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 م(علللمكتبات واملعلومات )ا العريباملؤمتر اخلامس والعشرون لالحتاد 
 تونس –ابلتعاون مع دار الكتب الوطنية 

 صويفمؤمتر الراحل األستاذ الدكتور/ عبد اللطيف 
 "واألرشيفات  املعلوماتراكز ماملكتبات و  معايري جودة األداء يف

 03/03/8302-82 احلمامات-تونس 

 خدمات املكتباتمعايري قياس جودة 
 منوذجا Servperf من منظور املستفيدين مقياس األداء الفعلي للخدمة

 والدويل يالعربعلى املستوى س ات القياشراجلودة ومؤ يريمعا املشاركة:حمور 
 أ. بوالنمر عاشوراء رشام بدر الدينأ. 

 لألساتذةعليا أخصائي معلومات ابملدرسة ال ةذاتالعليا لألس ابملدرسةأخصائي معلومات 
 قسنطينة قسنطينة

 ملخص الدراسة
وحتسني ظروف احلياة  إن ما يشهده العامل من تطورات تكنولوجية كبرية جعلت العامل قرية واحدة مما فتح أمام البشرية سبل تطوير

أداء  سنيحتدمية سسات وخاصة اخلؤ امل ،وأعطت للمستفيدين حلول وخيارات كبرية لالختيار أفضل ما يناسبهم يف حني حتمت على
سسات كل يف جماله ومبا يف ذلك املكتبات وقد جليت ؤ امل خدماهتا من اجل احملافظة على مستفيديها مما عجل بظهور املنافسة بني هذه

 يز علىرتكوبراجمه ليس ابل مؤسساتهدرة أي جمتمع على إدارة قأن و  خاصة ، يضافملعامليا" يف مجيع دول العا امامهتاهذه املنافسة 
 معايري يز على مستوى اخلدمة املقدمة ورضا املستفيد ،وهلذا جلأت املكتبات إىل تطبيقكابلرت وإمنا  طقهتا فءسسات وكفاؤ ذه املهفعالية 

 وهذا من اجل التطوير املستمر وحتسني املستوى العام، معرفة مستوى اخلدمات املقدمة ومدى رضا املستفيدين عنها اجلودة من اجل
 للمكتبة.

واقصر وقت وأيسر  هو تطوير اخلدمات واإلجراءات حبيث تتم أبقل تكلفة، اهلدف األساسي من قياس اجلودة يف كل جمال خدميوان 
مهمة تساعد على توفري خدمات  اسرتاتيجية وقياس اجلودة يف املكتبات تعد وأن تصل إىل املستوى املثايل الذي يتوقعه املستفيد،، جهد

لكل ما  كبها مو الظاهرة وغريها، ألن املكتبات البد أن تكون  متطلباهتم واحتياجاهتم وتوقعاهتم ىبوتلكاملة تشبع رغبات املستفيدين ال
وال ، فهو ال هتمه الوظائف التقليدية للمكتبة، يف إدراك املستفيد لدور املكتبة هو جديد يف املعلومات وطرق اسرتجاعها، وكذلك التغري

، ولكنه يريد إسهامها يف توفري املعلومات حلسابه الشخصي، مقتنيات جمللدات جديدة و، أيتوقع منها خدمات مرجعية أفضل
 عليها جلذب انتباهه إىل موضوعات خمتارة وخدمات حبثية ذات قيمة عالية. واالستفادة من خربات القائمني

القرن العشرين  ذ هناية العقد التاسع من( يف جمال املكتبات واملعلومات منTQMوقد تزايد االهتمام بقضية إدارة اجلودة الشاملة )
أداء اخلدمات ومنها ما يقوم على  اليت تساعد على قياس أداء املكتبات منها ما يرتكز على قياس واملؤشراتوظهرت العديد من املعايري 

خلدمات املقدمة من يعمل على معرفة مستوى ا قياس األداء الوظيفي وهنالك من يرتكز على قياس رضى املستفيد عن اخلدمة كلها
عنها من طرف املستفيد، البد هلا من استخدام إحدى الطرق  لكي تقوم املكتبات بقياس وتقييم أدائها ومدى الرضاو  طرف املكتبة

حول معايري قياس جودة خدمات املكتبات من منظور املستفيدين حيث سنحاول  املستخدمة يف ذلك، ويف هذا البحث سنقوم بدراسة
مع ييس وطرائق تطبيق هذه املقا ملؤشراتاخلدمات املقدمة عن طريق املستفيد من خالل شرح  عايري تقوم بقياس جودةتطرق لعدة م
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 م(علللمكتبات واملعلومات )ا العريباملؤمتر اخلامس والعشرون لالحتاد 
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 صويفمؤمتر الراحل األستاذ الدكتور/ عبد اللطيف 
 "واألرشيفات  املعلوماتراكز ماملكتبات و  معايري جودة األداء يف

 03/03/8302-82 احلمامات-تونس 

 خدمات املكتباتمعايري قياس جودة 
 منوذجا Servperf من منظور املستفيدين مقياس األداء الفعلي للخدمة

 والدويل يالعربعلى املستوى س ات القياشراجلودة ومؤ يريمعا املشاركة:حمور 
 أ. بوالنمر عاشوراء رشام بدر الدينأ. 

 لألساتذةعليا أخصائي معلومات ابملدرسة ال ةذاتالعليا لألس ابملدرسةأخصائي معلومات 
 قسنطينة قسنطينة

 ملخص الدراسة
وحتسني ظروف احلياة  إن ما يشهده العامل من تطورات تكنولوجية كبرية جعلت العامل قرية واحدة مما فتح أمام البشرية سبل تطوير

أداء  سنيحتدمية سسات وخاصة اخلؤ امل ،وأعطت للمستفيدين حلول وخيارات كبرية لالختيار أفضل ما يناسبهم يف حني حتمت على
سسات كل يف جماله ومبا يف ذلك املكتبات وقد جليت ؤ امل خدماهتا من اجل احملافظة على مستفيديها مما عجل بظهور املنافسة بني هذه

 يز علىرتكوبراجمه ليس ابل مؤسساتهدرة أي جمتمع على إدارة قأن و  خاصة ، يضافملعامليا" يف مجيع دول العا امامهتاهذه املنافسة 
 معايري يز على مستوى اخلدمة املقدمة ورضا املستفيد ،وهلذا جلأت املكتبات إىل تطبيقكابلرت وإمنا  طقهتا فءسسات وكفاؤ ذه املهفعالية 

 وهذا من اجل التطوير املستمر وحتسني املستوى العام، معرفة مستوى اخلدمات املقدمة ومدى رضا املستفيدين عنها اجلودة من اجل
 للمكتبة.

