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Build quality holdings Jordanian private universities, 

libraries and development and the impact of general 

dependence which from the standpoint of libraries 

and heads of departments where managers Posting 

Policy 

 
Abstract 

 The study aimed to identify the reality of the application of the accreditation instructions of building and 
development of library collections and its impact on their quality from the views of the libraries’ directors and heads 
of departments in the Jordanian private universities.  
The descriptive survey method is used in this study. The study population consisted of 20 library directors and 55 
heads of departments. 13 library directors and 30 heads of departments (or 65%) of the population were responded. 
Findings revealed that all the libraries are committed with the accreditation instructions of building and development 
of library collections except what related to CDs and microfilms. Also there are statistically significant differences 
between the means of the respondents’ answers, about the number of titles in the library at establishment of the 
library, attributed to the qualification variable for the Bachelor degree. 
Study recommended, that the accreditation instructions, issued by the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research should be reviewed to focus on what achieves the quality of library collection; especially to the electronic 
sources. 

Keywords: University libraries ,Jordan ,Accreditation instructions ,Ministry of Education and Scientific Research ,Building and 
development libraries’ collections ,Quality. 
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 هاتجودة سياسة بناء مقتنيات مكتبات الجامعات الخاصة األردنية وتنمي
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 ورؤساء األقسام فيها

 
 أ.د. فضل جميل كليب

 قسم علم المكتبات والمعلومات

 جامعة الزرقاء  -كلية العلوم التربوية 

fklaib@zu.edu.jo 

 5/9/5151تاريخ قبول البحث                                           51/6/5151استالم البحث تاريخ 

 
 ص:لخم

قتنيات المكتبات المتعلقة ببناء متعليمات االعتماد العام درجة التزام مكتبات الجامعات الخاصة األردنية بتطبيق  إلىلتعرف لالدراسة  هدفت هذه 
  .وجهات نظر مديري المكتبات ورؤساء األقسام فيهاوتنميتها ودرجة تأثيرها على جودتها من 

 02، منهم 57مكتبة والبالغ عددهم  02استخدم في الدراسة المنهج المسحي الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من مديري المكتبات ورؤساء األقسام في 
 رئيس قسم. 42مدير مكتبة و 34(. وتكون المستجيبون من %75.4مستجيبًا )أي بنسبة  34ة. استجاب منهم مدير مكتب
ناء ما يتعلق تها باستثوتنميالجامعية الخاصة في األردن ملتزمة بتعليمات بناء المجموعات المكتبات جميع أن الدراسة إلى نتائج عدة؛ منها:  وخلصت

أفراد مجتمع  جاباتمتوسطات است( بين a≤ 0.05عند مستوى الداللة )صغرات الفلمية، وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية والمتوفير األقراص المدمجة ب
 حملة درجة البكالوريس.تعود لمتغير المؤهل العلمي ولصالح  ،بعدد العناوين في المكتبة عند التأسيسفيما يتعلق  الدراسة

أن يتم مراجعة التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتركز على ما يحقق الجودة النوعية  وأوصت الدراسة بتوصيات عدة؛ منها:
      ة.لكترونيلبناء مقتنيات المكتبات الجامعية وتنميتها وخاصة للمصادر اإل

 الجودةنيات المكتبات وتنميتها ،بناء مقت والبحث العلمي ،العام ،وزارة التعليم االعتماد المكتبات الجامعية ،األردن ،: الكلمات المفتاحية

 لمقدمة:ا
 السالفين حركة العقدين خالل األردن في الجامعي التعليم شهد 

 ،وخصائص متعددة سمات متنوعة التطور لهذا وكان كبيرة. وتغّير تطّور
 وظهور بالجامعات، الطلبة الملتحقين أعداد في الكبيرة لزيادةا: اأهمه لعل  

 والتضخم العليا، والدراسات العلمي االهتمام بالبحث وزيادة جديدة، جامعات
 الحصول من بد ال التي المنشورة، والمعارف حجم المعلومات في الملحوظ
 لإلفادة منها والباحثين والطلبة التدريسية الهيئة ألعضاء وتوفيرها عليها

