناقشة أو , البيانات و الحقائق المتعلقة بواقع معين

حوار يحصل بين شخصين أو أكثر يتخللها تبادل الرأي في الموضوعات 

و الشخص الذي يأدي المقابلة يسمى الشخص الباحث و , الخاصة بالدراسة

.الشخص المبحوث الذي تتم مقابلته بالمجيب
1

 

 :اسباب اختيار الموضوع -7

                                                           
 .591. ص. 6002, دار القصبة: الجزائر. منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية. مترجم, مصطفى, ماضي  1
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من أشق الصعاب التي تواجه الباحث هو اختيار الموضوع الذي يصلح للدراسة    

 .هو موضوعي و منها ما هو ذاتيالمعرفة فمنها ما  إثراءالعلمية و يساهم في 

 :الموضوعية  األسباب

 .حداثة الموضوع  (5

تبات الجامعية لما له الرغبة في معرفة موضوع ادارة الجودة الشاملة في المك (6

 .من أهمية بالغة 

توفير مادة نظرية و ميدانية حول هذا الموضوع لزمالء الباحثين و من ثم  (3

إثراء المكتبة ببحث جديدة و يكون دعما لمن يريد التعميق البحث في هذا 

 .الموضوع 

 :األسباب الذاتية 

ات االهتمام الشخصي لمعرفة واقع تطبيق معيار الجودة في المكتب (5

 .بصفة خاصة   ITAالجامعية بصفة عامة و المكتبة المركزية 

التعرف على استخدام و تطبيق أحدث األساليب اإلدارية الحديثة و هو  (6

 .أسلوب الجودة 

الشعور بالقيمة و األهمية التي يجب ان توجه لتدريب العنصر البشري  (3

 .التي تتبنى نظام إدارة الجودة الشاملة 

 :حدود الدراسة  -8

 حدود زمنية  : 

و ذلك من أجل البحث المكثف عن  6059لقد شرعنا في عملنا منذ بداية شهر فيفري    

 . موضوعناالمراجع التي تخص 

 حدود مكانية: 
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جامعة مستغانم وقد اخترت هذه  ITAاجرينا هذه الدراسة في المكتبة المركزية  

 .الجامعة كمجال الدراسة 

 ة البشرية مسؤول المكتبة المركزية شملت حدود الدراس: حدود البشرية

 -مستغانم–بجامعة عبد الحميد ابن باديس 

 :دراسة السابقة  -9

:الدراسة األولى
1

 

للموارد البشرية في ظل التغيرات  اإلستراتيجية اإلدارة. نورالدين, مدوري    

 الماجستيرمذكرة .  التكنولوجية دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بمستغانم

6050 /6055 . 

للموارد البشرية و مدى  اإلستراتيجية اإلدارةأهمية  إبراز إلىتهدف هذه الدراسة   

تأثيرها على التدريب للمؤسسة مع تشخيص حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر 

باعتبارها مؤسسة اقتصادية و كذلك تأثيرها على تحسين األداء بتقديم حوافر مشجعة 

إن إدارة الموارد البشرية تولى اهتمام الموارد و من النتائج التي توصل إليها 

البشرية كأصل مهم يتوقف علية نجاح المؤسسة و قدرتها على مواجهة التحديات 

و خاصة منها التغيرات التكنولوجية إضافة إلى أن اكتساب , المنافسة الحادة 

 .المهارات و المعارف الجيدة بالنسبة لألفراد 

:الدراسة الثانية 
2

 

                                                           
1
دراسة حالة مؤسسة : اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل التغيرات التكنولوجية. نور الدين, مدوري  

 .6050/6055, مذكرة ماستر. الجزائر بمستغانماتصاالت 

دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجماعة الجاللي : ادارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية. أمال, حاليمي  2

 تخصص علم المكتبات و, قسم العلوم االنسانية و االجتماعية. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر. بونعامة خميس مليانة

 .6054/6051, المعلومات
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دراسة ميدانية : الموارد البشرية في المكتبات الجامعية  إدارة. أمال ,حاليمي

مذكرة التخرج لنيل شهادة  .بونعامة خميس مليانة بالمكتبة المركزية لجامعة الجاللي

. المكتبات و المعلوماتقسم العلوم اإلنسانية و االجتماعية تخصص علم  – الماستر

6054/6051. 

اء الضوء على موضوع إدارة الموارد البشرية بالمكتبة هدفت هذه الدراسة إلى إلق  

المركزية لجامعة الجاللي بونعامة بخميس مليانة حيث تم تقديم صورة عن إدارة 

الموارد البشرية في المؤسسات العامة و المكتبات الجامعية الخاصة من خالل تقديم 

ر الذي تلعبه الموارد جميع األنشطة التي تقوم بها للحفاظ و تطوير العاملين و عن دو

البشرية في تحقيق أهداف المكتبات الجامعية و أوضحت نتائج الدراسة في تحسين 

 .الخدمات و تطوير مهنة المكتبي 

:الدراسة الثالثة 
1

 

كمدخل لتحسين أداء الموارد البشرية في الجودة الشاملة  إدارة. هوراي, العابد

في العلوم  الماسترمذكرة لنيل شهادة , روالية ادرا –دراسة حالة , المحلية اإلدارة

 . 6054/6051, الموارد البشرية إدارةالسياسية تخصص 

أهمية الجودة كسالح استراتيجي للحصول على  إدراكتتلخص هذه الدراسة حول   

الجودة الشاملة و هي فلسفة قائمة على أسس  إدارةتبني فلسفة  إليميزة تنافسية 

عملية دمج جميع  أنها أساسالجودة على  إلىبالنظر الخاصة  األفكارمجموعة من 

و , مستوى متميز من الجودة  إلىأنشطة المنظمة و وظائفها ذات العالقة للوصول 

 .تصبح الجودة مسؤولية كل فرد في منظمة مما يعظم أداء المنظمة 

                                                           
والية  -دراسة حالة:  إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين أداء الموارد البشرية في اإلدارة المحلية. هواري, العابد  1

 .6054/6051, مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية تخصص إدارة الموارد البشرية, أدرار
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 الجودة الشاملة من أكثر المواضيع الحديثة التي تعني إدارة إن إلىتوصل الباحث   

و االرتقاء بالمنظمات و المؤسسات التي تقدم خدمة أو سلعة ذو جودة  األداءبتحسين 

 بالتالي الحصول على رضا زبائنها عالية و

 :ضبط  المصطلحات  -10

  اإلدارةتعريف: 

و الجماعات لتحقيق  األفرادهود تعني التنسيق ج اإلداريةيعرفها معجم المصطلحات  

لة التخطيط والتنظيم و التوظيف و التوجيه و الموضوعة و تشمل مرح األهداف

.وتمويل الرقابة اإلبالغالتنسيق و 
1 

 تعريف المكتبات الجامعية: 

هي تلك المكتبات أو المكتبة التي تنشا و تمول و تدار من قبل الجامعات و ذلك 

لتقديم المعلومات و الخدمات المكتبية المختلفة لمجتمع الجامعة المكون من الطلبة و 

.مدرسين و اإلداريين العاملين في الجامعة و كذلك المجتمع المحليال
2 

  تعريف الجودة : 

كما تعني درجة االمتياز , درجة تفوق يمتلكها شخص ما أو شيء ما  أوتعني صفة 

. القيمة أوالعالية من النوعية أو تعني الدرجة 
3 

 

                                                           
دار الكتاب المصري للنشر و : القاهرة. عربي-فرنسي-انجليزي: وم االداريةمعجم مصطلحات العل. زكي, بدوي  1

 .61. ص, [ت.د], التوزيع

, 6ط, دار الشروق: عمان, مفاهيم و عمليات و تطبيقات, ادارة الجودة الخدمات. علوان المحباوي, قاسم نايف  2

 .64. ص. 6002

. 6005, 5ط. دار الفكر : عمان. لمكتبات و المعلوماتمقدمة في علم ا. النجداوي امين, مصطفى عليان, ربحي  3

 .46ص



 

: الفصل األول  

المبادئ العامة لإلدارة في 

 المكتبات الجامعية
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 .الجامعيةالمكتبات  إدارةالمبادئ العامة حول  :األول الفصل

 :تمهيد

و دخوال إلى المجتمع , يمر العالم حاليا بمرحلة انتقالية خروجا من المجتمع الصناعي  

المعلومات هذه المرحلة تسير عجلتها محركات جديدة تتمثل في اقتصاد المعلومات و إدارة 

. االمعرفة المعتمدة على احدث التطورات التكنولوجية الحديثة من خالل وسائلها و تطبيقاته

مكتبات الجامعية في عصر المعلومات قد أصبحت مطالبة بضمان جودة خدماتها و لهذا فال

ليقبل و يرضى بها المستفيد الذي أصبح بدوره يتحكم و إلى درجة كبيرة في بقائها و 

فإن تلك الجودة أن تتحقق باآلالت و بالتكنولوجيا فحسب بل ال بد لها من , استمرارها

عتبارها أهم عناصر العمل الذي فرضه التطور با, مهارات بشرية ذات كفاءة عالية

التكنولوجي إذ ساهم هذا األخير في تغير رؤية المكتبي و تحوله إلى ما يعرف بأخصائي 

 .المعلومات

 .مفاهيم عامة حول إدارة المكتبات الجامعية: المبحث األول

 :المكتبات الجامعية  إدارةتعريف  1_1

المكتبات و مراكز المعلومات ان نقدم بعض  إدارةالبد لنا قبل بداية الحديث عن تعريف     

 :التعريفات المختلفة لمصطلح االدارة بشكل عام و هي 

 :تعريف االدارة  1-1-1

يركز هذا , (هنري فابول ) لتنسيق و الرقابة و هي التنبؤ و التخطيط و التنظيم و ا   

.اإلداريةعلم االدارة و العملية التعريف على مبادئ العامة ل
1
 

تعرف بالضبط ماذا تريد  أنهي  إدارة إن, (Fredrick Taylor) و يقول فريدك تايلور   

 John)و يقول جون مي . بأفضل و أرخص طريقة ممكنة يؤدنه األفراد أنثم تتأكد من 

                                                             

.22ص . 2002, دار الصفاء: عمان. 2ط. علوماتإدارة المكتبات و مراكز الم. احمد عمر, همشري  1  



المبادئ العامة حول ادارة المكتبات الجامعية:                                      الفصــل األول   
 

 25 

Mee :)فن الحصول على أقصى رواج و سعادة لكل من صاحب العمل و العاملين مع  أنها

.األفضلتقدير 
1
 

بقصد تحقيق  آخرينالعمل  إدارةفن أو علم توجيه و تسير : بأنهاو تعرف االدارة     

.محددة أهداف
2
 

 : بأنهاالمكتبات  إلدارةيكون تعريفا شامال  أنمما سبق من تعريفات تستطيع    

تنظيم الجهود و التنسيق بين الموارد البشرية و المادية و التكنولوجية و استثمارها  عملية

و ذلك  ,الرقابةو  اإلشرافمن خالل التخطيط و التنظيم و القيادة و  ,ممكنةبأقصى درجة 

.ممكنجهد و وقت  بأقلالمطلوبة  األهدافللحصول على أفضل نتائج و تحقيق 
3
 

 إدارةو  األهدافلتي تضم التخطيط االستراتيجي و وضع أو هي العملية التنظيمية ا 

و قياس النتائج و  األهدافالنجاز  إليهاالموارد و تشغيل الصول المالية و البشرية المحتاج 