واقصر وقت وأيسر  هو تطوير اخلدمات واإلجراءات حبيث تتم أبقل تكلفة، اهلدف األساسي من قياس اجلودة يف كل جمال خدميوان 
مهمة تساعد على توفري خدمات  اسرتاتيجية وقياس اجلودة يف املكتبات تعد وأن تصل إىل املستوى املثايل الذي يتوقعه املستفيد،، جهد

لكل ما  كبها مو الظاهرة وغريها، ألن املكتبات البد أن تكون  متطلباهتم واحتياجاهتم وتوقعاهتم ىبوتلكاملة تشبع رغبات املستفيدين ال
وال ، فهو ال هتمه الوظائف التقليدية للمكتبة، يف إدراك املستفيد لدور املكتبة هو جديد يف املعلومات وطرق اسرتجاعها، وكذلك التغري

، ولكنه يريد إسهامها يف توفري املعلومات حلسابه الشخصي، مقتنيات جمللدات جديدة و، أيتوقع منها خدمات مرجعية أفضل
 عليها جلذب انتباهه إىل موضوعات خمتارة وخدمات حبثية ذات قيمة عالية. واالستفادة من خربات القائمني

القرن العشرين  ذ هناية العقد التاسع من( يف جمال املكتبات واملعلومات منTQMوقد تزايد االهتمام بقضية إدارة اجلودة الشاملة )
أداء اخلدمات ومنها ما يقوم على  اليت تساعد على قياس أداء املكتبات منها ما يرتكز على قياس واملؤشراتوظهرت العديد من املعايري 

خلدمات املقدمة من يعمل على معرفة مستوى ا قياس األداء الوظيفي وهنالك من يرتكز على قياس رضى املستفيد عن اخلدمة كلها
عنها من طرف املستفيد، البد هلا من استخدام إحدى الطرق  لكي تقوم املكتبات بقياس وتقييم أدائها ومدى الرضاو  طرف املكتبة

حول معايري قياس جودة خدمات املكتبات من منظور املستفيدين حيث سنحاول  املستخدمة يف ذلك، ويف هذا البحث سنقوم بدراسة
مع ييس وطرائق تطبيق هذه املقا ملؤشراتاخلدمات املقدمة عن طريق املستفيد من خالل شرح  عايري تقوم بقياس جودةتطرق لعدة م



 منوذجا Servperfلفعلي للخدمة معايري قياس جودة خدمات املكتبات من منظور املستفيدين مقياس األداء ا
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 يف هذا اجلانب من خالل التطرق ملاهيته ييسكأحدث املقا الذي يعترب Servperf مقياس األداء الفعلي للخدمة تسليط الضوء على
 والفوائد اليت يقدمها للمكتبةكيفية تطبيقه داخل املكتبات و  ومؤشراته

 مةداملق
درة أي جمتمع على إدارة قك أن لذ يضاف إىل، ملاما عامليا" يف مجيع دول العامسسات مبا فيها املكتبات يشكل اهتؤ أداء امل سنيحتإن 

وهلذا  ،املقدمة ورضا املستفيد وى اخلدمةيز على مستكابلرت  ط وإمناقهتا فءسسات وكفاؤ ذه املهيز على فعالية رتكوبراجمه ليس ابل مؤسساته
وهذا من اجل التطوير ، مستوى اخلدمات املقدمة ومدى رضا املستفيدين عنها جلأت املكتبات إىل تطبيق معايري اجلودة من اجل معرفة

 للمكتبة. املستمر وحتسني املستوى العام
واقصر وقت وأيسر  اإلجراءات حبيث تتم أبقل تكلفةهو تطوير اخلدمات و ، و إن اهلدف األساسي من قياس اجلودة يف كل جمال خدمي

مهمة تساعد على توفري خدمات  اسرتاتيجية وقياس اجلودة يف املكتبات تعد وأن تصل إىل املستوى املثايل الذي يتوقعه املستفيد،، جهد
لكل ما  ةكبا مو املكتبات البد أن تكون الظاهرة وغريها، ألن  متطلباهتم واحتياجاهتم وتوقعاهتم ىبوتلتشبع رغبات املستفيدين الكاملة 

وال ، فهو ال هتمه الوظائف التقليدية للمكتبة، يف إدراك املستفيد لدور املكتبة هو جديد يف املعلومات وطرق اسرتجاعها، وكذلك التغري
، سابه الشخصيولكنه يريد إسهامها يف توفري املعلومات حل، مقتنيات جمللدات جديدة وأ، يتوقع منها خدمات مرجعية أفضل

. وقياس جودة اخلدمات من ارة وخدمات حبثية ذات قيمة عاليةعليها جلذب انتباهه إىل موضوعات خمت واالستفادة من خربات القائمني
 يبقى أمر أساسي ومهم جدا للمكتبات حيث يعترب هذا العنصر هو حجر الزاوية داخل املكتبة حيث تعمل املكتبة منظور املستفيد

املستفيد  املادي والبشري واللوجستيكي على إرضائه ،. وهناك عدة معايري للقياس جودة خدمات املكتبات من منظور كياهنا بكل
حيث سنحاول تعريف  سنحاول التطرق إليها مع تسليط الضوء على معيار األداء الفعلي للخدمة الذي يعترب جديدة ابلنسبة للمكتبة

 كتبات.املتطبيقه على  وإمكانيةهبذا املعيار 
 اإلشكالية 0-0

التاسع من القرن العشرين  يف جمال املكتبات واملعلومات منذ هناية العقد (TQM) لقد تزايد االهتمام بقضية إدارة اجلودة الشاملة
على على قياس أداء اخلدمات ومنها ما يقوم  اليت تساعد على قياس أداء املكتبات منها ما يرتكز واملؤشراتوظهرت العديد من املعايري 

كلها يعمل على معرفة مستوى اخلدمات املقدمة من و اخلدمة  قياس األداء الوظيفي وهنالك من يرتكز على قياس رضى املستفيد عن
ومدى الرضا عنها من طرف املستفيد، البد هلا من استخدام إحدى الطرق  طرف املكتبة ولكي تقوم املكتبات بقياس وتقييم أدائها

سنقوم بدراسة حول معايري قياس جودة خدمات املكتبات من منظور املستفيدين حيث سنحاول  ذا البحثاملستخدمة يف ذلك، ويف ه
 وطرائق تطبيق هذه املقاييس مع ملؤشراتتقوم بقياس جودة اخلدمات املقدمة عن طريق املستفيد من خالل شرح  تطرق لعدة معايري

ملاهيته  طرقتالخالل  يف هذا اجلانب من ييسالذي يعترب كأحدث املقا Servperf تسليط الضوء على مقياس األداء الفعلي للخدمة
  األسئلة التالية كيفية تطبيقه داخل املكتبات والفوائد اليت يقدمها للمكتبة ومن خالل هذا ميكن طرح  ومؤشراته

  ماهي معايري قياس خدمات املكتبات من منظور املستفيد؟
  ما هو معيار األداء الفعلي للخدمة؟

 املكتبات؟مدى مالئمة معيار األداء الفعلي للخدمة مع قياس جودة خدمات  ما



 رشام بدر الدين        بو النمر عاشوراء
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 أمهية الدراسة 8 -0
املوضوع أهم عنصرين يف جل تربز أمهية البحث من خالل املوضوع الذي يتناول قياس جودة اخلدمات من منظور املستفيد حيث يعا

التعرف على معيار األداء الفعلي  ، معاملستفيدات انطالقا من نظرة املكتبة ومها املستفيد واخلدمات املكتبية كيف ميكن قياس اخلدم
 للخدمة والذي يعترب غريب نوعا ما على علم املكتبات

 أهداف الدراسة 0-0
 التعرف على جودة خدمات املكتبات -
 التعرف على معايري قياس خدمات املكتبات من منظور املستفيدين -
 SERVQUAL معيارو  SERVPERF تسليط الضوء على معيار -

 مصطلحات الدراسة 0-2
 ذات اجلودة العالية  اخلدمةمياجلودة اليت تشمل على البعد اإلجرائي والبعد الشخصي كأبعاد مهمة يف تقد ": تلكدمات: هيجودة اخل

 دمات املكتبية: هي التسهيالت اليت تقدمها املكتبة الستخدام الكتب وبث املعلوماتاخل
مستوى اخلدمات  حمددة للمقارنة واحلكم تستعمل لوضع أهداف وتقييم ييسهي عبارة عن جمموعة مقا اتبتقياس جودة خدمات املك

وقد تكون هذه املعايري عبارة ، عنها رضى املستفيد للمكتبة، ومدىاملكتبية املقدمة للمستفيد وقد تكون معربة عن املستوايت احلالية 
  مستوايت إجناز يف مكتبات أخرى يتم اختيارها للمقارنة وحدى اجلهات اخلارجية أرمسية أو إعن مستوايت تضعها منظمات وهيئات 