 المجال في هذا الجامعية المكتبة تلعب. و والبحثّية التدريسية ألغراضهم
  مهماً  فرعياً  للجامعات الحديثة، ونظاماً  الفقري العمود ُتعد إذ دورًا رئيسًا؛

 المعلومات ومراكز المكتبات وتواجه .أهدافها ورساالتها تحقيق في يسهم
المعلومات  عصر -الحاضر العصر في والمكتبات الجامعية خاصة عامة

 يتعلق سيما فيما والمتغّيرات، وال والظروف التحديات من العديد -والمعرفة
 ومتطلبات المعلومات واالتصاالت، ثورة فرضتها التي الجديدة بالتحديات

 اإللكتروني، النشر آفاق عليها، وتطور الواضحة استخدامها، وتأثيراتها
 من الباحثين حاجات تغّير فضاًل عن لشبكة اإلنترنت، الواسع واالستخدام

المعلومات  ومراكز المكتبات لزامًا على كان ؛لذا .المعلومات وتنوعها
 تضمن ومسايرتها حتى معها والتكّيف التحديات لهذه السريعة االستجابة

 (0222)همشري،  .متغّير مجتمع في واالستمرارية البقاء لنفسها

التي تقوم  ،تعتبر المكتبة الجامعية نوعًا متميزًا من المكتبات األكاديمية
دارتها من أجل تقديم الخدمات المكتبية  الجامعات بإنشائها وتمويلها وا 

للمجتمع الجامعي بما يتالءم مع أهداف الجامعة  والمعلوماتية المختلفة
بة تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلذاتها. وتمثل أهمية المكتبة في 

وأعضاء هيئة التدريس، والمساهمة في البناء الفكري للمجتمع، وتشجيع 
النشر العلمي )بحوث ودراسات وكتب وغيرها(، وفي حماية التراث والفكر 

تاحته لال عداد كوادر بشرية اإلنساني والحفاظ عليه وا  ستعمال، وا 
  (0222)عبد الحميد، متخصصة. 

للجودة دورًا رئيسًا في تنمية المعرفة وفي كفاءة أداء العمل اإلداري إن 
في المكتبات ومراكز المعلومات؛ فهي المعيار لتقييم نتائج العمل الذي 

لما تقدمه من خدمات ومنتجات تتوافق  ،يقاس به مدى رضا المستفيدين
فق و  ،مع اهتمامات المستفيدين ومتطلباتهم ورغباتهم وخصائصهم

كل الجودة تشو لزيادة اإلنتاج وتخفيض تكلفة األداء.  ،األهداف والتعليمات
عاماًل أساسيًا لنجاح المكتبة واستغالل مواردها وتحقيق موقع تنافسي لها 

وخاصة أمام التحديات العديدة في عصر  ،بين المكتبات األخرى
 ولرفع مستوى مقتنياتها وتطويرها.  ،المعلومات

المكتبات في الجامعات توضيح مدى التزام اسة بهدف تأتي هذه الدر 
قتنياتها المتعلقة ببناء متعليمات االعتماد العام بتطبيق الخاصة األردنية 



 ؤساء االقسام فيهاجودة سياسة بناء مقتنيات مكتبات الجامعات الخاصة االردنية وتنميتها وتأثير تعليمات االعتماد العام في وجهة نظر مديري المكتبات و ر
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 ومدى تأثير التعليمات على جودة سياسة بناء مقتنياتها وتنميتها وتنميتها،
  فيها. قساماألورؤساء  هاوجهات نظر مديريمن 

 مشكلة الدراسة: 
من -( 0237رة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن )أصدرت وزا

تعليمات خاصة  -للمكتبات الجامعية الخاصةاد ضمن تعليمات االعتم
تبات الجامعية فرها المكو ال بد أن ت ،بسياسة بناء مقتنيات المكتبات وتنميتها

 ،كشرط أساس للموافقة على االعتماد العام للتخصصات في الجامعات
دراسات سابقة توضح مدى تطبيق مكتبات الجامعات الخاصة  ولعدم وجود

رجة التزام دفي عدم وضوح تتمثل مشكلة الدراسة باألردن لهذه التعليمات، ف
لمتعلقة اتعليمات االعتماد العام بتطبيق مكتبات الجامعات الخاصة األردنية 