عضو في المؤسسة له  أووظائف االدارة ليست قاصرة على المدربين و المشرفين فكل فرد 

.من عملهم التقارير كجزء إعدادو  اإلداريةبعض الوظائف 
4
 

 :الجامعيةالمكتبات  إدارة أهمية 1-2

 إحدىتعد المكتبات و مراكز المعلومات جزء ال يتجزأ من كينونة المجتمع الحديث و    

مؤسسات متفاعلة في بيئتها الداخلية  ألنهاو نظرا , و ديمومته و تطوره. وسائل استمرارية

تحقيقها من خالل مجموعة من  إلىمحددة و واضحة تسعى  أهدافو ذلت  .الخارجيةو 

فاعلة قادرة على . واعية إدارة إلىالموارد المالية و البشرية و التكنولوجية فهي محتاجة 

و مكتبات و مراكز المعلومات  األفضلعلى الوجه  اإلداريةالقيام بجميع عناصر العملية 

                                                             

 .2002 ,التوزيعدار الصفاء للنشر و : عمان. التعلمإدارة و تنظيم المكتبات و مركز مصادر . ربحي مصطفى, عليان 

. 51ص  1  
20ص . 5291, بنان للنشر و التوزيع مكتبة ل: لبنان. قاموس اإلدارة. غطاسي, نبيل   2  
. 2052.,دار المعرفة: القاهرة. في ضوء اتجاهات اإلدارة المعاصرةإدارة المكتبات الجامعية . السعيد ابراهيم, مبروك 

59 .ص 3  
معة جا–كلية األدب , المعرفة انجليزي عربي  إدارةالمعلومات و  إدارةمصطلحات  ممعج. دياب, مفتاح محمود  4

  21ص .  2052, 5ليبيا ط -طرابلس
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هي وظيفة  ةأكاديمي أومتخصصة  أوعامة  أوعلى اختالفها سواء كانت مكتبات مدرسية 

:غنى عنها و ذلك لتحقيق مهمة ال
1
 

 .المتاحة اإلمكانياتتنفيذ السياسة الموضوعية بأعلى درجة من الكفاءة و في حدود  .5

المادية و البشرية و التكنولوجية و تنسقها بأحسن الطرق الممكنة و  الموارداستغالل  .2

 .الموضوعية األهدافتسخيرها لتحقيق 

القدرات و الكفاءة البشرية التي تعمل على تنفيذ الخطط المرسومة من اجل  تنمية .2

 .مهنياللعاملين و تنميتهم  األفضلو ذلك من خالل اختيار  األهدافتحقيق 

من  ةاإلنسانيمن خالل تنمية العالقات  األمثلالمستوى  إلىاالرتقاء بالمناخ التنظيمي  .1

 .ادية لهمالرفاهية النفسية و الم العاملين لتحقيق

 .العاملينالتوازن بين مصالح  إيجادالموازنة بين االتجاهات المتضاربة مثل  .1

مركز  أوتكريس منهج التطوير التنظيمي المتكامل الذي يرتكز على كون المكتبة  .2

المعلومات نظاما مفتوحا بتفاعل مع مكتبات و مراكز المعلومات و المنظمات 

نظاما قادرا على التغيير و النمو  .المحيطجتمع ذات العالقة الموجودة في الم األخرى

.الكليو على المستويين الجزئي و  .الجماعاتو  األفرادالمتواصلين على مستوى 
2 

 .تحقيق االستقرار من خالل التكيف مع المحيط  .7

 .األفرادتحقيق العدالة و الحوافز  .9

 .أهدافهاالقيادة و توجيه المنظمة لتحقيق  .2

 .اإلنتاجالتأثير الفعال على عناصر . 50

 .ية المختلفةمواجهة التغيرات و الظروف البيئ. 55

 :زنة بين االتجاهات المتضاربة مثلالموا. 52

 المؤسسةو بين مصالح  أهدافهمالتوازن بين مصالح العاملين و  إيجاد. 

 بين النفقات الحاصلة و المتوقعة بين الميزانية المتاحة و. 

                                                             

  1 21. ص. مرجع نفسه. ربحي مصطفى, عليان  
 .2052 ,الطباعةو التوزيع و  المسيرة للنشردار . 2ط. المعلوماتدارة المكتبات و مراكز إ. وائل مختار, إسماعيل 

22. 22ص .ص 2  
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  دم من خدمات حديثة و بين ما يمكن تقديمه في ضوء تق أنبين ما يفترض

 .ةالمتاح اإلمكانات

  يكون أن أفضلبين ما هو موجود و ما هو.
1 

 .وظائف االدارة بالمكتبات الجامعية  1-3

عرف الوظائف األساسي , "لإلدارة النظرية الكالسيكية " مؤلف كتاب , هنري فايول  

 األربعة األساسية األصولو طور ( الرقابة , التوجيه, التنظيم, التخطيط)  لإلدارةالخمسة 

 .اإلداريةو التي تتضمن كل المهام  لإلدارةعشر 

 التخطيط: plannification planning  تهتم بتوقع المستقبل  اإلداريةهذه الوظيفة

في الوقت الحاضر  و هو دراسة. التنظيمية األهداف إلنجازالسبل  أفضلو تحديد 

 .ارد المتاحة لدى المؤسسة مستقباللطرق االستفادة من المو

 التنظيم :organization organizing  اإلداريةيعرف التنظيم على انه الوظيفة 

للمهام و  أساسيالتي تمزج المواد البشرية و المادية من خالل تصميم هيكل 

 .داخل المؤسسة لمهام و المسؤولياتصالحيات و هو رسم و توزيع ا

 التوظيف:reccrutement staffing   يهتم باختيار و تعيين و تدريب و وضع

 .سب في المكان المناسب في المنظمةالشخص المنا

 التوجيه :direction directing  المنظمة  أهدافو تحفيز الموظفين اتجاه  إرشاد

 . على الموارد البشرية و تحفيزها  اإلشرافو هو 

 الوقاية :control controlling  أداءهي المراقبة  األخيرة اإلداريةالوظيفة 

أم ال فهي عملية المراقبة المدير و  أهدافهاكانت حققت  إذاالمنظمة و تحديدها 

.ة و على طبيعة عملهم و انجازاتهمالمسؤولين في المؤسسة على الموارد البشري
2 

                                                             

ص .  2050دار المعرفة : رةالقاه .المعرفةالموارد البشرية للمكتبات الجامعية في عصر  إدارة. إبراهيمالسعيد , مبروك 

201  
.22ص , 2002, امعة الجديدةدار الج: اإلسكندرية .اإلدارةأساسيات التنظيم و . أبو قحف, عبد السالم 
2  
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هذه العمليات , اعتبارها عملة معنيةب إليهادراسة االدارة كمدخل وظيفي يعني النظر  إن

مجمل ما يقوم  أنهايفترض , فها من خالل مجموعة وظائف رئيسيةيمكن تحليلها و وص

 :المكتبات فيما يلي إلدارة الرئيسيةو تمكين حصر الواجبات  أعمالمن  المدريين ابه

  و السياسات العامة الرئيسية للمكتبة  األهدافوضع. 

  األساسيةالتخطيط العام لبرامج المكتبة و أنشطتها و متطلباتها. 

  و الشعب و واجباتها األقسامالتنظيم الداخلي للمكتبة من خالل تحليل الدوائر و. 

 و بين العاملين كافة األقسامعلى حسن سير العمل في جميع  اإلشراف. 

  السجالت و نماذج المطبوعات أنواعتحديد. 

 األثاث و المبنى ظافة و صيانةمراقبة النظام و ن. 

 و مع مجتمع المستفيدين و االتصال  األخرىعالقات بين جيدة مع المكتبات  إقامة

 .معهم

  حلول لها إيجادالعمل و  أثناءالتي قد تظهر  اإلدارية المشكالتدراسة. 

 عليها و مراقبتها اإلشرافميزانية و توزيعها و  إعداد. 

 تنظمنمجموعة متداخلة  إلىو يمكن تقسيم وظائف االدارة بالمكتبات الجامعية 

يط و و فيما يلي عرض لوظيفتي التخط, و التنظيم و التوجيه و المراقبة التخطيط

يعقبه التركيز , ا يتناسب مع متطلبات هذه الدراسةبم, التنظيم بالمكتبات الجامعية

.بالمكتبات الجامعية لوائح العمل على اللوائح كمدخل لتحيل
1
 

 :سمات اإلدارة في المكتبات الجامعية  1-4

 :من السمات األساسية إلدارة المكتبة ما يلي    

المادية و  اإلمكانياتإن اإلدارة تختلف باختالف نوع المكتبة أو مركز المعلومات و  (5

ة مكتبة عامة أو فمكتبة مدرسية تختلف عن إدار. بشرية و التكنولوجية المتاحة لهاال

 .عن مكتبة جامعية

                                                             

10. ص . مرجع نفسه .  إبراهيمالسعيد , مبروك   1  
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اجتماعي فهي تؤثر في مجتمع المستفيدين منها و تتأثر  إطارالمكتبة تعمل ضمن  (2

بحاجاتهم و رغباتهم و سلوكهم فهي غير منعزلة عن مجتمعها سواء الداخلي 

جتماعية و و تأثيراته اال( المحيط بها) و مجتمعها الخارجي ( العاملين فيها  األفراد)

 .السياسية و االقتصادية

تها و سياسة أنها تسعى لتحقيق أهداف رسمت وحددت مسبقا لها تحقيقا لفلسف (2

 .المؤسسة التابعة لها

إنها إنسانية الطابع و تعمل للموازنة بين تحقيق أهداف المكتبة أو مركز المعلومات  (1

في  مريعهو أهداف العاملين فيها و تطوير فدارتهم و صقل كفاءاتهم المهنية و مشا

 .اتخاذ القرارات المستقبلية

لعصر و و تتأقلم مع تطورات ا ,طور و التغيير و ليست فيها جهودهي دائمة الت (1

الذي , "رانجاناتان"يؤكده خامس قوانين  و هو ما, تطلعات نحو المستقبل أفضل

.لى أن المكتبة كائن ينمو و يتطورينص ع
1 

 .ي المكتبات الجامعيةرد البشرية فإدارة الموا: المبحث الثاني 

 :تعريف إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية  2-1

في مجال المكتبات باعتبار إن هذه الدراسة تهتم بالمكتبة الجامعية كنوع من أنواع      

تعرف الموارد البشرية بأنها مورد بالنسبة للمكتبة بمثابة استمارات و من ذلك من  ,المكتبات

  .التقييمخالل التخطيط و التنظيم و التوجيه و 

الموارد البشرية هي أصل من أصول المكتبة التي يمكن االستثمار فيها و زيادة قيمتها    

من خالل استخدام  حية هائلةثورة رب فالمورد البشري يمكن أن يحقق. للمكتبةبالنسبة 

لمهاراته و معرفته و بدون هذه المهارات و المعرفة يصبح الفرد عاجزا أو أنه ذا قدرات 

                                                             

.11ص  , 2051ديوان المطبوعات الجامعية : الجزائر, ظم المعلومات التوثيقية بالجزائرن. وهيبة , غرارمي   1  
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لذلك فلكي يصبح الفرد موردا فالبد أن يمتلك , محدودة تمنعه من إحداث التحول و التغير 

.صةنات الالزمة ألداء  مهام  متخصستعاالكفاءة و المهارات و القدرات و اال
1
 

يمكن تعريفها بأنها عملية االهتمام بكل ما يتعلق بالموارد البشرية داخل منظمة لتحقيق  -