ويركز هذا  servQual ملقياس سابقاظهر هذا املقياس نتيجة لالنتقادات اليت وجهت  Servperf ::للخدمةمقياس األداء الفعلي 
 خالل اجتاهات العمالء كل مباشر مناملقياس على األداء الفعلي ابعتبار أن جودة اخلدمة ميكن احلكم عليها بش

 اإلطار املفاهيمي 8
تنتج عنها أية  وال، ، وتكون أساسا غري ملموسة-دمات: أي نشاط أو إجناز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف مفهوم اخل 2-1

 ("(1) وان إنتاجها وتقدميها قد يكون مرتبطا مبنتج مادي ملموس أو ال يكون، ملكية
وليس ، احليازة فقه عدد من العناصر غري امللموسة واليت تتضمن بعض التفاعل مع الزابئن أو مع خاصيةوتعرف على أهنا: نشاط يرا

 "(2)نتيجة النتقاهلا للمالك 
 اتدممفهوم جودة اخل 8-8

يف تقدمي اخلدمة ذات  اجلودة اليت تشمل على البعد اإلجرائي والبعد الشخصي كأبعاد مهمة : تلك"عرفت جودة اخلدمة على أهنا 
 جلودة العاليةا

على جودة اخلدمة هو  ومن هنا يتبني لنا أن الذي حيكم 22 يعكس مدى مالئمة اخلدمة املقدمة ابلفعل لتوقعات املستفيد منها -
 اليت حيصل عليها. املستفيد الفعلي منها، وهذا من خالل مقارنته بني توقعاته وبني األداء الفعلي للخدمة

 يسيةرئمحود، جودة اخلدمة أبن تعترب من اجملاالت الكاظم  خضري املؤلفوقد اعترب  -
  نوعية عالية وبشكل مستمرميتقد" وهي:اليت ميكن ملنظمات اخلدمات أن متيز نفسها هبا  -
 وبصورة تفوق قدرة املنافسني اآلخرين-
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 ة:دممهية جودة اخلأ 8-0
 استخدامالسلعية ميكن  اح واالستقرار، ففي جمال املنتجاتاليت هتدف إىل حتقيق النج للمؤسساتجلودة اخلدمة أمهية كبرية ابلنسبة 

العمالء واملوظفني يتعاملون معا من أجل خلق  وتصنيف املنتجات ابنتظار العمالء لكن يف جمال اخلدمات فإن، التخطيط يف اإلنتاج
ودة يف تقدمي اخلدمة تكمن أمهية اجللذلك  االهتمام ابملوظفني والعمالء معا، املؤسساتفعلى ، اخلدمة وتقدميها على أعلى مستوى

 :)ميايلي أ(
 مياألمريكية يتعلق نشاطها بتقد املؤسساتاليت تقوم بتقدمي اخلدمات فمثال نصف  املؤسساتازداد عدد  ة: لقددماخلمنو جمال -1

 ومستمر. اخلدمية مازالت يف منو متزايد فاملؤسساتاخلدمات إىل جانب ذلك 
فإن االعتماد على جودة  اخلدمية سوف يودي إىل وجود منافسة شديدة بينها لذلك املؤسساتد عدد ازدايد املنافسة: إن تزاي-2

 .مزااي تنافسية عديدة املؤسساتذه اخلدمة سوف يعطي هل
فال يكفي تقدمي ، اخلدمة اليت تركز على املؤسساتفهم املستفيدين: إن املستفيدين يريدون معاملة جيدة ويكرهون التعامل مع -3

 (3) للعمالء مة ذات جودة وسعر معقول دون توفري املعاملة اجليدة والفهم األكربخد
 ةدمخطوات حتقيق اجلودة يف تقدمي اخل 8-2

 جدب االنتباه وإاثرة االهتمام ابملستفيد: -0

لنفسي والذهين ملالقاة فاالستعداد ا االهتمام هبم من خالل املواقف اإلجيابية اليت يبديها مقدم اخلدمة، وإظهارإن جدب انتباه املستفيد 
تعترب كلها مبثابة مثري يودي إىل إيقاظ  خلاابلنفس ... املستفيدين وحسن املظهر، واالبتسامة اجلذابة والسلوك اإلجيايب الفعال والثقة

صول على جانب ذلك فإهنا تعزز الوالء الدائم له من أجل احل الرغبة لدى املستفيد من أجل احلصول على اخلدمة اليت يريدها إىل
 ذلك من خالل املواقف اإلجيابية التالية: اخلدمة وتكرار احلصول عليها ابستمرار، وميكن حتقيق

  االستعداد النفسي والذهين ملقابلة واالهتمام هبم والرغبة يف تقدمي اخلدمة هلم-أ 
 حسن املظهر.-ب 
 يف مساعدهتم. روح الود واحملبة وإظهاروالرقة والدفء يف التعامل معهم  االبتسامة-ج 
 والعمر واملظهر.، اإلجيابية حنوهم بغض النظر عن اجلنس حالرو -د 
 التامة يف إعطاء املواصفات عن اخلدمة دون اللجوء إىل املبالغة أو التهويل. الدقة-هـ
 واالهتمام بتقدميها. للجودة أتكيدا املؤسساتاليت يعمل هبا متثل أفضل  املؤسسةإشعار العمالء ابلسعادة يف تقدمي اخلدمة وأن -و 
 عدم التصنيع يف املقابلة واحلديث والتخلص من الصور السلبية يف التعامل.-ز 

 .(4)تبدأ ابلعميل وتنتهي به يف توفري اخلدمة  املؤسسةيز على أن رتكال-ج 
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 م:هتخلق الرغبة لدى املستفيدين وحتديد حاجا-8
 املتطلبات األساسية لذلك ما ى املهارات البيعية والتسويقية ملقدم اخلدمة ومنإن خلق الرغبة وحتديد احتياجات املستفيدين تعتمد عل

 يلي:
 يز على خصائصها ووفرهتا.رتكالعرض السليم ملزااي اخلدمة املقدمة ابل-أ 

ى لتفادي خدمة أخر  ابملوضوعية يف إقناعه ابلتعامل يف االلتزاميز على نواحي القصور يف اخلدمات اليت يعتمد عليها مع رتكال-ب 
 القصور.

مستعدا للرد على تلك  ترك الفرصة للمستفيد لكي يستفسر عن كافة األمور اليت جيب أن يستوضحها وأن يكون مقدم اخلدمة-د 
  االستفسارات مبوضوعية ودقة مما جيعله مستعدا الستكمال إجراءات اقتناء اخلدمة.

  واملستقبلية للعمالء. واالبتسامة والشعور أبمهية توفري احلاجات احلالية يز على اجلوانب اإلنسانية يف التعامل كالرتحيبرتكال-هـ
 اضات لديه:ت إقناع املستفيدين ومعاجلة االع-0

من اجلهود السلوكية القادرة  تتطلب من مقدم اخلدمة العديد وإمناإن عملية إقناع ا املستفيدين ابقتناء تلك اخلدمة ليست ابألمر السهل 
اخلدمات املقدمة ختتلف من موقف آلخر  لديهم عند تقدمي اخلدمات وكذلك معاجلة االعرتاضات اليت يبدوها أمام على خلق القناعة

 لذلك فهناك جمموعة من القواعد اليت ميكن.