ة بناء ياسالتعليمات على جودة سهذه ومدى تأثير  ببناء مقتنياتها وتنميتها،
 .مقتنياتها وتنميتها

  أهداف الدراسة وأسئلتها:
التزام مكتبات الجامعات  درجةهذه الدراسة إلى بيان  هدفت 

الخاصة األردنية بتطبيق تعليمات االعتماد العام المتعلقة ببناء مقتنياتها 
 .ومدى تأثير التعليمات على جودة سياسة بناء مقتنياتها وتنميتها ،وتنميتها

قتنياتها تطوير بناء مذلك إلى تقديم توصيات يؤمل أن تساهم في وتهدف ك
 ية:الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلت حاولتولتحقيق هذه األهداف وتنميتها. 

لتزام مكتبات الجامعات الخاصة األردنية بتطبيق تعليمات اما درجة  .3
مديري ظر من وجهة ناالعتماد العام المتعلقة ببناء مقتنياتها وتنميتها 

 مكتبات الجامعات الخاصة في األردن ورؤساء األقسام فيها؟
ر تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة يأثتما درجة  .0

ياسة بناء جودة س فيبالمكتبات الجامعية  تهاببناء المقتنيات وتنمي
مقتنياتها وتنميتها من وجهة نظر مديري مكتبات الجامعات الخاصة 

 دن ورؤساء األقسام فيها؟ في األر 
عند مستوى  -إ ن وجدت-  حصائيةاإلداللة الفروق ذات ما ال .4

( بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة a≤ 0.05الداللة )
حول درجة التزام المكتبات الجامعية الخاصة بتطبيق تعليمات وزارة 

فيها،  تهامينالتعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة ببناء المقتنيات وت
وعن درجة تأثيرها على جودة سياسة بناء مقتنياتها وتنميتها تعود 

 سنوات الخبرة، للمتغيرات: الجنس، التخصص، المؤهل العلمي،
 مسمى الوظيفة؟

 أهمية الدراسة:
بات مكتعن درجة التزام تنبع أهمية هذه الدراسة مما يتوقع أن توضحه 

ة ببناء المتعلقتعليمات االعتماد العام بتطبيق الجامعات الخاصة األردنية 
مقتنياتها  جودة سياسة بناء فيومدى تأثير التعليمات  مقتنياتها وتنميتها،

وتنميتها؛ مما يمكن أن يستفيد منها المعنيون من أصحاب القرار في وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في مجال تطوير التعليمات ومتابعة تطبيق 

الجامعات لدعم التوجه نحو وكذلك أصحاب القرار في  ،المكتبات لها
، تهاتنميو في سياسة بناء مقتنيات المكتبات الجامعية  التعليمات تطبيق

 ورؤساء أقسام التزويد في المكتبات والباحثون المعنيون بموضوع الدراسة.
 :الدراسة حدود

تطبيق بدرجة التزام المكتبات تقتصر الدراسة على  :الحدود الموضوعية
تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة ببناء المقتنيات 

مقتنياتها  جودة سياسة بناء فيدرجة تأثيرها ها وعلى مكتباتفي  تهاوتنمي
 .وتنميتها

لى مديري مكتبات الجامعية الخاصة عالدراسة تقتصر  :الحدود البشرية
 في األردن ورؤساء األقسام فيها

في الفصل الدراسي الثاني من العام  تم إجراء الدراسة :منيةالحدود الز 
 .0233/0237األكاديمي 

 مصطلحات الدراسة: 
 الجودة:

أنها الخصائص الجودة على ( ISOالمنظمة الدولية للتعليمات ) تعرف
ي أالكلية لكيان )نشاط أو عملية أو منتوج أو منظمة أو نظام أو فرد أو 

مزيج منها( التي تنعكس في قدرته على إشباع حاجات صريحة أو 
 .(7002)الوادي والطائي، ضمنية. 