أهدافها و هذا يشمل على اإلشراف و الحفاظ عليها و تطويرها من أجل تحقيق أهداف 

.المنظمة
2 

المتمثل في وضع تخطيط للقطاع البشري الذي كما تعرف على أنها النشاط اإلداري  -

 إمدادها دائمةالمنظمة و  إليهاوجود الموارد العاملة التي نحتاج  دائمةيضمن 

.المطلوبةبالعناصر البشرية 
3 

 مراحل تطور الموارد البشرية  2-2

 :الصناعيةتطور الحياة الصناعية بعد الثورة  :األولىالمرحلة 

في هذه المرحلة كانت الصناعات محصورة في نظام الطوائف المتخصصة ومن ناحية " 

 اإلنسانيةالموارد البشرية كانت الثورة الصناعية بمثابة البداية لكثير من المشاكل  إدارة

 :حيث

 أكثر اآللةاعتمدت االدارة على  إنالعامل باعتباره سلعة تباع و تشترى بعد  إلىنظرت  -

 .من اعتمادها على العامل

ام المصنع الكبير و مهارة بسبب نظ إلىالمتكررة التي تحتاج  األعمالكثير من  نشأة -

 .و السلع إنتاجعلى رغم من ذلك فان الثورة الصناعية حققت زيادة هائلة في 

 :ظهور حركة الدارة العلمية:المرحلة الثانية

الموارد البشرية هي انتشار حركة  إدارة أهميةمن التطورات التي ساهمت في ظهور 

 :وهي لإلدارة األربعة األسس إلىاالدارة العلمية بقيادة تايلور الذي توصل 

                                                             

  1 22ص .  2002,  دار الجمع الجديد: القاهرة, الموارد البشرية إدارة. محمد سعيد, انور سلطان 
  2 52ص , 2002, سيرةدار الم: األردن, الموارد البشرية إدارة. ياسين كاسب. خيضر عاصم, محمود 
57ص , 2001, دار الجامعية : مصر. ريةالموارد البش إدارة. صالح الدين محمد, عبد الباقي 
3  
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 من  التأكد دفبع, الموارد البشرية إدارةنجاح  أساسهو  :االختيار العلمي للعاملين

 .عملية اختيارهم تأتيمهاراتهم و قدراتهم العلمية 

  الموظفين  أناالهتمام بتنمية وتطوير الموارد البشرية و تعليمهم حيث يقول تايلور

وتغيير التدريب هو النشاط الذي يؤدي ,بعد في ذلك إاللن ينتج بالطاقة المطلوبة 

 .المستوى المطلوب من العمل

 وذلك بوجود توافق بين الموظفين في :التعاون بين االدارة و الموارد البشرية

 . المؤسسة و صاحب العمل

 .نمو المنظمات العلمية  :لة الثالثةالمرح

المنظمات العلمية في الدول هذه المرحلة في بداية القرن العشرين حيث طورت  بدأت

 .العمال و خفض ساعات العمل أجوروتضمنت الزيادة في 

 :األولىبداية الحرب العالمية  :المرحلة الرابعة

وقد تضمنت هذه المرحلة استخدام طرق جديدة الختيار الموظفين قبل تعيينهم تفاديا 

 إدارةومع التطور االدارة العلمية بعض المتخصصين في ,فشلهم بعد توظيفهم  ألسباب

 .التوظيف و التدريب

 :و الثانية األولىما بين الحرب العالمية  :المرحلة الخامسة

تجارب  أجريت ثحي, اإلنسانيةوتضمنت هذه المرحلة تطورات مست مجال العالقات 

 .وفير ظروف المناسبة للعملرضا الموظفين و مع ت بأهميةالكثير  أقنعت

 :اآلنما بعد الحرب العالمية الثانية حتى  :المرحلة السادسة 

الموارد البشرية حيث  إدارةالتي تقوم بها  األعمالوفي هذه المرحلة اتسع نطاق "

 اإلنسانيةشملت تدريب و تنمية العاملين ووضع برامج لتحفيزهم وترشيد العالقات 
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 اإلعمالوضبط حضورهم و انصرافهم و  ,الموارد البشريةس فقط حفظ ملفات ولي

."الروتينية
1
 

 :وظائف إدارة الموارد البشرية 2-3

و ذلك ألن الوظائف ترتبط , تنمية وظائف الموارد و تخلف من مؤسسة إلى أخرى

مباشرة بالمؤسسة ذاتها و بظروفها الخاصة و مهما تكن فإن وظائف ادارة الموارد 

و , البشريةتلك المهام و الواجبات التي تؤدي إلى تنسيق الموارد  البشرية تشير إلى

هذه الوظائف الكبيرة و يمكن تقسيم  ذلك سواء بالنسبة للمؤسسات صغيرة الحجم أو

 :إلى نوعين

و خدمات , و برامج تحليل العمل, منها ما تقوم به منفردة كالتعويضات و االمتيازات -

 .األفراد و سير االتجاهات

كبرامج , هناك من األنشطة ما تقوم به جمعية اإلدارة األخرى داخل المؤسسةو  -

 .الخ...االنتاج و التدريب و التخطيط المهني و تقييم األداء

و تنحصر وظائف الموارد البشرية في تلك المهام و الوجبات التي يتم تأديتها لتنسيق 

أو تشمل وظائف الموارد الموارد البشرية في المؤسسات مهما كان نوعها أو حجمها 

 :البشرية على األنشطة التالية

 .الجهات العليا تجاهضمان اصفاء المؤسسة بالتزاماتها  (5

 .التنبؤ باحتياجات المؤسسة من األفراد الالزمين (2

 .استقطاب االفراد الذين تحتاجهم المؤسسة تتحقق اهدافها (2

 .اختيار و تعيين االفراد لشغل وظائف معينة بالمؤسسة (1

 .االفراد لشغل المعينة و التدريب عليها تقديم (1

 .اداء االفراد مللتقييوضع مقاييس  (2

                                                             
مذكرة  .ة بالمكتبة المركزية خميس مليانةدراسة ميداني: الموارد البشرية في المكتبات الجامعية  إدارة. أمال, حاليمي 1

  20ص .  2051.جامعة خميس مليانة : عين الدفلى, علم المكتبات و المعلومات: تخرج لنيل شهادة الماستر
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 .تصميم البرامج االدارية و متابعة تنفيذها (7

.و المساعدة على حل مشاكل االفرادتوفير برامج لضمان الصحة و األمن  (9
1 

ان الوظائف ادارة الموارد  Cherden/Shermanبينما يرى كل من شرودن و شيرمان 

 :ية هي البشر

 .تنظيم و ادارة الموارد البشرية (5

 .تحسين األداء (2

 .ادارة العالقات العلمية الصناعية (2

.التأمينات االجتماعية (1
2
 

 :الموارد البشرية في المكتبات الجامعية إدارة أهمية 2-4

الموارد البشرية وذلك يعود لسببين رئيسيين  بإدارةاالهتمام  األخيرة اآلونةازداد في 

 :هما 

العنصر البشري في المنظمة من اجل  ألهميةزيادة وعي االدارة العليا في المنظمة  -

 المنظمة و استمرار النجاح  أهدافتحقيق 

اهتمام االدارة العليا بالتخطيط االستراتيجي مما يجعلها تنظر الى الموارد البشرية  -

  اإلستراتيجيةالعوامل  أهمباعتبارها من 

  الموارد البشرية فيما بلي أهميةتكمن: 

  نشاطمحور فاعلية كل. 

  عناصر التكلفة أغلىتكلفة الموارد البشرية. 

 كفاءة الموارد البشرية بعوض ندرة الموارد. 

  األفرادتهتم بالموارد البشرية في المنظمة وهم . 

  تضع الخطط المناسبة للتدريب. 

  تختار األفراد المناسبين لشغل الوظائف.
1 

                                                             
 .10ص . 2007, دار الفجر للنشر و التوزيع: القاهرة. تنمية الموارد البشرية. اسماعيل, فيزة, سلطانية, غزلي علي  1
 .27ص . 2057, مجموعة النيل العربية: مصر, االتجاهات المعاصرة. ادارة الموارد البشرية. محتا محمد, ابو النصر  2
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الموارد البشرية بقوة في المؤسسات الحديثة التي تعمل  إدارة أهميةيمكن مالحظة  -

الطرق فعالية بالشكل  أكثرمالها البشري من خالل اختيار  رأسعلى الحفاظ على 

.على مردودية المالية و المكانة االقتصادية للمنظمات تأثيرها إلى باإلضافة األمثل
2 

 .المنظماتوظيفة مهمة من الوظائف داخل  الموارد البشرية إدارةتعتبر  -

 .للنشاط االقتصادي  األساسيتعتبر العنصر البشري المحرك  -

دولة تتبع مع  أيثروة  أن إذ اإلنتاجالعناصر الرئيسية في  أهمالموارد البشرية من  -

.البشريةقدرتها على تنمية مواردها 
3 

 :خالصة الفصل

مفاهيم و تعاريف توضح مدى اهتمام اإلدارة نستخلص في هذا الفصل أنه جاء حافال ب   

بالموارد البشرية في المكتبات الجامعية فهي تعتبر االستخدام الفعال و الكفاء للموارد 

البشرية فهي العارق األساسي بين مؤسسة ناجحة و أخرى غير ناجحة لهذا تلعب الموارد 

 .ةالبشرية في المكتبات الجامعية دورا هاما و رئيسي في التنمي
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 . في المكتبات الجامعية ISOالجودة الشاملة معايير واقع تطبيق  :الثانيالفصل 

 :تمهيد

أصبح العالم قرية صغيرة مترامية االطراف مما دعي الكثير من المستفيدين و اصحاب     

شر بجودة الخدمة التي االهتمام بقطاع الخدمات الى البحث عن المؤسسات خدماتية تن

أيا كان , منها المكتبات و مراكز المعلوماتلذلك تسعى ككثير من المؤسسات و , تقدمها

الخدمات و المستفيدين منها على حد سواء تقوم تلك المؤسسات حجمها الرتقاء بمستوى 

 .ستراتيجيات من اج  مستوى اداههاباستخدام العديد من اال

و من اهم تلك االستراتيجيات االهتمام بالجودة بوصعها استراتيجية مهمة تساعد المكتبات    

متطلباتهم و توقعاتهم و تلبي , ات تسمع الرغبات الكاملة للعمالءو غيرها على توفير خدم

المعلنة سواء داخ  المكتبة او خارجها و هذه االخيرة تقوم على اساس و معايير لذا تعد 

مستوى اداهها من الجودة أهم القصايا التي تهتم بها القيادة االدارية في أية مؤسسة سفى رفع 

 .الناحية الخدمية

 .ماهية الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية: األول المبحث

 :مفهوم الجودة 1-1

ب  انه من اصو  اللغة منذ , ح الجودة ليس جديدا و ال مستحدثايبدو ان مصطل :لغة  

ففي اللغة العربية , من اج  و أدق تعبير, استعمالها لتقييم خدمات المؤسساتمنشهها اال ان 

و الجودة لغة هي نفبض الرديء و جود   qualityنجليزية و باإل نقو  الجودة و بالفرنسة

ياء النكسارها و مجاورتها الياء ثم , فقلبت الواو , ي الجيد على وزن فعي  و اصله جودا

اي صار  نقو  جاد الشيء جوده, و جيادات جمع الجموع , و الجمع جياد, ادغمت الياء فيها

اطو  و اطاب و " قالوا اجودت كما قالوا و , و التجويد مثله, واجدت الشيء فجاد, جيدا

"اطيب 
1
 

                                                           

 .042ص . من األلف إلى الراء 1مج , دار العرب: لبنان. المعجم اللغوي علمي, المحيط, لسان العرب. ابن منظور  1 



 الجامعيةفي المكتبات ISOواقع تطبيق معايير الجودة الشاملة :                     الفصل الثاني

 