 التأكد من استمرارية املستفيدين ابلتعامل مع املكتية:-2
اخلدمات املقدمة اليت تشكل  دى املستفيد أييت من خالل بعضوخلق الوالء ل املؤسسةإن عملية التأكد من استمرارية التعامل مع 

 ضماان لوالء العمالء للمنظمة ومنها:
الصرب يف استيعاب  حبيث جيب على مقدمي اخلدمات أن يكونوا على درجة عالية من، االهتمام بشكاوي املستفيدين ومالحظاهتم-أ 

 :اللذلك من خ اإلجراءات اليت ميكنها معاجلة وأختادشكاويهم 
 أبمهية الشكوى املقدمة هلم. وأشعارهماالعتذار هلم -
 .(5)وتوفري اخلدمات اجليدة بصورة دائمة  املؤسسةتقدمي الشكر هلم وتعظيم دورهم يف دعم -
 ة:دمأبعاد جودة اخل 8-5

 جلودة اخلدمة أبعاد هي
 االتصاالت: -1

 ه سواء حتدث أو صمت تعترب أيضا وسيلة للتعبري.وتتمثل يف القدرة على اإلصغاء للعميل لفهم مجيع رغباته ومتطلبات
 الفهم واإلدراك:-2

هبدف فهم حاجات  وجهة نظره دون ملل أو صحر وأبداءويتمثل يف استعداد مقدم اخلدمة يف إعطاء الوقت الكايف للعميل للتحدث 
 العميل اخلفية.

 التوقيت:-3
 . الوقت الذي يريده اخلدمة له يفوميثل يف حماولة حتقيق رغبة العميل يف تقدمي

 ة:دمالثقة يف أداء اخل-4
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 وهذه الثقة إمنا تتأثر من خالل السمعة اليت يتمتع هبا مقدم اخلدمة.
 للخدمة: يتاذالاملضمون -5

 الزابئن هبا. وإقناعيتمثل يف املهارة اليت جيب أن يتمتع هبا مقدم اخلدمة وذلك فيما يتعلق بطريقة عرض اخلدمة 
 ة:االستمراي-2

 ين املقدرة على أداء اخلدمة بنفس الكفاءة والفاعلية طوال الوقت.وتع
 املطابقة:-2

 أي حتقيق التجانس بني تطلعات العميل واخلدمة املقدمة أي حتقيق اخلدمة درجة اإلشباع اليت يتطلع إليها العميل.
 :ألدواتا-1

عالية من  ل أبن تكون األدوات متوفرة وعلى درجةوهنا يتوقع العمي، قد يتطلب تقدمي بعض اخلدمات استعمال بعض األدوات ا
 .(6)الكفاءة 

 ات املكتبية:دمتعريف اخل 8-6
 املوسوعي لعلوم املكتبات كثرية للخدمة املكتبية من أبرزها تعريف املعجمو  املعلومات تعريفات متعددةو  ورد يف أدبيات علم املكتبات

 "املعلومات.وبث  اليت تقدمها املكتبة الستخدام الكتب أبهنا التسهيالت :"املعلومات إذ عرفها و  التوثيقو 
وأبقل مقتنياهتا  وهناك من يعرفها أبهنا كافة التسهيالت اليت تقدمها املكتبة للقارئ كي يقوم أبفضل استخدام ألكرب قدر ممكن من

 (7) التكاليف
هي و  املعلومات يت تقدمها املكتبات ملقابلة احلاجة إىلالربامج الو  :مصطلح عام يشري إىل مجيع األنشطة املزولة"وتعرف ابهنا أبهنا 

اليت تقوم هبا  ة. اإلعار خدماتو  املعلومات خدماتو  سلسلة عريضة من اخلدمة مثل :اخلدمات العامةو  مبفردها تشمل على مدى واسع
 (8) مكتبة ابلذات طبقا ألهدافها

 املتطلبات هي: طريقة جيدة ومتكاملة جيب توفر جمموعة من: حىت تقدم خدمات املكتبات بباتات املكتدمت اخلبامتطل 2-2
وورقي. الرصيد الكرتوين  جيب أن حتتوي املكتبات على رصيد جيد يساهم يف تلبية حاجيات املستفيد ويكون املعلومات:مصادر  -

 مصادر املعلومات أساس املكتبة ال تستطيع القيام بدوهنا. وتعترب
العاملة تعترب أساس جناح  فاليد، وجناح اخلدمات املكتبية يرتبط ابملستوى املهين للمكتبيني مؤسسةأي كيزة ر الكوادر البشرية: هي  -

 وتطور املكتبات وخدماهتا
من االستفادة من اخلدمات  الفضاءات من اجل متكني املستفيدجمموعة من التجهيزات والوسائل و  جيب توفري: الوسائل والتجهيزات -

 .....( الشبكات، الكراسي، القاعات، ه مثل )احلواسيباملكتبية على أكمل وج
 تقسم إىل نوعني: أنواع خدمات املكتبات 8-2
ووضعها يف ، األخرى وإعداد الكتب واملواد املكتبية وهتيئةاملقصود هبا كل ما يتعلق بطلب واستالم املباشرة: و  غريات الفنية أو دماخل

هتيئتها وفق و  األخرى املواد املكتبيةو  تتعلق بكافة اإلجراءات املطلوبة القتناء الكتب بعبارة أخرى فإن هذه اخلدماتو  خدمة القارئ
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مثل هذه األعمال جترى يف العادة و  ،املكتبة القيام بكافة األعمال الضرورية األخرى قبل وصول الكتاب إىل رفو  متطلبات عمل املكتبة
 التصنيف(، ، الفهرسةويدالتز ) للقارئ مثل جماهبة مباشرةو  اسال يكون هلا متو  ادهاو ر  و بشكل ال يراها قراء املكتبة
 املباشرة:ات دمخدمات القراء أو اخل
 يلي: من هذه اخلدمات ماو  ،متاس مباشر مع القارئو  اخلدمات املكتبية اليت هلا عالقةو  ويقصد هبا كافة األعمال

اخلدمات العامة اليت تقدمها  تعترب واحدة من أهمو  ل عامخدمات اإلعارة :تشكل اإلعارة العصب احليوي خلدمات املكتبات بشك -
وهي كذلك معيار جيد لقياس مدى فاعلية ، املستفيدين عالقتها مبجتمعو  فعالية املكتبة (9)اهلامة على  املؤشراتوأحد ، املكتبات

 حتقيق أهدافها.و  املكتبات يف تقدمي خدماهتا
الستخدامها  ملعلومات من أجل استخدامها سواء داخليا(إعارة داخلية )، أو إخراجهاعملية تسجيل مصادر ا :"و تعرف اإلعارة أبهنا 

منها ما و  توجد دوافع كثرية تدعو املكتبات لتقدمي خدمة اإلعارة منها ما يتعلق ابملكتبات نفسها ملدة معينة من الزمن خارج املكتبة (
 فيها يستطيع املستفيدو  .اإلعارة اخلارجية -طالعة أو القراءة الداخلية امل: يلي تشمل خدمات اإلعارة ماو  ،الباحث يتعلق ابلقارئ أو

 . -إخراج املادة اليت حيتاجها إىل خارج املكتبة 
 .-زل املستعري حباجة هلاال او  االيت انتهت مدة إعارهتو  جتديد اإلعارة للمواد املستعارة

 . -وية هلاحجز الكتب عند اسرتجاعها لبعض املستفيدين الذين هم حباجة ق
 متوفرة يف مكتبة قريبة.-لكنهاو  اليت ال متتلكها املكتبةو  اإلعارة املتبادلة بني املكتبات وتتم للمصادر املطلوبة

 -متابعة املواد املتأخرة وتذكري املستعريين بذلك عن طريق االتصال هبم سواء بشكل مباشر
مساعدة القراء  تعرف أبهنا عمليةاملكتبات. و عامة أو املباشرة اليت تقدمها تعترب هذه اخلدمات من أهم اخلدمات ال ات املرجعية:دماخل

 (10) التوضيح واإلعالمو  اإلرشاد على اختالف مستوايهتم يف احلصول على اإلنتاج الفكري أو املعلومات اليت يريدوهنا عن طريق
 وعة غنية من األعمال املرجعية كالقواميسجمم بسرعة مهاو  حتتاج هذه اخلدمة عنصرين رئيسني لكي تقدم بشكل فعال وشامل