 :تعليمات االعتماد
هي بيان بالمقاييس التي يمكن بها تقويم أي نوع من الخدمات  التعليمات:

المكتبية، وقد يكون محددًا من الناحية الكمية، أو قد يكون حاثًا على 
( . 7002)الشامي وحسب اهلل، لية من الكمال. الوصول إلى درجة عا
تأكد وسيلة لمجلس التعليم العالي لل تأتي من كونهاوالغاية من التعليمات 

 ،يسواعتبارها مؤهلة للتدر  ،من تحقيق الجامعة األهلية )الخاصة( ألهدافها
 .(7002)ربيع، منها ضمان الجودة.  ،عدة محققة لغايات
لالعتماد بأنه "منظومة من المكونات  ( تعريفاً 0225وأورد زيدان )

والعناصر المتكاملة، التي تستهدف الفحص، والتقويم، وبخاصة الخارجي، 
لمستوى نوعية التعليم المطبق في مؤسسات التعليم العالي، بغرض تحديد 

بعضها، أو مقرراتها  مدى قدرتها، كمؤسسات، و/أو برامجها مجتمعة، أو
، على تحقيق ما يعرف بكل من تحسين مجتمعة، أو أحد تلك المقررات

 Qualityوضمان الجودة  ،Quality Improvementالجودة 
Assurance ،  ،وتؤدي هذه المهمة مؤسسات أنشئت لهذه األغراض

تتسم بأنها غير حكومية، أو على األقل مضمونة الحيادية وال تستهدف 
 الربح.

 التعريفات اإلجرائية:
 مقتنيات المكتبة:درجة االلتزام بسياسة تنمية 

قياس درجة التزام المكتبات الجامعية بسياسة تنمية مقتنيات المكتبة 
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 بالعالقة الكلية التي حصل عليها المستجيب على أداة الدراسة.  

 جودة سياسة تنمية مقتنيات المكتبات:
بتعليمات االعتماد العام قياس درجة التزام المكتبات الجامعية 

الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتنمية مقتنياتها 
 التي تضبط سياسة تنميتها وتجودها.

 :الدراسات السابقة
ناء فيما يتعلق ببالمنشور ظهرت دراسات عدة في األدب المكتبي 

من  والجودة في مقتنياتها وأنشطتها وخدماتها ،مقتنيات المكتبات وتنميتها
 ومنها:  ؛خالل استخدام مقاييس للجودة

 مجال بناء مجموعات المكتبات وتنميتها:
(، ومنصور ويوسف 0233يرى كل من عليان والسامرائي )

(؛ أن البيان العام لسياسة تنمية مصادر 0223(، وعبد المعطي )0233)
يحتوي على فقرة واضحة تبين األهداف المعلومات اإللكترونية يجب أن 

المتعلقة بالمكتبة ضمن أهداف المؤسسة التي تتبعها، وتشتمل على: هدف 
السياسة الرئيس، والمقصود بمصادر المعلومات اإللكترونية وفئاتها 
وأشكالها، والقوانين والتشريعات التي يجري العمل في إطارها، والظروف 

 ع المزمع تقديم الخدمة له، وبيان المجاالتالتي تحكم الساسة وفئات المجتم
الموضوعية واللغوية والزمنية التي تغطيها مصادر المعلومات، والتأكيد 

 على احترام مبادئ الملكية الفكرية وحقوق التأليف.
ويوضح البيان العام الذي تضمنته سياسة تنمية مصادر المعلومات 

 University( 0233)اإللكترونية الخاص بمكتبات جامعة هونج كونج 
of Hong Kong Libraries ؛ أن الهدف من هذه السياسة هو تزويد

مكتباتها بمجموعة من مصادر المعلومات اإللكترونية الستخدامها في 
العملية التعليمية والبحث في الجامعة، وتقديم إرشادات عامة تساعد في 

 لجامعة.كتبات ااالختيار السليم لمصادر المعلومات اإللكترونية تتبناه م
( 2014) وأوضح بيان مكتبة كلية الحقوق بجامعة بوسطن

Boston University Law Library  لسياسة تنمية المجموعات الخاصة
بها؛  أن سياسة المكتبة لديها جاءت لتدعم رسالتها، فالهدف األساسي 
لتنمية مجموعاتها هو تأمين الوصول إلى مجموعة غنية من مصادر 

لكترونية ألغراض البحث في مجال الحقوق. ولتحقيق معلومات مط بوعة وا 
هذا الهدف تعتمد مكتبة الحقوق في جامعة بوسطن على مصادر 
المعلومات اإللكترونية بشكل متزايد مع االستمرار بتطوير مجموعاتها من 
المواد المطبوعة، باإلضافة الى المواد األخرى لدعم عملية البحث في الكلية 