 37 

لبلوغ مستوى االمتياز في , هو اداء العم  وفق معايير و موصفات قياسية  :اصطالحا 

و يتم ذلك عن طريق تحسين نوعية المنتجات و , ة بالزباهن على مستوى االقتصاديةالعالق

التي ال يمكن , للمنافسة لخاضعةالرفع من مستوى الخدمات فبالنسبة للمؤسسات االقتصادية ا

ثم طالت هذه , مت بجودة في االنتاج و المنتوجاتان تكون ناجحة اال اذا توجت و دع

.الفندقة و الخدمات الفكرية,لنق  الطريقة المؤسسات الخدماتية كا
1
 

تج للمجتمع بعد ارسالها بأنها تفادي الخبارة التي يسببها المن : taguchiتعريف  -

و يتضمن ذلك الخساهر عن الفش  في تلبية خصاهص االداء و التأثيرات . للمستعم 

.المنتج كالتلوث و الصحيح و غيرهاالجانية الناجحة عن 
2 

 : تطور التاريخي في مفهوم الجودة  1-2

جميعها تهدف الى تحسين مستوى جودة , لقد تم االهتمام بالجودة بصيغ و مفاهيم متعددة   

شخيص هذا التغيير في مفاهيم الجودة ك  عقدين من الزمن خال  المنتج و غالبا ما يتم ت

و هذا ما اكده عدد من الباحثين منهم على سبي  المثا  ال , القرن العشرين المنصرم 

(  (Ekan ,1993,  (white ,1991), ’ (Banks ,1989 ), (feigen baum ), الحصر 

 . و غيرهم 

 :زمنية و يمكن بيانها كما يلي  حيث تطور مفهوم الجودة على شك  مراد    

 :ضبط الجودة : المرحلة االولى   

و تميزت هذه المرحلة بأن مسؤولية تحديد ( 1882-1892)امتدت هذه المرحلة ما بين 

الجودة تصع على مشرفين مخصصين بضبط الجودة و متابعة قياسها و التحقق منها على 

 .المنتجات التي تقوم الشرعيات بصناعتها 

 

                                                           
, جامعة أحمد زبانة, مذكرة ماستر. جودة خدمات بالمكتبات الجامعية قياس. فتيحة, عروس, ابتسام, غانم  1

 .40ص . 0212.عليزان
اء دار الصف: عمان .1ط.إدارة الجودة الشاملة في الخدمات. عبد هللا إبراهيم, حسين محمد سمحان, محمود حسين الوادي  2

 .02. ص. 0212.للنشر و التوزيع
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 :الضبط االخصائي للجودة : رحلة الثانية الم

و استمرت هذه المرحلة باستخدام وظيفة ( 1802-1842) امتدت هذه بالمرحلة خال  

التحديد درجة تطابق انتاج المنتج وفق , التفتيش و مقارنة النتاهج بالمتطلبات المحددة 

 .الموصفات المضبوطة للجودة 

 :ظهور منظمات متخصصة بالجودة: الثالثة المرحلة

وامتازت هذه المرحلة بعدد من التغيرات في ( 1822-1842) امتدت هذه المرحلة خال  

( . 1808-1811)بيهة الصناعات و خاصة بعد فترة الفساد االقتصادي الرأسمالي في سنة 

مريكية مما أدى الى ظهور منظمات صناعية متخصصة بضبط الجودة مث  الجمعية األ

و التي يرمز لها  بالرمز   American Society of quality contralلضبط الجودة 

ASQC  عند انتاج و بيع المنتجات كذلك ظهور  مما ادى الى تحديد مستوى مقبو  للجودة

و ما حدث عليها من تطورات بعد ذلك التاريخ  1892حلقات الجودة في اليابان في عام 

 .دة على مفهوم حلقات الجو

 :تحسين الجودة : المرحلة الرابعة 

و التي تميزت بتطور مفهوم حلقات الجودة في ( 1822-1892)امتدت هذه المرحلة من 

و المعروفة   Tatol Quality Management اليابان الى مفهوم ادارة الجودة الشاملة 

في اليابان الى جانب   Zero Defect و كذلك ظهور مفهوم التلف الصفري   TQMبالرمز 

مفاهيم اخرى كتوكيد الجودة و الذي يعتبر نظام متكام  يتضمن عدد من السياسات و 

.اإلجراءات الالزمة لتحقيق الجودة في الشركات الصناعية 
1 

 :ادارة الجودة : المرحلة الخامسة 

الجودة و تميزت هذه المرحلة من عدة مفاهيم ( 0222-1892) امتدت هذه المرحلة ما بين 

االيزو و ظهور عدد من برامج , التي تمخصت عنها المرحلة السابقة كمفاهيم العولمة 

                                                           
 .02. ص. 0228, دار الثقافة: عمان. 1ط.0222:0221لشاملة و متطلبات إيزوإدارة الجودة ا. نايف علوان, قاسم  1
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الحاسوب في تصميم المنتج و في تصنيعه و ظهور فكرة التصنيع المتكام  و انظمة 

 .التصنيع المرن و غيرها 

 : 21مرحلة القرن : المرحلة السادسة

البحاث العلمية في هذا الميدان ستكون مرحلة و هي المرحلة المستقبلية التي تشير اليها ا

من خال  تقديم و انتاج ك  ما يرغب به المستهلك من حيث سهولة و , االهتمام بالمستهلك 

 .سرعة الحصو  على المنتج عند الطلب 

 :مفهوم ادارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية  1-3

لة في المكتبات الجامعية على الوفاء لقد ركزت تعريفات الباحثين إلدارة الجودة الشام   

مؤشر الجودة الشاملة " بو " حيث عرف , باحتياجات المستفيدين و الخدمات المقدمة لهم 

في المكتبات الجامعية بأنها فاهدة التي تحقق من مقتنيات المكتبة للمستفيدين منها للوفاء 

بع باحتياجاتهم في اعمالهم و كذلك لإلدارات و البرامج التي تت

 ( paul ,1979,p17*)المكتبة

عملية : " إلدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية هي  كونداري و بالتالي تعريف    

تم العم  على تحسين الخدمات الخاصة ,  تركز على فهم احتياجات المستفيدين من المكتبة 

جم مع االهداف بهم و رفع مستوى رضاهم عن تلك الخدمات التي تقدمها و ذلك بما ينس

  (cundrai,1995,p22)" العليا للجامعة 

و من الباحثين من يركز في مفهومه على الخدمات المعلوماتية المقدمة و التحفيز الجيد    

للعاملين حيث يعتبرها جزءا اساسيا و مكمال في عملية التغيير و التحسين في المكتبات و 

 (Johennsen ,1996 ;p32-33)قطاع المعلومات 

على ثالثة مفاهيم إلدارة الجودة الشاملة في   (Brancolini ;1992) برانكولينيو ركزت 

 المكتبات الجامعية 

 .توفير المقتنيات المطلوبة: أوال        
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 .ية و سهولة الحصو  على المقتنياتامكان: ثانيا         

.ة المكتبية درجة نجاح المكتبة في ارضاء المستفيدين من الخدم: ثالثا         
1
 

تعد ادارة الجودة الشاملة من اكثر المفاهيم الفكرية الراهدة التي استعودت على  -

الذي  األكاديميوناالهتمام الواسع  من قب  االختصاصين و الباحثين و اإلداريين و 

يعنون خصوصا في تطوير و تحسين االداء و االنتاج الخدمي في مختلف المنظمات 

دت االدارة اليابانية دورا حاسما في هذا المعيار و ال سيما في و لقد أ, االنسانية 

اواه  الثمانينات و اواخر السبعينات في القرن الماضي من خال  استحواذها على 

تقديم سلع ذات جودة عالية يمكن لها ان تحقق من التكاليف المنخفضة و هذا ما أفرز 

طرة النوعية و استخدام اسلوب النجاح المتحقق من جراء اعتمادها على حلقات السي

ادارة النوعية الشاملة التي تعمق استخدامها استخدما واسع النطاق في شتى الميادين 

 .االنتاجية الخدمية 

و يعد مفهوم ادارة الجودة الشاملة من احداث المفاهيم االدارية الى تقوم مجموعة من 

.اكم  اداء ممكن  االفكار و المبادئ التي يمكن ألي ادارة تتبنها لتحقيق
2
 

ادارة الجودة الشاملة من احداث المفاهيم االدارية التي يقوم على مجموعة  مفهوميعد    

من اج  الوصو  من االفكار و المبادئ التي يمكن ألي ادارة في اي منظمة ألخد بها 

 .الى االداء األفص 

تخصص المكتبات عن مفهومه بالنسبة لباقي  يختلف مفهوم الجودة الشاملة في   

و منهج , اسلوب تفكير: الجودة الشاملة تعني من وجه نظر المكتبيين. التخصصات

و طريقة تحديد كيفية ادخا  التطوير و التحسين المستمر على مسار األداء العام , عم 

.داخ  المكتبات و مراكز المعلومات
3
 

                                                           
. 0229,دار الحامد: عمان. إدارة الجودة الشاملة في المكتبات و مراكز المعلومات الجامعية. عوض الترتوي, محمد  1

 .12. ص
ادارة  -الهندرة -الجودة الشاملة" معاصرةوء اتجاهات االدارة الإدارة المكتبات الجامعية في ض .السعيد مبروك, ابراهيم   2

 .104. ص.0222,المجموعة العربية للتدريب و النشر: القاهرة. 0ط.ادارة الكترونية-المعرفة
 .26ص , 0228, مكتبة ملك فهد: الرياض, ادارة الجودة الشاملة في المكتبات. موسى سعد, وحيد  3
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:المكتبات مبادئ ادارة الجودة الشاملة في  1-4
1 

إال أن هناك اتفاقا عاما حو  , على الرغم من تعدد التعاريف لمفهوم إدارة الجودة الشاملة  

و التي يجب تبنها و األخذ بها عند محاولة , و المبادئ التي ترتكز عليها, أهم األسس

 : و هذه المبادئ هي, تطبيقها بنجاح

إن نجاح إدارة الجودة الشاملة  :(Organizational Culture)ثقافة المنظمة  .1

يعتمد على خلق ثقافة تنظيمية بحيث تنسجم القيم و االتجاهات الساهدة , بشك  أساسي

و تدعيم االستمرار في العم  وفقا , مع بيهة إدارة الجودة الشاملة, في المنظمة

 .لخصاهصها و خلق عالقات عم  بناءة بين أفرادها

 (:Participation and Empowerment)المشاركة  .2

إن مشاركة جميع العاملين في المنظمة في تحسين الخدمات و المنتجات من خال  

و , و حلقات الجودة التي يتم تكوينها لتحديد معوقات األداء المتميز, فرق العم 

و تمكين هذه الفرق من إجراء التغيرات التي , العم  على إيجاد الحلو  المناسبة لها

 .تمكن العاملون من خاللها من العم  الجماعيو خلق بيهة ي, تفتحها

 (Training):التدريب .3

إدارة الجودة الشاملة تشتم  على مجموعة مفاهيم و أساليب إدارية حديثة كما تشتم  

 الشاملةعلى أدوات ال بد من استخدامها لتمكين المنظمة من تطبيق إدارة الجودة 

 .بنجاح

 (Top Level Management Commitment):التزام اإلدارة العليا بالجودة .4

إن اإلدارة العليا في بيهة إدارة الجودة الشاملة تقوم بدور قيادي لتنسيق الجهود و 

و يكون التطوير و التنفيذ مهمة العاملين من خال  , لتحقيق أهداف المنظمة, توحيدها

 .فرق العم 

 

 
                                                           