 املختلفة وغريها. األعمال البيبليوغرافيةو  اجلغرافية -املوسوعات واألدلة املراجع و 
ابإلضافة إىل الثقافة  إرشادهم،و  جمال خدمة املستفيدين-الرغبة يف العمل يفو  لديه اخلربة الكافيةو  أو متخصص هلؤ مأخصائي مراجع 

 الشخصية املقبولة.و  لغاتإجادة الو  الواسعة
 تعليم، توجيههمو  إرشاد الرواد، وتقسم هذه اخلدمات إىل نوعني :خدمات مرجعية مباشرة وتشمل اإلجابة على األسئلة املرجعية

تشمل اختيار و  مرجعية غري مباشرة أما النوع الثاين فهي خدمات، غريها من األعمالو  ب املستفيدين على استخدام ا مل ا رجعيتدر و 
 تقييمها...و  ترتيبهاو  املراجع املناسبة للمكتبة

احلد األدىن من املعلومات كاإلشارة إىل مكان  فيها يقدمو  و هناك ثالثة مستوايت للخدمة املرجعية أوهلا اخلدمة املرجعية املتحفظة
 اسب وشرحا عن كيفية استخدامه إلجياداثنيها تسمى اخلدمة املرجعية املعتدلة أو املتوسطة وفيها يقدم املرجع املن ،املرجع املطلوب
 للسؤالاملناسبة و  اثلثها اخلدمة املرجعية التامة أو القصوى وهذه تصل إىل تقدمي املعلومات املطلوبة أو اإلجابة الالزمةو  ،املعلومة املطلوبة

 .حاملطرو 
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 قدمة ومدى رضا املستفيدين عنها، اجلودة من اجل معرفة مستوى اخلدمات امل مناهجمحدي.أمحدى، انهد  (10)
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 هلذا تعترب أساسيةو  طلبة الدراسات العلياو  نيات البيبليوغرافية: تعد هذه اخلدمات على درجة كبرية من األمهية وخاصة للباحثدماخل
تعقد احتياجات و  لغاتهو  موضوعاتهو  وأتيت أمهية هذه اخلدمة من تضخم اإلنتاج الفكري وتعدد أشكاله، ضرورية يف املكتباتو 

 أمهية الوقت يف حياهتم.و  املستفيدين
 ليوغرافية يف:و يتلخص الدور الذي ميكن أن تقوم به املكتبات يف جمال اخلدمات البيب

 توفري البيبليوغرافيات املختلف للباحثني وإعالمهم عن توافرها. .-املناسبة و  اختيار البيبليوغرافيات املختلفة الالزمة
 .-خدام البيبليوغرافيات املختلفة تدريبهم على كيفية استو  إرشاد الباحثني

أتيت بناءا على طلب  قوائم ببليوغ ا رفية خمتلفة عدادإبكتبات قوم امل. وكذلك تتقدمي معلومات بيبليوغرافية عن بعض املصادر للباحثني
 .قد تظهر يف مناسبة معينة منتظرة الباحثني أو توقعا حلاجة معينة

 خدمات اإلحاطة اجلارية:

ا عمليات اإلحاطة اجلارية أبهن مصطلح اإلحاطة اجلارية مصطلح جديد نسبيا ألنشطة مألوفة يف خدمات املكتبات .و تعرف خدمات
الصلة ابحتياجات ابحث أو مستفيد أو جمموعة  اختيار املواد وثيقةو  ،املصادر املختلفة املتوافرة حديثا يف املكتباتو  استعراض الواثئق

أتيت هذه اخلدمات و (11)املناسبة عن توفرها لدى املكتبة  .ابلطرق تسجل هذه املواد من أجل إعالمهم أو إحاطتهمو  ،من املستفيدين
ذاهتا بقضية  املؤسسةكذلك تنبع من اهتمامات و  ،التخصصو  االهتمام جمال ة يفيحاجة الباحثني إىل مالحقة أخر التطورات اجلار من 

.و تتضمن خدمات  اجمهالرب ا والتخطيط املستقبلي خدماهتو  حتسني إنتاجهاو  سياستها ضرورة توفرها من أجل تطويرو  املعلومات
 لية:التا ة النشاطاتياإلحاطة اجلار 

 . -تصفحهاو  املصادر اليت تصل املكتبةو  الواثئق ضار استع

 ن.اختيار املواد اليت تناسب احتياجات املستفيدي

 .-اد اليت هتمهم ابلطرق املناسبة إعالمهم ابملو و  إشعار املستفيدين

 أمهها: املستفيدين منها، إعالمو  خدمات اإلحاطة اجلارية ميو تتخذ املكتبات عدة طرق لتقد

 . نشرة املعلومات أو النشرة اإلعالمية.1

 .. نشرة اإلضافات اجلديدة2

 الزايرات الشخصية للباحثني.. االتصال اهلاتفي و 3

 .. لوحة اإلعالانت والعرض4

 ت.اي. تداول الدور 5
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 املختلفة والواثئق. تنظيم معارض الكتب 2

احملطات و  احلاسوب مباشر عن طريقو  ع املعلومات بشكل فوريصال املباشر: تعرف أبهنا عبارة عن نظام السرتجا تخدمة البحث ابال
 ليا.آبنوك قواعد املعلومات املقروءة و  الطرفية اليت تزود الباحثني ابملعلومات املخزنة يف نظم

 ملحوظ ليغطي أما اآلن فالعدد ازداد بشكل، كان عدد قواعد البياانت مئة قاعدةو  و قد ظهرت هذه اخلدمة مع بداية الستينات
 عة عناصر رئيسية هي:باملوضوعات يف كافة العلوم. وتتطلب اخلدمة أر 

 قواعد أو بنوك للمعلومات خمزنة ابحلاسوب وتقرأ أليا. .

 ني.رتكأو مورد للخدمة يضمن الوصول للقواعد من قبل املش زعمو 

 (12)تبحث فيها كجزء من خدماهتا و  مكتبات تشرتك يف هذه القواعد

 اخلدمة. ابحث يستطيع التعامل مع

 :ات باملكتباتدمجودة اخل 2-9

من هذا و  مجيع فئات اجملتمع يهدف وجودها ابلدرجة األوىل إىل خدمةو  التعليم العايل مؤسساتاملكتبات اجلامعية جزء أساسي من 
حتقيق ذلك  وليةمسؤ حيث تقع ، ودة عاليةتتسم جب من مث ضرورة توفريها خلدماتو  املنطلق فهي مطالبة دائما بتحسني مستوى خدماهتا

اليوم وأمام تطور األساليب اإلدارية والفنية لتسيري و  ،جهة أخرى مقدمي اخلدمات منو  على مديري وأمناء هذه املكتبات من جهة
 خارجيا.و  تتبىن سياسات تغيري شاملة داخلياو  سسات أن تدق انقوس اخلطرؤ امل املكتبات بشىت أنواعها فإنه قد حان الوقت ملثل هذه

 تباتمفهوم جودة خدمات املك 8-2-0

حيث يتكون ، اجلودة العالية هي تلك اجلودة اليت تشتمل على البعد اإلجرائي والبعد الشخصي كأبعاد مهمة يف تقدمي اخلدمة ذات
اجلانب  التصنيف والفهرسة أماو  واإلعارة ويدز اجلانب اإلجرائي من النظم واإلجراءات والعمليات الفنية احملددة لتقدمي اخلدمة كالت

  وممارساهتم اللفظية مع املستفيدين الشخصي للخدمة فهو كيف يتفاعل العاملون مبوافقهم وسلوكاهتم