 والجامعة.
فال ،(0230يوضح كل من األشقر )و  وعبد  ،IFLA (0233) وا 

غة سياسة تنمية المجموعات في المكتبة تعد اأن صي ؛(0223المعطي )
نظاماً عملياً يقوم على مجموعة من التعليمات التي سيستفيد منها المكتبيون 
والمستفيدون على حد سواء، وتفيد هذه السياسة باإلضافة إلى كونها أداة 

 في إعادة النظر ؛المواد العلمية، أو لوصف المجموعات الحالية الختيار
 في أهداف المكتبة وغاياتها على المدى القصير والطويل.

( إلى أن تنمية مصادر 0233يشير كل من منصور ويوسف )
المعلومات اإللكترونية هي "عملية بناء مستمرة ومتجددة ومحددة الهدف 

اإللكترونية، التي تتم من خالل  ومحكمة التخطيط لمصادر المعلومات
سياسة تزويد خاصة بها، تلك السياسة التي يجب أن تكون واضحة في 
صياغتها ومحكمة بدقة في كتابتها ومعلنة لكل العاملين بالمكتبة 
والمستفيدين منها، وكذلك يجب أن تكون محددة للعمليات واإلجراءات 

اعدة من قبل المكتبة للمس التي من خاللها تتم عملية اقتناء هذه المصادر
 في بناء مجموعاتها الرقمية".

كما أكدت سياسة تنمية المجموعات في مكتبة كلية الحقوق  
حرص  Cornell University Law Library( 0232بجامعة كورنيل )

الجامعة على بناء مجموعة ممتازة ومتوازنة من مصادر المعلومات 
 ديها.تلبية احتياجات المستفيدين لاإللكترونية والمطبوعة على حد سواء ل

( أن سياسة تنمية المجموعات  بشكل عام 0222تؤكد حمدي )
والجزء الخاص بتنمية مصادر المعلومات اإللكترونية ضمن هذه السياسة، 

 يجب أن ال تنفصل عن السياسة العامة للمكتبة ككل.
لتعرف إلى مسلسل بناء ل( 0227موسى ) هدفت دراسة

في مكتبة اإلسكندرية الجديدة، وبينت النتائج أنه ال  تهايالمجموعات وتنم
بد من استخدام أساليب وأدوات اختيار مصادر المعلومات ومصادر 
التزويد في المكتبة بشكل سليم يتوافق واحتياجات المستفيدين مع االهتمام 
باإلهداءات والمؤشرات العددية والنوعية لمجموعات المكتبة وتقييم 

 .تهانقيالمجموعات وت
( أن سياسة تنمية مجموعات المكتبة 0223ويرى عبد المعطي )

هي تلك الخطة والمحددات التي تضعها المكتبة بعد دراسة احتياجات 
مجتمع المكتبة وواقع مجموعاتها، وفي ضوء اهدافها، حتى تسير 
مجموعاتها نحو تحقيق تلك األهداف، وتنأى بها عن لمشاكل والعقبات 

 القائمين عليها.التي تواجه 
( أن التغير في العصر اإللكتروني 0220وتوضح متولي )

للمعلومات من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرض 
تحولين مهمين على المكتبات الجامعية؛ هما: التحول من تنمية مصادر 
 ءالمعلومات التقليدية إلى مصادر المعلومات اإللكترونية، والتحول من بنا

المجموعات المحلية إلى الحصول على المعلومات الكونية ومن جميع 
 أقطار العالم.

 مجال الجودة في المكتبات:
( إلى معرفة العالقة بين 0237هدفت دراسة الخاليلة وهمشري )

الثقافة التنظيمية ودرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في المكتبات 
مجتمع الدراسة من جميع العاملين  الجامعية الحكومية في األردن. وتكّون

( موظفًا، مثلوا عينة 337في المكتبات الجامعية الحكومية، وعددهم )
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( منهم، وأظهرت النتائج %55.4( فردًا، )أو 403اسة، واستجاب منهم )ر الد
أن  مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المكتبات الجامعية الحكومية في 

لين فيها كان متوسطًا، وحازت جميع مجاالتها األردن من وجهة نظر العام
على درجة توافر متوسطة أيضًا. وكانت درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة 
فيها متوسطة، وحازت جميع مبادئها على درجة ممارسة متوسطة أيضًا. 
وأظهرت النتائج أيضًا أن هناك ارتباطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى 

التنظيمية ودرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في  الداللة بين الثقافة
 المكتبات الجامعية المقصودة. 