. ص. 0226, جدارا للكتاب العالمي: عمان(. 8221)إدارة الجودة الشاملة و متطلبات التأهي  لاليزو . التميمي, فواز  1

 .11-06. ص
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 (Focus on Clients):التركيز .5

و معيار النجاح . عمالءهاأو منتجات , توجد منظمة إال و تعم  على تقديم خدمات ال

 .هو مدى رضا العمالء عن تلك الخدمات أو المنتجات

 (Continuous Improvement):التحسين المستمر .6

ب  هي جهود , إدارة الجودة الشاملة ليست برنامجا تعرف بدايته و نهايته مسبقا

و ذلك ألنها قاهمة على مبدأ أن فرص ,   مستمر دون توقفللتحسين و التطوير بشك

 .التطوير و التحسين ال تنتهي أبدا

 (Strategic Planning for Quality):التخطيط االستراتيجي للجودة .7

و أهداف بعيدة المدى , الجودة الشاملة يبدأ بوضع رؤية مستقبلية محددةإن تطبيق 

 .ق عم طريق العم  بعشواهيةو هذا لن يتحق, تسعى المنظمة لتحقيقها

 (Motivating the Employees):تحفيز العاملين .8

بما أن نجاح إدارة الجودة الشاملة يعتمد بشك  كبير على مشاركة العاملين في 

 .و المقترحات التطويرية و اإلبداعية, المنظمة من خال  تقديمهم لألفكار

 (Measurement and Analysis): القياس و التحليل .9

القرارات في بيهة إدارة الجودة الشاملة تتم وفق بيانات جمعها و تحليلها بشك  

 .لتجنب األخطار و السيطرة على االنحرافات في األداء, دوري

 (Prevent Errors Before Happening):منع األخطار قبل وقوعها .11

التي  و زيادة اإلنتاج من أهم األهداف, يعتبر تحسين الجودة للخدمات و المنتجات

و إعادة , و الوسيلة لذلك هو الحد األخطاء. تسعى إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيقها

 .األعما  و اإلهدار
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 .في المكتبات الجامعية  ISOالشاملة تطبيق معيار الجودة : الفصل الثاني

 : 1ISO 900تعريف مواصفات  2-4

مشتق من الحروف السم المنظمة الدولية للتقييس  ISOان مصطلح االيزو 

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF STANDARDIZATION  و هي منظمة

دولية غير تابعة لألمم المتحدة تهتم بإصدار و تعدي  المواصفات و توحيدها على المستوى 

ار الدولي و التي تعم  على تسهي  تباد  السلع و الخدمات بين الدو  من خال  اصد

مواصفات دولية موحدة و التي تضمن حق ك  من المنتج و المستهلك و محاولة تشجيع 

 الصناعات و اعتماد المنافسة بينها لما يساهم في تطوير انتاج السلع و الخدمات 

و هي مجموعة مواصفات تحكم توثيق نظام الجودة الذي ISO9000ان سلسلة االيزو 

 KRAJEULSK ANDتالءم مع طبيعة الشركة تتطابق فيه جميع المتطلبات و بما ي

RITZMAN 1999.233 

هي ان مواصفاتها الخاصة بالحاالت  ISO9000ان اهم ما تتصف به سلسلة االيزو 

التعاقدية لها القدرة على منح شهادة اثبات المطابقة مع القياس الدولي و هي شهادة معترف 

اجماعا دوليا على مجموعة ISO9000بها و معتمدة دوليا و تعد سلسلة مواصفات االيزو 

عناصر تمث  الحد االدنى من المتطلبات الالزمة لتطبيق نظام الجودة الذي يعتبر رصا 

 المستهلك هدفا اساسيا له 

علي السلمي )من ثالثة انواع من المواصفات ISO9000تم اشتقاق سلسلة االيزو 

 : و هي على النحو اآلتي( 8194891889

 1898في عام DEFENOE STANDARDريطانية مواصفات الدفاع الب-

 1829في عام   AQAP( حلف الناتو)مواصفات الحلفاء -

 1868في عام  9692Bsالمواصفات البريطانية 
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 iso 9000اصدار المواصفة الدولية لنظام الجودة  1896و استجابة للطلب العالمي في عام 

اسيا و لم يلمس الهيك  الرهيسي و لكن هذا التعدي  أس 1884و اجريت عليها تعديالت عام 

فب نهاية الربع االخير منه فقد تم اصدار المواصفة الجديدة و  0222للمواصفة اال فب عام 

 : من العناصر االتية 1896تتكون المواصفة الدولية اصدار عام 

  :المواصفة االرشادية الخاصة بصمان الجودة ( أ

 من اربعة اجزاء هي  ISO9000تتكون المجموعة االساسية لاليزو 

 خاص بتقديم خطوط ارشادية عامة الختيار المواصفة و استخدامها : الجزء االو 

 خاص بتقديم خطوط ارشادية لتطبيق اي من الحاالت التعاقدية : الجزء الثاني

في تطوير و عرض و صيانة  ISO9001يقدم خطوط ارشادية لتطبيق : الجزء الثالث

 البرمجيات 

يكون مرشد االدارة برنامج االعتمادية اي ارشادات لإلدارة لتعزيز قدرتها  : الجزء الرابع

 في االداء 

 :شادية الخاصة بالحاالت التعاقديةالمواصفات االر  ( ب

و هي مجموعة كبيرة من المواصفات التي تثبت مقدرة المجهز على تدعيم المنتج و 

لمشتري و هي تتكون من الخدمة التي تحقق رضا الزبون عند التعاقد بين المجهز و ا

 : (84-81-1889علي السلمي )

1- ISO9001  وهي المواصفة الخاصة بالشركات التي تطبق نظام الجودة في مجاالت

  التركيب و الخدمة ,االختبار,الفحص  ,االنتاج  ,التطوير ,التصوير

0- ISO9002   و هي المواصفة الخاصة بالشركات التي تطبق نظام الجودة في

تنطبق على الشركات التي تعم  في )ه ماعدا التصميم و التطوير المجاالت اعال

 االنتاج و الفحص و االختبار 
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1- ISO9003  ال )و تغطي هذه المواصفة عمليات الفحص النهاهي و االختبار فقط

 تطبق هذه المواصفة اال في الحاالت التي يمكن التأكد من الجودة فقط 

 : الت غير التعاقديةالمواصفات االرشادية الخاصة بالحا(  ج 

و هي تخص الشركات التي تطبق التفتيش و  8224و هي المتمثلة بالمواصفة القياسية ايزو 

الجودة و بيان الفحص النهاهي و هي كذلك تتضمن التوجيهات و االرشادات الالزمة إلدارة 

.عناصر نظام الجودة
1
 

 international( ) أو الموصفات أو المقاييس) اسم لمنظمة دولية لمعايير  و يعرف أنه

Standardisation organisation)  مهمتها وضع مجموعة . 1846و التي تأسست سنة

من المعايير الخاصة بنظام الجودة و التي يمكن أن تطبق في أي منظمة كانت و في جميع 

.قطاعات النشاط
2  

 9111ة تطبيق االيزو أهمي : المطلب الثاني

و ثباتا و   استورداتحقيق أسس ثانية للجودة على المستوى العالمي من شانه تحقيق  -1

ثقة عالية بالسلع و الخدمات المنتجة للمنظمات الحاصلة على شهادة المطابقة الدولية 

  .لاليزو

و تحقيق االرباح المستهدفة من قب  المنظمات المختلفة على االصعدة االنتاجية ا -0

الخدماتية الن منتجاتها و خدماتها غالبا ما تلقى رواجا واسعا في مختلف االسواق 

 العالمية 

اذ ان اعضاء  , توفير لغة و مصطلحات مشتركة و واضحة على الصعيد الدولي -1

اللغة المشتركة بين المنظمات من شانه ان يعمق الثقة و القبو  الى المستهلك االخير 

 الصعيد المحلي و االقليمي و العالمي في الوقت ذاته  و المستعم  الصناعي على

                                                           
 .019ص . مرجع سابق.نايف علوان, قاسم  1
: متاح على الخط. 12/24/0218[ على الخط].مفهوم معايير اإليزو و أهميتها. محمد أحمد إسماعي   2

https://hrdiscussion.com/hr2901.html  
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اتاحة الفرص الواسعة أمام األنشطة التجارية و التسويقية لدخو  األسواق العالمية  -4

 بقدرة فاعلة و كفاءة عالية 

اطالة العمر االقتصادي للمنظمة في االسواق من خال  تزايد الثقة بمنتجات و  -9

 خدمات المنظمة و خلق االستقرار االستثماري ألنشطتها 

تنمية ثقة المتعاملين مع المنظمة من خال  استمرارية توفيرها للجودة المناسبة  -2

 لمخرجاتها االنتاجية و الخدماتية 

العاملين و تحقيق شعار جميع األفراد المسؤولين على تحقيق مساهمة فاعلة لكافة  -6

.ن خال  موقفه في االسهام بالجودةالجودة و ك  م
1
 

 .9111متطلبات ايزو : المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

.يمثل متطلبات ادارة الجودة(: 1)الشكل                            
2

 

                                                           
دار الصفاء للنشر و :  عمان.8222,0222المنظمة الدولية للتوحيد القياسي اليزو. حمود خضير, كاظم  1

 .99.ص.0212,التوزيع
دار جرير للنشر و : عمان. ادارة الجودة الشاملة في القطاعين االنتاجي و الخدمي. صمراهي, مهدي  2

 .88.ص.0226,التوزيع

 العملية

 القيادة االلتزام

 السلعة أو الخدمة فرق العم 
إدارة الجودة 

 الشاملة
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 :متطلبات نظام ادارة الجودة الشاملة في المكتبات و مراكز المعلومات

 :هناك عدة مبررات لتطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة تتمث  في

 .سمة من سمات عصر المعلومات هي عالمية نظام الجودة .1

يتصف بالشمولية في كافة العمليات الفنية و التي تقدمها  ان نظام الجودة الشاملة .0

 .المكتبات و مراكز المعلومات

 .بإنتاجيةارتباط الجودة  .1

 .المتمثلة في خدمات المعلومات و على الحصيلة النهاهية من وجود المكتبات  .4

نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المكتبات و مراكز المعلومات في  .9

 .المتقدمةالدو  

بعض األنظمة و األساليب االدارية تعاني من عدم جدواها في تحقيق الجودة  .2

.الشاملة
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ملتقى العربي األو  حو  , تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في المكتبات و مراكز المعلومات. محمد عبيد, عصام   1

ص .0229/كانون األو /16. جمهورية مصر العربية: االسكندرية, األساليب الحديثة إلدارة المكتبات بالجودة الشاملة

.91. 
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 .بالجودة الشاملة 9111عالقة ايزو : المطلب الرابع

 9111المواصفات القياسية لاليزو  إلدارة الجودة الشاملة

ليس ضروريا أن تكون موجهة  موجهة بالعمالء

 بالعمالء

المحور األساسي الستراتيجية تمث  

 المكتبة

قد ال تمث  جزءا متكامال من 

 استراتيجية المؤسسة

أدوات و أساليب , موجهة بفلسفة

 .شاملة

موجهة باإلجراءات التشغيلية للنظام 

 .الفني

التحسين و التطوير المستمر أحد 

 .المحاور األساسية في فلسفة المكتبة

التحسين و التطوير المستمر غير 

فالمعايير محددة بإجراءات و , وارد

 .طرق العم 

, اإلدارات, تشم  جميع األقسام

 و المستويات التنظيمية, الوحدات

يمكن تطبيقها على أقسام أو إدارات 

محددة و ليس بالضرورة على 

 المستوى المنشأة كك 

يتولى مسؤوليتها ك  فرد في المنشأة 

 و ليس إلدارة أو قسم محدد

مسؤوليتها قسم أو إدارة مراقبة يتولى 

 الجودة

تحتاج إلى إحداث تغيير شام  في 

 المفاهيم و النظم و مراح  التشغي 

قد ال تتطلب اجراء تعديالت جوهرية 

 في األوضاع الحالية

تتبنى التغير المستمر السيما في 

 الثقافة التنظيمية

تبدو و كأنها في حالة استاتيكية و 

 غيرضمن بيهة ثابتة ال تت

 1.عالقة إدارة الجودة الشاملة بمعايير االيزو(: 1)الجدول

 