 :تباتات يف املكدمأمهية جودة اخل 8-2-8

 ألداء املهام املوكلة إىل ة شاملةبإىل مقار  ديؤ يإىل جودة مجاعية منظمة إذا فهو إن منهج اجلودة يسمح ابالنتقال من جودة فرعية 
 املكتبات اجلامعية يف عدة عوامل منها: وتتلخص أمهية توفر عنصر اجلودة يف، املكتبة اجلامعية بشكل حيقق اإلشباع لدى املستفيدين

 بلوغ درجة االمتياز يف العالقة مع املستفيدين -

 حتسني نوعية ومستوى اخلدمات -
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 ليت حيتاجون إليهااملكتبة ابملعلومات والواثئق املختلفة ا وإطاراتدعم مصاحل  -

 على تكاليفها استغالل الطاقات البشرية واملادية املتوفرة ابملكتبة ومن مثة حتقيق التقدم هلا وتنويع مصادرها والسيطرة

 حتقيق رضا املستفيد -

 العمل على تطوير الدائم للمستوى العام للمكتبة -

 جودة خدمات املكتبات س قيايريمعا 3

 مفهوم القياس 3-1

املواصفات الكمية  وإقرار عنصرا أساسيا يف مجيع األنشطة اخلدمية والصناعية يف جمتمعنا املعاصر ويهدف التقييس إىل حتديديعترب 
لضمان اجلودة وحتقيق النمطية اليت تدعم  والنوعية واإلجرائية اليت ينبغي االلتزام هبا يف تصنيع منتج معني أو تقدمي خدمة معينة وهذا

 تبادل املنتجات واخلدمات دون احلاجة إىل تغيري أو تعديلمقومات التعاون و 

 :تباتات يف املكدمقياس جودة اخل 0-8

حماولة وضع  تستند يف ذلك على كفاءة العاملني أيو  مواصفات قياسيةو  إن عبارة اجلودة يف املكتبات هي أداء العمل وفق معايري
من جهة أخرى فقد وجدت و  املهارة الفردية العالية هذا من جهة،و  ري املهينحتلي اجلميع ابلضمو  املوظف املناسب يف املكان املناسب

 اهتمتقد و  حتديد نتائجها،و  ألدائهامقاييس  مرافق املعلومات على حد سواء نفسها حباجة ملحة إىل وجودو  العديد من املكتبات
اجللسات و  اليت تضمنت البياانت عن اإلعارةو  ARLوث مكتبات البح من بينها مجعيةو  املنظمات الدوليةو  الكثري من اجلمعيات املهنية

إحصائيات إمداد الواثئق كأجزاء ملحقة يف إحصائيات اجلمعية  رتكةاملشالتبادلية بني املكتبات  املعامالت املرجعية مع اإلعارةو  التعليمية
قارنة أداء مكتباهتم مع غريها من موقعها على شبكة الويب اإلجابة على استفسارات مديري املكتبات مل ،كما ميكن من خالل

نربز  ذلك عن طريق نظام دعم القرار . أما من حيث التوجه الدويل فيما خيص سبل حتقيق اجلودة يف املكتبات فيمكن أنو  املكتبات
 11222اليت حتمل رقم  على وجه اخلصوص املواصفةو  نشر مواصفاهتاو  عدادإبحيث قامت  ISO  إسهامات املنظمة الدولية للتقييس

 مؤشراعشرين و  مرافق املعلومات إذ اشتملت هذه املواصفة على تسعةو  املكتبات أداء ملؤشراتاملتضمنة و  ،م1991الصادرة سنة و 
 كما يلي رتبت حتت ثالث جماالت رئيسية

 املكتبات.عمالء و  رضى مستخدمي -1

وإمدادها ابإلضافة إىل  وإعارهتاسرتجاعها واعن مدى توفري الواثئق وخاصة عامة  مؤشراتاخلدمات العامة اليت تشتمل على  -2
 املتوافرة.تسهيالهتا و  املعلومات والتساؤل واملراجع والبحث عنخدمات االستفسار 

 (13)الفهرسة و  املعاجلةو  ويدز الت مؤشراتاخلدمات الفنية املشتملة على  -3
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 تباتقياس جودة خدمات املكمعايري  مفهوم  3-3

 املكتبية املقدمة للمقارنة واحلكم تستعمل لوضع أهداف وتقييم مستوى اخلدمات هي عبارة عن جمموعة مقاييس حمددة -4
هذه املعايري عبارة عن  وقد تكون، ومدى رضى املستفيد عنها للمستفيد وقد تكون معربة عن املستوايت احلالية للمكتبة،

مكتبات أخرى يتم اختيارها  يف مستوايت تضعها منظمات وهيئات رمسية أو إحدى اجلهات اخلارجية أو مستوايت إجناز
 للمقارنة.

 تباتقياس خدمات املكمعايري  أمهية 0-2

وحىت يتحقق اهلدف ، املكتبة أو رواد ستفيدينمللاهلدف من قياس جودة خدمات املكتبات هو حماولة معرفة مستوى اخلدمة املقدمة 
الحتياجات ورغبات املستفيدين وحماولة توفري البدائل  ة مناسبةتقدمي خدمة معلوماتيو  .عملية القياس هو رضاء املستفيدينالنهائي من 

 كزا مر وميكن حتديد أغراض قياس جودة اخلدمات املكتبية يف املكتبات و  املناسبة عند عدم التمكن من تقدمي اخلدمة املكتبية املناسبة
 املعلومات ابآليت:

 فحص الوضع الراهن للخدمة املكتبية ومدى حتقيقها ألهدافها. -1

 اخلدمة. لتعرف على اإلمكانيات املادية والبشرية املنوط هبا تقدمي اخلدمة املكتبية وذلك هبدف تطوير ورفع مستوىا -2

 اخلدمة. لتقدمي هذه الضروريةاليت مت حتقيقها وحتليلها وتفسريها، ومن مث حتديد االحتياجات  اإلجنازاتالتعرف على حجم  -3

 سهام يف دعم ورفع مستوى اخلدمة املكتبية املقدمة.وضع اخلطط املستقبلية اليت من شأهنا اإل -4

 حصر املوارد املالية املتاحة والتجهيزات املكتبية واجملموعات وتقييمها. -5

 تقييم أداء العاملني ابملكتبة الذين يناط بعم تقدمي اخلدمة املكتبية. -2

 التعرف على مدى حتقيق أهداف املكتبة املتعلقة ابخلدمة املكتبية. -2

 من منظور املستفيدين تباتقياس جودة خدمات املك معايري 0-5

 هناك مخسة طرق أساسية لقياس جودة اخلدمات من منظور العميل:

من خالل حصر عدد  تعد أسهل وأبسط الطرق لقياس جودة اخلدمات Complains measures: وىكامقاييس عدد الش-
 .ة معينة وتصنيفها حسب نوع الشكوىالشكاوى خالل فرت 

حنو جودة اخلدمة  لقياس اجتاهات املستفيدين استخداماتعترب من أكثر الطرق  measures Satisfaction: الرضا مقاييس -
نظر العمالء وذلك من خالل  وذلك ابستخدام مقياس ليكرت املكون من سبعة نقاط لقياس درجة أمهية عناصر اخلدمة من وجهة

 أو املقابالت الشخصية. االستبيانقائمة 
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العمالء بشأن اخلدمة  ويعتمد على مقارنة توقعات (Parasuraman) ينسب هذا املقياس إىلServQual لفجوة: امقياس  -
 وتتمثل يف املعادلة التالية: تواإلدراكا ملستوى جودة اخلدمة املقدمة ابلفعل ومن مث يتم حتديد الفجوة بني هذه التوقعات كهما ادر و 

 األداء–جودة اخلدمة = التوقعات 

ويركز  ServQual ملقياس سابقاظهر هذا املقياس نتيجة لالنتقادات اليت وجهت  Servperf :س األداء الفعلي للخدمةمقيا -
 تعبريخالل اجتاهات العمالء وميكن  هذا املقياس على األداء الفعلي ابعتبار أن جودة اخلدمة ميكن احلكم عليها بشكل مباشر من