                                                           
الطبعة , مكتبة اإلشعاع, 8222,12211ن إدارة الجودة الشاملة و االيزو جودة المنتج بي, سمير محمد عبد العزيز  1

 .142ص, 1888, القاهرة, األولى
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 : خالصة الفصل

لقد أصبحت إدارة الجودة الشاملة هي طريقة إدارة المكتبات التي يحقق لها العديد من    

المزايا حيث يمكن استخدامها بشك  فاع  لتقديم الخدمات للمستخدم و تحسين المستمر داخ  

و المعترف به عالميا وسيلة و ذلك  ISOكما استخدمت المكتبات نظام إدارة الجودة , المكتبة

كما يساعد هذا المعيار على , قديم الخدمة الممتازة باستمرار و على أعلى مستوىمن أج  ت

تلبية طلبات و توقعات المستفيد و يركز على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العامليين في 

 .المكتبات

    



 

 

  

 

:الفصل الثالث  

 الدراسة الميدانية
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 :تمهيد

إن الوصول المعلومات ذات الدراسات تتطلب عن البحث عن كل ما هو متعلق بجدية و دقة 

دة الشاملة في المعارف البد التوجه إلى الميدان الذي يعطينا حوصلة شاملة عن إدارة الجو

و كيف يتم تسيرها ضمن المكتبات الجامعية و التي أجريت بجامعة عبد  المكتبات الجامعية

الحميد بن باديس و ما تواجهه المكتبة المركزية من تغيرات تطرأ عليها و في ضوء ما 

, توظيف, درسناه و فهمناه عن الموضوع دراستنا بداية بالوظائف التي تقدمها من تخطيط

لتي تملكها للوصول إلى أهم التحديات التي تدريب و تكوين الموظفين و المهارات ا

 .و كل هذا نريد تبيان قيمة تطبيق الجودة في المكتبات الجامعية, تواجهها

 .-مستغانم–تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس : المبحث األول

 :تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس. 1

 :نشأة جامعة مستغانم -

 20/20/9898المؤرخ في  222-89جب المرسوم أنشئت بمو, هس جامعة تقع غرب بالد

و تخضع لوصاية , و هي مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية المعنوية و االستقبال المالي

التعليم العالي و البحث العلمي مرت جامعة مستغانم بعدة مراحل إلى أن وصلت إلى ما هي 

 :األن عليه و هي كالتالي

  حدثت , التربية البدنية و الرياضة في مستغانمالمرسة العليا لألساتذة المتخصصة في

 9899مارس  22المؤرخ في  46-99بموجب المرسوم رقم 

  20/20/9882المؤرخ في  022-82مركز الجامعي أحدث بموجب المرسوم رقم. 

  20/20/9889مؤرخ في  222-89انشاء جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم.
1 

 

 

                                                             
 .9ص , 9889الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية . المتضمن انشاء جامعة مستغانم 222-89المرسوم رقم   1
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 :مهام جامعة مستغانم

مهام جامعة مستغانم و هي  20/29/2220المؤرخ في  280-20قم حدد المرسوم ر

 : كالتالي

 و للتنمية االقتصادية و االجتماعيةة تكوين االطارات الضروري. 

 تلقين الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين بالبحث و في سبيل البحث. 

 المشاركة في التكوين المتواصل. 

  العلمي و التقنيتثمين نتائج البحث و نشر االعالم.
1 

 :األقطاب الجامعية لجامعة مستغانم

  مقعد بيداغوجي 92522قطب خروبة. 

  قطب وسط المدينةITA 5922 مقعد بيداغوجي. 

  مقعد بيداغوجي 0922قطب بلعسل. 

  مقعد بيداغوجي 2222قطب القعم. 

  مقعد بيداغوجي 822قطب القنادس. 

  قطبHALLDE CHNOLOGIE 022 مقعد بيداغوجي.
2 

 :االقامات الجامعية

  سرير  2222اقامة بلعسل 

  سرير 6222اقامة شمومة. 

 9522: 9اقامة خروبة  

  سرير 2222: 2اقامة خروبة. 

  سرير 0222: 0اقامة خروبة.
1 

                                                             
 .المتضمن تحديد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتضمينها 208-20المرسوم التنفيدي رقم   1
 29:22على الساعة . 29/25/2298زيارة يوم . جامعة مستغانم  2
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 :كليات جامعة مستغانم و أقسامها

 المعاهد األقسام الكليات

كلية العلوم الدقيقة و اإلعالم 

 (FSEI)اآللي 

 .االعالم اآلليقسم الرياضيات و 

 .قسم الفيزياء.

 .قسم الكيمياء. 

 .معهد العلوم الطبيعية

كلية العلوم الطبيعية و الحياة 

(FSNU) 

 .قسم البيولوجيا.

 .قسم علم البحار و المحيطات.

 .معهد الكيمياء للصناعة

كلية العلوم و التكنولوجيا 

(FST) 

 .المعمارية قسم الهندسية و

 .قسم هندسة طرائق. 

 .قسم الهندسة الكهربائية. 

 .قسم الهندسة الميكانيكية. 

 .معهد اللغات االجنبية

 .قسم األدب العربي.  (FLA)كلية األدب و الفنون 

 .قسم الفنون. 

 .معهد العلوم التجارية

كلية االقتصادية و التجارية و 

 (FSECSG)علوم التسيير 

التجارية العلوم قسم . . 

االقصادية علوم قسم . . 

التسيير علوم قسم . . 

 .المحاسبة و المالية قسم. 

 

 

 

 معهد تربية المدنية و الرياضة

االجتماعية العلوم قسم . (FSS)كلية العلوم االجتماعية  . 

 .االنسانية العلوم قسم. 

 .قسم الطب .  (FMED)كلية الطب 

 .يمثل كليات و أقسام جامعة مستغانم (:1)الجدول

 

                                                                                                                                                                                              

.مرجع نفسه. جامعة مستغانم   1
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 .المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديستعريف : المبحث الثاني

 -مستغانم–الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-مستغانم–مخطط يمثل الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة (: 2)الشكل 
1
 

                                                             

 سا92:02. 26/26/2298: يوم. تمت االستفادة من مسؤول المكتبة بشكل مباشر  1 

 المديـــر

 األمـــانة

مصلحة 

االقتناء و 

 الجرد

 مكتب الجرد

مصلحة المعالجة 

 الوثائقية

مكتب المعالجة 

 الوثائقية للكتب

مكتب المعالجة 

 الوثائقية للدوريات

 مصلحة التسير

 الرصيد الوثائقي

مخزن األرصدة 

الوثائقية لجميع 

 الوثائقية

 قاعة المراجع

قاعة األطروحات 

الدكتوراه و 

المذكرات 

 الماجستير

 قاعة الدوريات

مصلحة التوجيه و البحث 

 و البحث البيبليوغرافي

 مكتب االعالم االلي

 مكتب التسجيالت

مكتب المكتبة الرقمية 

sndl 

 

الكتبة الرقمية  مكتب

pnst 

قسم البحث االلكتروني 

finder 

أطروحات 

الدكتوراه و 

مذكرات 

 الماجستير

المجالت و 

الوثائق 

 المختلفة
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 :تعريف المكتبة المركزية 2-1

الذي  الفالحيفي وسط مدينة مستغانم و بالتحديد في المعهد  ITAتقع المكتبة المركزية    

االسبانية و كاللغة اللغات االجنبية ) األن اصبحت جامعة لبعض الشعب مثل . كان قديما

 (.الفرنسية و كذلك البيولوجيا

م تفضل السيد الوزير التعليم 2229فبراير  20ه الموافق ل9620ذو القعدة  90و في يوم 

العالي و البحث العلمي بوضع حجر االساسي لبناء مكتبة جامعية بمستغانم حيث في يوم 

رئيس عبد العزيز قام فخامة ال 2226فبراير  92ه الموافق ل9626ذو الحجة عام  99

 .بوتفليقة بتدشين المكتبة المركزية لجامعة مستغانم

 :أهداف المكتبة المركزية

 و العمل على نشرها و تقديمها على , الحفاظ على المعرفة و إثرائها و تنميتها

 .المستويين القومي و االنساني

 وى نشر العلم و اعداد الكفاءات المتخصصة في فروع العلم المختلفة على مست

 .العصر و حفظ التراث العلمي نقله عبر االجيال من خالل التعليم و التدريب

 النهوض بالشباب فكريا و روحيا و خلقيا. 

 المساهمة في تنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا. 

 الروابط الثقافية و العلمية بينها و بين من يشترك معها من مؤسسات في  توقيف

 .الريالة و الهدف محليا و عربيا و عالميا

 والمهنية في المجتمع يةإعداد و توفير القيادات في شتى القطاعات العلم. 

 الذي يستطيع التعبير عن افكاره علما و عمال و الذي يدرك و  الشبابياعداد الفكر

 .قاليد مجتمعه و االفكار و القيم السائدة فيه تيقدر 
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  متابعة التقدم العلمي في شتى فروع المعرفة و االسهام في هذا التقدم عن طريق

البحث العلمي كأداة لتوسيع حدود المعرفة االنسانية كحل المشكالت المجتمع في 

.شتى قطاعاته و تنمية اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا
1 

 :بالمكتبة المركزيةالعاملون  2-2

يعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجامعية و ذلك العنصر الفعال للقيام بخدمات معلوماتية 

 :عليه فالجدول يبين عدد الموظفين و رتبهم

 العدد الرتبة

 ملحق بالمكتبات مستوى األول 

 وثائقي أمين محفوظات

 عون تقني بالمكتبات الجامعية

 محافظ مكتبة

 المكتبات مساعد

 مهندس دولة

 تقني سامي

9 

5 

0 

9 

9 

9 

2 

 25 المجموع

 .العاملون بالمكتبة المركزية( : 2)الجدول رقم                        

 :رصيد المكتبة 3-2

يخدم المجمع المستفيد حيث  مما. تتوفر لدى المكتبة المركزية على رصيد وثائقي متنوع

و يوضح الجدول توزيع األرصدة الوثائقية . يغطي جميع التخصصات الموجودة في الجامعة

 .بالمكتبة من حيث عدد العناوين و عدد النسخ

 

                                                             
 26. المرجع السابق, جامعة مستغانم  1
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 عدد النسخ عدد العناوين نوع الوثائق

 92026عربية  الكتب

  0240أجنبية 

22000 

8462 

 2522عربية  القواميس و الموسوعات

 2022أجنبية 

0222 

0022 

المذكرات الماستر و 

 الدكتوراه

 022عربية 

 222أجنبية 

622 

022 

 2222عربية  المجالت

 0546أجنبية 

6922 

5222 

 990022 64904 المجموع

 .الرصيد الوثائقي للمكتبة :(3)جدول رقم                     

 :مستعملي المكتبة 2-4

 عددها الفئة

 4559 ليسونسالطلبة 

 6642 ماستر

 095 ماجستير

 492 دكتوراه

 525 استاذ دائم

 922 استاذ مؤقت

 92495 المجموع

 .مستعملي المكتبة( 4) جدول رقم                         
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 :القانون الداخلي للمكتبة المركزية 2-5

 :قانون خاص بالطلبة

 :ال يسمح الدخول إلى المكتبة بدون تقديم الوثائق التالية :المادة األولى

 .بطاقة الطالب -

 .القارئبطاقة  -

 .بطاقة القارئ بطاقة الشخصية :المادة الثانية

 .االلتزام باللياقة و األدب العامة و نظافة المكان -

 :داخل المكتبة يمنع منعا باتا ما يلي :المادة الثالثة

 .الشربالتدخين و أكل و  -

 .السمعيةو الهاتف و الوسائل  -

 .رفع الصوت و ازعاج األخرين -

 .تغير وضعية الكراسي و طاوالت

 .في البحث البيبليوغرافي شخصيا في نفس الجهاز االطالعيمنع منعا باتا 

 :كالتجاوز لهذا النظام بعرض صاحبه للمعوقات التالية :المادة الرابعة

 انذار المسجل على البطاقة. 

 االقصاء المؤقت و النهائي من خدمات المكتبة. 

 االحالة على مجلس التأديبي. 

 .على أعوان االمن الحرص على تطبيق الصارم لهذا النظام :المادة الخامسة

 :القانون خاص بالعمالة
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 .تساير المكتبة ظروف وقت دخول و خروج العامل الذي يقطن بعيدا عن المكان -

 .إليهمالمرتكزة  ام بالوظائف يتوجب على العمالة بالقي -

 .في حين خروج العامل أو غيابة يجب أن يكون مصحوب بوثيقة تثبت سبب ذلك -

بين الوظائف  التغييرال بد على العمالة بالتعاون المشترك فيما بينهم من خالل التبادل و  -

 .من أجل معرفة كل مهام المكتبة

 .مكتبةاالتصال االنساني و االداري ضروري داخل ال -

 :عرض المقابلة

  .المبادئ العامة لإلدارة في المكتبات: المحور األول

 ؟الجامعيةدارة في المكتبات بما تعرف اإل: 9س

هي العنصر االساسي لتحقيق اهداف المؤسسة و هي مجموعة من االجراءات و : 9ج

 .العمليات المتكاملة فيما بينها لتحقيق هدف المؤسسة

 دارة في المكتبات الجامعية؟اإلفيما تتمثل أهمية : 2س

دارة في المكتبات الجامعية في دورها الفعال في خدمة العمليات تتمثل اهمية اإل: 2ج

إلى مساعدة المستفيد أو الطالب الجامعي في تكوينه و تحقيق الجودة  باإلضافةالمكتبية 

 .الشاملة

 ما هي وظائف اإلدارة في المكتبات الجامعية؟: 0س

, المراقبة, رافاالش, التنظيم, ت الجامعية هي التخطيطدارة في المكتباوظائف اال: 0ج

 .التوظيف, التوجيه, الرقابة

 دارة المكتبة؟إصف وكيف ت: 6س
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دارة هي مجموعة من العمليات و االجراءات من أجل تحقيق هدف المؤسسة و هو اإل: 6ج

أو خدمات رقمية و تتمثل رضا مستفيد و تلبية احتياجاتهم بجميع أنواعها خدمات تقليدية 

 .تخطيط , تنسيق, خصوصا في العناصر األساسية تنظيم و توجيه و رقابة

 هل تهتم االدارة بتحديث اساليب العمل باستمرار؟: 5س

ناجحة و  داريةإدارة و ذلك من أجل وجود عمليات دارة بتحديث اساليب اإلنعم تهتم اإل: 5ج

 .ادوات و امكانيات قائمة

 دارة تهتم برضا المستفيد؟إعلى وجود  هل توافق: 4س

نعم أوافق على وجود ادارة تهتم برضا المستفيد و ذلك من أجل التعرف على تحقيق : 4ج

أهداف مشتركة و مهارات متكاملة فيما يهتم كوحدة واحدة متماسكة متجانسة تمتاز بالفعالية 

 .و التعامل المستمر بين المستفيدين

 .البشرية في المكتبات الجامعيةلموارد ا: المحور الثاني

 ما هو واقع المورد البشري داخل مؤسستكم؟: 9س

واقع المورد البشري داخل مكتبة هو تحصيل على الكثير من المعلومات و :  9ج

االستشارات و الخبرات من المكتبات و من هنا كانت للموارد البشرية للمكتبات الدور 

لتي تقتني المقتنيات و تجهز المبنى و تنظمها و االساسي بها فهي أهم عناصر االبداع ا

 .تقدمها للمستفيدين

 كم يبلغ عدد عمال داخل المكتبة؟: 2س

بحث بالمكتبات ( 9)ملحق  –( ليسانس)وثائقي أمين محفوظات ( 5)منهم : عامل 25: 2ج

في إعالم ( 9)مهندس دولة  -أعوان تقنيين 0 -مساعدين بالمكتبات الجامعية 9 -الجامعية

 .في مكتبات جامعية 9محافظ , عاملين برتبة تقني سامي , آلليا

 ة في تسيير االدارة؟ءفاكو  خبرةهل لديك : 0س
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 :نعم مسؤول المكتبة لديه خبرة و كفاءة ألنه: 0ج

 . 2224-2229ملحق بحث بالمكتبات الجامعية في سنة  -

 .2229-2224مسؤول مكتبة مركزية  -

 . 2299-2229مسؤول مصلحة مكتبة مركزية  -

 . 2290-2299مسؤول مكتبة كلية العلوم االجتماعية  -

 .2298-2290مدير مكتبة مركزية  -

انت كمسؤول في المكتبة تعرفها و تعرف كل أمورها و نظامها الداخلي و الخارجي : 6س

 فكيف يمكن تسيير موارد البشرية في مؤسستكم؟

تي يعتمد على ما يسمى بالعنصر البشري البد أن يكون مؤهل و لديه هي نظام معلوما: 6ج

عدة اختصاصات في مجال المكتبات إعالم آلي اتصال لكل فرد أو شخص ال بد أن يكون 

مثال كل ما يتعلق بالفهرسة الوصفية أو الموضوعية هذا ال يمكن أن , في المكان المناسب

البد وضع استراتيجية في وضع كل شخص في يقدمه تقني سامي في إعالم آلي و بالتالي 

 . مهامه و حسب تخصصه و البد من التقييم و التدريب بمعنى التكوين

 رأيك أين يمكن دور المورد البشري في سبيل تحقيق أهداف المكتبة؟: 5س

هو عنصر األساسي في تحقيق التنظيم و التخطيط و الرقابة و له دور كبير في عملية : 5ج

 .فتحقيق األهدا

 هل المكتبة وفرت تكوين للمورد البشري؟: 4س

 .خلي و خارجينعم يوجد تكوين للمورد البشري دا: 4ج

 .دارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعيةإواقع تطبيق : المحور الثالث

 دارة الجودة الشاملة؟بإما المقصود : 9س
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 .هي الرضا التام للعميل و المطابقة مع المتطلبات: 9ج

 دارة؟إهل ادارة الجودة الشاملة عملية أو تقنية أم أسلوب : 2س

دارة الجودة الشاملة هي اسلوب علمي يعتمد على أسس علمية تطبيقية لتحقيق أهداف إ:  2ج

 .مؤسسة و توفير على درجة ممكنة من الجودة

 لماذا تعتبر ادارة الجودة الشاملة هدف واقعى للمكتبة؟: 0س

 :دة الشاملة هدف واقعي للمكتبة لودارة الجإتعتبر : 0ج

 .تحسين جودة الخدمات و تحقيق رضا المستفيد -

 .توفر الوصول إلى المنشورات العالمية -

 .دارة التكاليفإتحسين  -

 هل ترى العمال على دراية و اهتمام بتطبيق الجودة في المكتبة؟: 6س

بة ألن كل شخص مكان نعم العمال على دراية و اهتمام بتطبيق الجودة في المكت: 6ج

 .تخصصه و كل شخص مكلف بالقيام بمهامه

 الجودة الشاملة؟  إلدارةهل تعتقد أن العمل الجماعي هو داعم : 5س

الجودة الشاملة و به تمكنا من تحقيق أهداف  إلدارةنعم العمل الجماعي هو داعم : 5ج

جاته من مختلف من متطلباته و توفير احتيامؤسسة و توفير كل ما يحتاجه المستفيد 

 .الخدمات

 أين تمكن الصعوبات و العراقيل؟:4س

 :تكمن الصعوبات و العراقيل في : 4ج

 .اليقظة التكنولوجية تحديث مستمر للوسائل و المعلومات
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 :تحليل المقابلة

 :المبادئ العامة إلدارة في المكتبات: 11محور 

دارة في حيث عرف لنا اإليظهر من خالل األجوبة التي تلقيناها من مدير المكتبة  -

المكتبات الجامعية بأنها العنصر األساسي لتحقيق أهداف المؤسسة فهي مجموعة من 

العمليات المتكاملة فيما بينها لتحقيق هدف المؤسسة و من ثم اظهر لنا أهمية و االجراءات 

ساعدة االدارة التي تتمثل في دورها الفعال في خدمة العمليات المكتبية باإلضافة إلى م

المستفيد في تكوينه و تحقيق الجودة الشاملة و من ثم ذكر لنا مجموعة من الوظائف المتمثلة 

و االشراف و الرقابة و المراقبة و التوجيه كما قام , الترتيب, التجميع, التنظيم, في التخطيط

ا لتحقيق هدف المؤسسة و هو رض اإلجراءاتدارة المكتبة بأنها مجمل العمليات و إبوصف 

المستفيد و تلبية احتياجاتهم بجميع أنواعها من خدمات تقليدية أو خدمات رقمية و تتمثل 

أما بالنسبة لألساليب المعتمدة . الخ...توجيه , تنسيق, خصوصا في العناصر االساسية تقييم

للتحديث المستمر فذكر لنا بأنه يوجد تحديث مستمر في المكتبة و ذلك من أجل وجود 

ة ناجحة و امكانيات قائمة و وافق على وجود ادارة تهتم برضا المستفيد فيما داريإعمليات 

 .بينهم تمتاز بالفعالية بين المستفيدين

 .الموارد البشرية في المكتبات الجامعية: 12محور 

تبة الذي أما المحور الثاني فنالحظ من خالل مقابلتنا أن واقع المورد البشري داخل المك

هو الذي يجهز و يقتني المقتنيات و يقدمها للمستفيدين أما بالنسبة سي يعتبر العنصر االسا

عمال برتبة  9, عمال بالمكتبات الجامعية 5لعدد برتبة وثائقي امن محفوظات و عامل منهم 

أعوان تقنيين و مهندس ادارة في اعالم اآللي و عاملين  0مساعدين بالمكتبات الجامعية و

برتبة محافظ في المكتبات الجامعية أما بالنسبة للخبرة و  برتبة تقني سامي و عامل واحد

دارة فظهر لنا بأن مدير هذه المكتبة مر بعدة مناصب في مساره العلمي الكفاءة في تسيير اإل

مسؤول مكتبة  2229-2224ملحق بحث بالمكتبات الجامعية و في  2224-2229ففي سنة 

مسؤول  2290-2299زية و في مسؤول مصلحة مكتبة مرك 2299-2229مركزية و في 
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لكيفية  باإلضافةإلى يومنا هذا مدير مكتبة مركزية  2290مكتبة العلوم االجتماعية و من 