 عن ذلك ابملعادلة اآلتية:

 ة = األداءجودة اخلدم

 Measures User- Value Quality :العميل املوجه ابلقيمة سمقيا -

كفاءة مقدمي اخلدمة  ميكن من خالله احلكم على ملموسا معياراالسابقة كونه  ييسمبقياس التكلفة ويتميز عن املقا ا  أيضيسمى 
 املقدمة له. كلفة اخلدمة خدمات دون املستوى ابعتبار أن العميل هو من يتحمل تميواملسئولني حال تقد

 من منظور املستفيدين تباتقياس جودة خدمات املكمعايري  مناذج عن 0-6

 Servperf  منوذج معيار األداء الفعلي للخدمة

نتيجة لالنتقادات ، هذا النموذج وقد جاء Taylor. (Et Croninإىل كل من الباحثني،  1992 ينسب هذا النموذج الذي ظهر سنة
 تإدراكايرفض هذا النموذج فكرة الفجوة بني  ذإ، طرفهم إىل منوذج الفجوات وخاصة ذلك اجلزء اخلاص ابلتوقعات اليت وجهت من
 ، أي :ونبز لكل  ويرتكز على تقييم األداء الفعلي للخدمة املقدمة، الزابئن وتوقعاهتم

اليت ميكن أن  فعالةلأحد األدوات ا، ن الناحية العمليةيز على إدراك الزابئن لألداء الفعلي للخدمة املقدمة .ويعد هذا املقياس مرتكال
هذا النموذج عن سابقه يف  تساعد على إظهار جوانب القصور يف مستوى جودة اخلدمة من وجهة نظر املستفيدين منها .ومل خيتلف

، إال أنه يتميز عنه ابلبساطة من والتعاطف ،وامللموسية) والضمان،، واالستجابة، التقييمية( االعتمادية املؤشراتاعتماده على نفس 
اليت سبق و  عبارة 22اليت تتكون منها و  النموذج نفس األبعاد اخلمسة *.حيث اعتمد الباحثان يف هذا(14)حيث القياس والتحليل 
ة على الذي يتمثل يف مقياس ليكرت للموافقة أو عدم املوافقو  أن أسلوب القياس مل يتغري كما Servqual تنميتها من خالل منوذج

إن هذه اآللية تتطلب من الزبون تقييم أداء ، حيث يتطلب أن يقيم الزبون أداء مقدمي اخلدمة على أساسها العبارات الواردة يف النموذج
ال يري  وهكذا فان هذا النموذج، دلك يلغي احلاجة لقياس التوقعات على أساس أن توقعات تغري بعد تلقي اخلدمةو  اخلدمة مقدم

مباشر الجتاهات الزابئن  عليه فانه يعد مبثابة مقياسو  م التوقعات الن التوقعات الصحيحة ميكن أن تتم فقط قبل اخلدمةضرورة استخدا
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 Servqual نتيجة الستخدام أسلوب ل اليت كانت تثاراكقد تغلب على بعض املش Servperf منوذججتاه اخلدمة ،وقد وجد أن 

تتم عملية تقييم  هذا اإلطار هلا، وضمنالسابقة للخدمة واألداء احلايل  تاإلدراكايطا بني فالرضا حسب هذا النموذج يعترب عامال وس
) يعترب املؤسسةلتجربته األوىل مع  ( أي تقييمد الباحثني أن األوىل حنو اخلدمةجودة اخلدمة من طرف املستفيد. ويف هذا الصدد يرى أح

خربته السابقة واذا ما انعدمت هذه اخلربة فإنه يعتمد  فالعميل يقيم اخلدمة على أساس، دالة لتوقعاته املسبقة حول اخلدمة ،وبتعبري أخر
وأن توقعاته املستقبلية حول اخلدمة هي دالة لعملية تقييميه ، اخلدمة بشكل أساسي على توقعاته خالل مرحلة ما قبل االستفادة من

مة يتكيف طبقا ملستوى الرضا الذي يكون قد حققه خالل تعامله مع املستفيد من اخلد االجتاه أو موقف: مبعىن أن، لألداء احلايل
 .املؤسسة

 :(8)وتتضمن عملية تقييم اجلودة وفق هذا النموذج االفتاضات التالية

 جلودهتا. فإن توقعاته حول اخلدمة حتدد بصورة أولية ملستوى تقييمه املؤسسةيف غياب خربة العميل السابقة يف التعامل مع -1

املقدمة يقوده إىل  فإن عدم رضاه عن مستوى اخلدمة، ةركمة كنتيجة لتكرار التعامل مع الشكا على خربة العميل السابقة املرت بناء -2
 .راجعة املستوى األوىل للجودةم

اخلدمة يكون  ملستوى وابلتايل فإن تقييم العميل، أخرى ملستوى اجلودة ةإدراكيستقود إىل مراجعات  املؤسسةإن اخلربات املتعاقبة مع -3
فإن رضا العميل عن مستوى األداء  وهكذا، ودة اخلدمةحمصلة لكل عمليات التعديل اإلدراكي اليت يقوم هبا العميل فيما يتعلق جب

الستفادة من نفس اخلدمة فإن الرضا يصبح أحد  وعند تكرارا، العميل للجودة تإدراكاله أثر مساعد يف تشكيل ، الفعلي للخدمة
 يسية يف عملية التقييم.ئر املدخالت ال

 وعليه خنلص إىل أن االجتاه كأسلوب لتقييم جودة اخلدمة يتضمن األفكار التالية:

 اخلدمية املؤسسةأن األداء احلايل للخدمة حيدد بشكل كبري تقييم العميل جلودة اخلدمة املقدمة فعليا من -1

طويلة األجل  ةتراكمي أي أن التقييم عملية املؤسسةلسابقة يف التعامل مع ارتباط الرضا بتقييم العميل جلودة اخلدمة أساسه اخلربة ا-2 
 نسبيا.

لتقييم مستوى اخلدمة  كيزة أساسيةر وامللموسية ) األمان،، التعاطف، االستجابة، االعتمادية اجلودة(احملددة ملستوى  املؤشراتتعترب -3
واخلدمة ويرتكز هذا املعيار يف قياس رضا املستفيد على اخلدمة املتوقعة  (15)ئن جلودة ما تقدمه املنظمة هلم من خدمات ابوفق منوذج ز 

 :نتطابقهما حبيث أ وإمكانيةاملدركة من طرفه 
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احلصول عليها من  هي توقعات أو أفكار املستفيد بشأن احتمالية ارتباط أداء اخلدمة خبصائص ومزااي معينة متوقع: التوقعات .1
 طرف مقدمها.

اخلصائص الفعلية  ل يف مستوى األداء الذي يدركه الزبون عند احلصول على اخلدمة وابإلضافة إىلوتتمث: األداء الفعلي .2
 للخدمة.

حالة عدم املطابقة  أما، إن عملية املطابقة تتحقق بتساوي األداء الفعلي للمنتج مع األداء املتوقع: املطابقة أو عدم املطابقة .3
احلصول عليها، ويف هذه احلالة يوجد حالتني  عن مستوى التوقع الذي يظهر قبل ميكن تعرفها أبهنا درجة احنراف أداء اخلدمة

 مها:

 أي األداء الفعلي أكرب من األداء املتوقع وهي حالة مرغوبة فيها.: احنراف موجب 

  األداء الفعلي أقل من األداء املتوقع وهي حالة غري مرغوبة فيها سالب: أياحنراف 

اجلوانب امللموسة :و  والتوقعات واملتمثلة يف تاإلدراكامعيار  مؤشراتالفعلي للخدمة على نفس  مؤشراته :يعتمد معيار األداء
 ميمظهر األفراد العاملني على تقدو  املعدات والتجهيزاتو  يشري هذا البعد إىل مظهر التسهيالت املادية املتاحة لدى املكتبة

الشكلية املرافقة للخدمة كالتسهيالت املادية  ى أساس اخلصائصاخلدمات ففي بعض األحيان يتم تقييم املستفيد للخدمة عل
 ملقدمي اخلدمات يعكس جودة اخلدمة املقدمة للمستفيد. هل املظهر الشخصيو  مثل التكنولوجيا املستخدمة يف تقدمي اخلدمة

عالية من  أيضا بدرجةو  يهاإىل قدرة مقدم اخلدمة على أداء اخلدمة اليت وعدهتا بشكل ميكن االعتماد عل االعتمادية: وتشري
أن يعتمد و  وعده متاما مثلما مت، األداءو  فاملستفيد يتوقع أن تقدم له خدمة دقيقة من حيث االلتزام ابلوقت، الدقةو  الصحة

 ابلذات.على مقدم اخلدمة من هذه الناحية 

الرغبة و  للمستفيدين تقدمي خدمات فورية يتضمن هذا البعد متغريات هتدف قياس اهتمام املكتبة وحرص موظفيها علىو  :اإلستجابية
 عامل الثقة يف نفوس املستفيدين. غرسو  م،هتعدم انشغاهلم عن االستجابة الفورية لطلباو  ،الدائمة ملوظفيها يف معاونة الزائرين

مان أثناء تعاملهم ابأل شعورهمو  عة متغريات ترمي إىل قياس مدى حرص املوظفني علىبالبعد على أر  وحيتوي هذا-: األمان-السالمة 
امتالك مهارات معرفية متكنهم من اإلجابة  مع، م  ي ة مع املستفيدين واالهتمام الشخصالتعامل املستمر بلباقو  ،مع مقدمي اخلدمات
 عن أسئلة املستفيدين

مدى و  املستفيدين اطبةاملتخصصة عند خمو  يتضمن هذا البعد متغريات تتعلق بعدم استعمال املوظفني للمصطلحات التقنيةو  :التعاطف 
مدى و  ،مالئمة ساعات عمل املكتبة و تفهم املوظفني حلاجات املستفيدين بشكل حمددو  ،تقدمي اخلدمات يف مكان مالئم ناكأموقوع 



 رشام بدر الدين        بو النمر عاشوراء

8030 

 التوقعات قد شهد عدة تطبيقات يف جماالت عدة كالبنوكو  تاإلدراكا. ورغم أن مقياس تدريبية جيدةو  ة لربامج تعليميةتقدمي املكتب
لكن ، مرافق املعلوماتو  ومنها املكتبات أنه طوع ليستخدم يف القطاع اخلدمي اإلنتاجية إالو  الصناعية املؤسساتو  الربيدو  املصارفو 

ون عما يشعرون اتية إذ أن الزابئن غالبا ما يعرب هنا طبيعة ذ واجه هذا املقياس أو النموذج الكثري من االنتقادات مفادها أن ملفهوم اجلودة
حني أن رضاهم عن خدمة ما يتصل عادة مبعامالت معينة كما أن اجتاهات  يف، اه خدمة من اخلدمات من خالل مواقفهم حنوهابه جت

ومن خالل هذا املعيار ميكن تقسيم مستوايت جودة خدمات املكتبات إىل  (16) مبرور الزمن كلتتشتوقعاته منها و  الزبون حنو اخلدمة
  ثالث أقسام هي

بدورها قد تتأثر بعمليات  عادة ما تبين توقعات املستفيد للجودة من خالل عمليات تقدمي اخلدمات أساسا، اليت: توقعةة املدمجودة اخل
العمال  للمكتبة، سلوككالديكور الداخلي  اإلشهار أو اتصاالت الكلمة املنطوقة أو التجارب السابقة ابإلضافة إىل عوامل أخرى

 املتوقعة لدى الزابئن. أنه أن يوثر على درجة جودة اخلدمةالزابئن كل هذا من ش وتعاملهم مع

املستفيدين فاملكتبة  توقعات كلو  إن تقدمي املكتبة خلدمات ذات جودة ال يعين االستجابة جلميع حاجات: ة املطلوبةدم* جودة اخل
 ضع سياساتو  يتطلب الذياألمر ، جيب أن خيتار من خالل حميطها ومن التجارب الرائدة مستوي اجلودة املرغوب حتقيقه

 مصاحل مستفيديها.و  اسرتاتيجيات واضحة ختدم مصاحلهاو 

وخيتلف اإلدراك عادة بني  يدرك الزبون مستوى جودة اخلدمة من خالل توافق توقعاته مع ما حصل عليه فعال،: ة املدركةدم* جودة اخل
اخلدمة األهم ابلنسبة للمكتبة حيث متثل  املستوى من جودةاحتياجات املستفيد، كما يعترب هذا و  األفراد الختالف أمناط سلوكيات

 ادها.رو لدى  تقييم مستوى هذه اجلودةو  رضا املستفيد إذ يتوجب عليه السعي إىل قياس

 

 يف املكتبات Servperf  معيار األداء الفعلي للخدمة

 العديد من يفلستخدامه  رت حديثا وقد متإن معيار األداء الفعلي للخدمة هو من معايري قياس جودة خدمات املكتبات اليت ظه
على املستفيد يف قياس جودة اخلدمات جعله  واعتماد معيار األداء الفعلي للخدمة ،ة كالربيد والصحة والبنوك وغريهاالقطاعات اخلدمي

ة املقدمة حيث أن رأس ماهلا هو املستفيد ورضاه وجودة اخلدم خدمية خالصة مؤسساتينطبق على املكتبات حيث تعترب املكتبات 
ميكن تطبيقها  مؤشراتهاخلدمة الفعلية وما ينتج من مطابقة بينهما إىل جانب أن  هذا املعيار يعتمد على جودة اخلدمة املتوقعة جودة

 على املكتبات بسهولة اتمة.
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 امتةاخل

تستطيع املكتبة من خالله تقييم  فعالإن من بني طرق اليت تودي إىل حتسني خدمات املكتبات القياس وتقييم حيث يعترب عنصر مهم و 
،وكما سبق اإلشارة إليه فان معيار األداء الفعلي  مستواها ومدى رضا املستفيد عنها وبذلك تتمكن من حتسني خدماهتا وتطوير نفسها

ها مع معيار الفجوات اخلدمات ورغم كل اجلدل واملقارنة اليت يلقا للخدمة يعترب واحدا من هذه املعايري اليت تساعد على قياس جودة
اخلدمية ،وهذا ما يعكسه انتشاره الواسع  املؤسساتاستعماله وتطابقه مع واقع  إىل انه اثبت جدارته من خالل بساطته وسهولة

م ومن خالل هذه الدراسة استنتجنا أبنه ميكن للمكتبات االستفادة من هذا املعيار يف تقيي، اخلدمية املؤسساتواستعماله يف العديد من 
 مع طبيعة اخلدمات اليت تقدمها املكتبة ،ويف األخري ميكن القول انه مهم اختلفت اآلراء حول ومؤشراتهللتطابق مبادئه  خدماهتا وهذا

ال نستطيع قياس  مصداقية هذه املعايري يف قياس جودة اخلدمات إال أن املعيار احلقيقي للجودة اخلدمات اليت نقدمها هو ضمريان ألننا
على حتسني اخلدمات وتطوير  وهذه املعايري تبقى وسائل تساعد ة نعلم مسبقا أبننا مل نقوم بتقدميها على أكمل وجه،جودة خدم
 رغباته. ىبيلمن حيكم على ما  ر ما يهم البشرية فكل معيار له اجيابياته وسلبياته ويبقى اإلنسان هوكثوهذا أ املؤسسات
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