تسيير العنصر البشري داخل المؤسسة فذكر لنا بأنه البد أن كون كل شخص ذو اختصاص 

ين لنا معين في مكانه و بالنسبة لدور العنصر البشري في سبل تحقيق أهداف المؤسسة فتب

بأنه العنصر االساسي في تحقيق التنظيم و التخطيط و الرقابة و له دور كبير في تحقيق 

جد تكوين داخلي و خارجي بمعنى يمكن  فيهاألهداف و بالنسبة للتكوين داخل هذه المؤسسة 

 .أن يكون التكوين في واليات أخرى أو خارج الوطن

 .المكتبات الجامعية واقع تطبيق ادارة الجودة الشاملة في : 3محور

به بعرض مجموعة من  قمناو من خالل األجوبة التي تحصلنا عليها فهذا المحور الذي 

مكتبة فقد عرف لنا ادارة الجودة الشاملة هي الرضا التام للعميل و المطابقة الاألسئلة لمدير 

لى اسس لنا بأن ادارة الجودة الشاملة بأنها أسلوب علمي يعتمد ع ذكرمع المتطلبات و 

علمية تطبيقية لتحقيق أهداف مؤسسة و توفير اعلى درجة ممكنة من الجودة وقد بين لنا بأن 

ادارة الجودة الشاملة هدف واقعي للمكتبة فهي تحسن جودة الخدمات و تحقيق رضا 

المستفيد و توفر الوصول إلى منشورات العالمية و تحسين إدارة التكاليف كما أكد لنا المدير 

دارة الجودة الشاملة ألن كل شخص في مكان إمال على دراية و اهتمام بتطبيق بأن الع

 بمهامه و ذلك من خالل العمل الجماعي و اليد الداعمةتخصصه و كل شخص مكلف بالقيام 

التي تمكن من توفير كل ما يحتاجه المستفيد و توفير احتياجاته من مختلف الخدمات أما 

التي تواجههم داخل المكتبة اليقظة التكنولوجية بمعنى صعوبة بالنسبة للعراقيل و الصعوبات 

 codeفي تحديث المستمر للوسائل و المعلومات و بالنسبة للوثائق يوجد وثائق ال تتقبلها 

barو صعوبة في تحديث قواعد البيانات. 

 :النتائج

البيئة الرقمية و انطالقا من تحليل المقابلة تبين لنا أن المكتبة تعاني نقصا كبيرا في مستوى 

 :ذلك من خالل إهمال هاته اآلليات من جملتها

 .عمليات التقييم على الخط -
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 .و دكتوراه و ماستر ماجستيرطروحات أمنصة مستودع رقمي خاص ب -

 .البحث البيبليوغرافي عبر الشبكة -

 .تقديم براءة الذمة عبر االنترنت -

 .تسهيل طرق البحث عن المعلومة عن طريق استخدام الشبكات -

 .PMBاستخدام برمجيات خاصة  -

 .خدمة االعارة االلكترونية -

 .البحث عن بعد -

ربط مكتبات الكليات التابعة للمكتبة المركزية من خالل شبكة االنترنت و ذلك في  -

 .مجال البحث البيبليوغرافي و االعارة االلكترونية

 :مناقشة على ضوء الفرضيات

 .تعتمد المكتبة المركزية على تدابير الجودة و ذلك من خالل كفاءتها و كفاءة عامليها -9

تعتمد المكتبة المركزية على تدابير الجودة من خالل نوعية المعلومات و استعمال 

و برمجية السنجاب باستخدام االنترنت و ظهر  PMB تكنولوجيات جديدة مثل برمجيات 

موجود على شبكة  إلى OPACيمكننا لفت االنتباه إلى أن الفهرس  ذلك من خالل الرقمنة بما

و من المعروف أنه يعتمد على تقنيات لتقييم مدى  ScholaRاالنترنت ضمن محرك 

 .استخدام الطلبة فهنا نستنتج بأن الفرضية األولى محققة

المكتبة المركزية نجاح من خالل اعتمادها على معايير الجودة و ذلك من خالل  تحقق -2

 .توفير مجموعة من المتطلبات من بينها تحسين أداء العاملين داخل المكتبة

المعروف عالميا و المعايير المستخدمة في المكتبة معايير في البيئة الرقمية استخدام برمجية 

هذا المعيار خاص بنقل و تبادل التسجيالت  Z.39-50 ذلك من خالل استخدامها لمعيار

نقول أن الفرضية الثانية هنا ن و م Uni Markالبيبليوغرافية عبر شبكة االنترنت و معيار 

 .محققة
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أهم خطط تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المكتبة هو عملها على تغيير المستمر و تنظيم  -0

 .الندوات العالمية و العارض

خطيط و ثم تجهيز الموارد البشرية و مرحلة تنفيذ مشروع و تحويل ملفات ثم مرحلة ت

و من هنا نستنتج أن الفرضية . الشبكات و مرحلة تقييم ادخال قواعد البيانات و انشاء

 .محققة

 :االقتراحات

انشاء منصة رقمية خاصة بالمكتبة المركزية فيها جميع المعلومات حول تسيير الرصيد  -

 .التي تشرح أهم الخطوات و كيفية االستعمال و استخدام من هذه المنصةالوثائقي 

المشاركة في الفهرس الجزائري الموحد من خالل دمج الفهرس اآللي للمكتبة المركزية  -

 .  ccdzضمن فهرس جزائري موحد

انشاء منصة رقمية تتم من خاللها ادراج مستخدمي المكتبة خصوصا االساتذة و طلبة  -

 .اه في عملية البحث البيبليوغرافي عنا في المكتبةالدكتور

و توفير للطلبة المكفوفين , تطوير فضاءات للمكتبة مثال فضاء لذوي الحقوق الخاصة -

 .الخ...أشرطة

  .إنشاء شبكة جهوية مع المكتبات األخرى بين الواليات -

 :خالصة الفصل

على ضوء ما تطرقنا اليه في هذا الفصل نستنتج أن تطبيق الجودة الشاملة في المكتبة     

المركزية يهدف إلى رفع كفاءة العامل في المكتبة و معرفة الخدمات المكتبية التي تقدمها 

و الضعف و معالجة القصور في تلك المكتبة للمستفيدين و محاولة معرفة نواحي القوة 

 .تقاء بها نحو األفضلالخدمات و االر
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 :خــــاتمة 

إن الحاجة إلى تحقيق الجودة الشاملة في حقل المكتبات و مرافق المعلومات و ذلك   

بالتوجه الجاد نحو برامج إدارة الجودة الشاملة و التي تتعاظم أهميتها يوما بعد يوم إذ تعتبر 

وسيلة استراتيجية لكسب رضى المستفيد مما ينعكس ايجابيا على نجاح المكتبة الجامعية و 

 .مكانة مرموقة في ظل مجتمع المعرفة و االعالم و الذكاء االنساني احتاللها

و عليه يجب أن تصبح الجودة الشاملة هدفا لكل المكتبات الجامعية الطموحة التي تترفع 

عن مواقع اقدامها و تنظر إلى المستقبل المشرق بمنظور العصر و ديناميكية بنظرها 

أهمها يميز نظريات و نظم و آليات الجودة و من المؤكد أن , اقتصاد المعرفة الحديث

الشاملة أنها تركز على مفهوم البقاء و االستمرار و التطوير من خالل استشراف أفاق 

و لفد أثبت الواقع و التجربة أن الجودة , المستقبل بدال من الرؤية المحدودة و القاصرة

السالح الذي التعامل بواسطة الشاملة بمفهومها و أبعادها و أصولها العلمية و المهنية هي 

و الذي سيساعد مؤسسات المعلومات بما فيها المكتبات , مع مستجدات العصر و تطوراته

الجامعية على كسب السياق و الرهان و من تم على التربع على قاعدة صلبة من شأنها أن 

 .تؤثر و تغير الكثير على صعيد العلم و المعرفة المستقبلية
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       وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

        –مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس

 

 كلية العلو االجتماعية

 قسم العلوم االنسانية

 تكنولوجيا و هندسة المعلومات: ماستر                    لمعلوماتشعبة علم المكتبات و ا

 

مقابلة موجهة إلى مسؤول المكتبة و موظفين للمكتبة المركزية بمستغانم في ايطار 

تكنولوجيا و هندسة : تحضير لمذكرة ماستر في علم المكتبات و المعلومات تخصص

 :المعلومات الموسومة ب
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 .8102/8102: السنة الجامعية

بالمكتبة  إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية

 -نموذجا–بجامعة مستغانم  ITAالمركزية 
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 :أسئلة المقابلة

  .المبادئ العامة لإلدارة في المكتبات: المحور األول

 بما تعرف االدارة في المكتبات الجامعية؟: 1س

 فيما تتمثل أهمية االدارة في المكتبات الجامعية؟: 2س

 ما هي وظائف اإلدارة في المكتبات الجامعية؟: 3س

 كيف تصنف ادارة المكتبة؟: 4س

 هل تهتم االدارة بتحديث اساليب العمل باستمرار؟: 5س

 هل توافق على وجود ادارة تهتم برضا المستفيد؟: 6س

 .الموارد البشرية في المكتبات الجامعية: المحور الثاني

 ما هو واقع المورد البشري داخل مؤسستكم؟: 1س

 كم يبلغ عدد عمال داخل المكتبة؟: 2س

 هل لديك خبيرة و تفادة في تسيير االدارة؟: 3س

انت كمسؤول في المكتبة تعرفها و تعرف كل أمورها و نظامها الداخلي و الخارجي : 4س

 فكيف يمكن تسيير موارد البشرية في مؤسستكم؟

 رأيك أين يمكن دور المورد البشري في سبيل تحقيق أهداف المكتبة؟: 5س

 لمورد البشري؟هل المكتبة وفرت تكوين ل: 6س

 .واقع تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية: المحور الثالث

 ما المقصود ادارة الجودة الشاملة؟: 1س



                                                                                                      الحقــالم
 

 هل ادارة الجودة الشاملة عملية أو تقنية أم أسلوب ادارة؟: 2س

 لماذا تعتبر ادارة الجودة الشاملة هدف واقعى للمكتبة؟: 3س

 دراية و اهتمام بتطبيق الجودة في المكتبة؟ هل ترى العمال على: 4س

 هل تعتقد أن العمل الجماعي هو داعم إلدارة الجودة الشاملة؟ : 5س

 أين تمكن الصعوبات و العراقيل؟:6س

 



      :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إدارة الجودة الشاملة و تأثيرها في تحسين اداء     

العملين داخل المكتبات و بيان االنعكاسات اإليجابية في أداء نتيجة لتطبيق إدارة الجودة 

الشاملة المتمثلة في التحسين المستمر و اعتماد اإلدارة على المعلومات عند اتخاذ القرارات 

 .اإلدارة و دعم

و تعد إدارة الجودة , (الطالب)و تركيز الجهود على تلبية حاجات و رغبات المستفيدين 

لكي تتمكن من البقاء و االستمرار , الشاملة من األساليب الحديثة و المصممة للمكتبات

بتفوق و نجاح و حيث تركز إدارة الجودة الشاملة على جودة خدمات المكتبة و جودة كافة 

 .و العمليات داخل المكتبة األنشطة

 .المكتبات الجامعية –الجودة الشاملة  –الجودة  –اإلدارة : الكلمات المفتاحية

Résumé : 

  Cette étude vise a identifier la total qualité Management et son 

impact dans l’amélioration de la performance des employés dans les 

bibliothèque, et la déclaration des répercussions positive dans la 

performance en raison de l’application de la total qualité 

Management (la gestion de l’application continue, et le soutien de la 

meilleur gestion pour mettre en ouvre la total qualité Management, 

et concentrer les efforts sur la satisfaction des besoins et des désirs 

des utilisateurs. 

Les mots clé : qualité – qualité global – bibliothèque universitaire – 

administration. 

 