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتطوير الثقافة التنظيمية السائدة 
في مجتمع الدراسة وتعزيزها؛ وذلك بتهيئة المناخ التنظيمي المناسب لتطبيق 

 إدارة الجودة الشاملة
إلى بيان وجهات نظر   Kiran (2010هدفت دراسة كيران )و 

أعضاء الهيئة التدريسية في جودة خدمات المكتبة المركزية والمكتبات 
الفرعية بجامعة ماليا بماليزيا، وكذلك بيان أثر خدمات المعلومات المقدمة 

 مدى رضاهم عنها. و  ،على عملهم األكاديمي
ية سأعضاء الهيئة التدريأن  :منها ؛توصلت الدراسة إلى نتائج عدة

جودة خدمات المكتبة فوق المتوسط، وحازت على ثقة المستخدمين قد قيموا 
وأن لها أثرًا إيجابيًا على عملية التدريس والتعليم والبحث العلمي،  هم،ورضا
جودة خدمات المكتبات يعتبر اتجاهًا تسويقيًا للمكتبات التركيز على وأن 

 األكاديمية.
ن قياس جودة خدمات ( بعنوا0222دراسة للشويعر ) أشارتو 

المكتبات العامة: دراسة حالة مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، إلى 
يتطلب  مرإن األفأنه نظرًا لما يشهده النظام العالمي من متغيرات متالحقة 

 نتاج الفكري ومقتنيات المكتبات بالجودة.ضبط اإل
 بة الملكوتطرقت الدراسة إلى قياس جودة الخدمات المقدمة من مكت

، من خالل اعتماد آراء هاعبد العزيز العامة بمدينة الرياض وتقييم
المستفيدين عن هذه الخدمات في مدى تحقق الجودة في الخدمات المقدمة، 

 وفي نقاط القوة والضعف في تقديم الخدمات.
وقد توصلت الدراسة إلى أن رضا معظم أفراد العينة محل الدراسة 

ت المعلومات التي تقدمها المكتبة محل الدراسة من المستفيدين عن خدما
، وهذه نسبة تشير إلى 5( من أصل 7.52) بلغمتوسط حسابي ، وبعال  

تحقيق الجودة بشكل كبير في خدمات المعلومات التي تقدمها مكتبة الملك 
 عبد العزيز العامة بالرياض )فرع الروضة(.

بة جامعة تقويم خدمات مكت إلى( 0222وهدفت دراسة العمران )
ودة في جالملك فهد للبترول والمعادن اعتمادًا على آراء المستفيدين 

الخدمات. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي مع التركيز على 
أسلوب دراسة الحالة. وتناولت الدراسة اإلطار المفهومي لخدمات المكتبات 

والبث  ،واإلحاطة الجارية ،والخدمة المرجعية ،اإلعارة ومنها: ؛الجامعية

يصال الوثائق ،االنتقائي للمعلومات وحجز  ،والبحث في الفهرس اآللي ،وا 
 والقياس والتقويم. ،الكتب

وير، مثل: التص ؛وكذلك تناولت الدراسة التسهيالت المرافقة لها
وتدريب المستفيدين، وقاعدة االطالع المفتوحة، والخلوات، ومعامل 

 الحاسب اآللي.
الدراسة محور قياس خدمات مؤسسات المعلومات  وتضمنت

 ، والفرق بين القياس والتقويم لها، والعوامل التي تؤثر على القياسهاوتقويم
، وكفاءة القائمين على القياس ،والتقويم، وطبيعة األشياء المراد قياسها

 وأساليب القياس المستخدمة، وأنواع القياسات والمقاييس المستخدمة.
جودة مدى تحقيق  للتعرف إلى(  0222الخثعمي ) وهدفت دراسة
مكتبة المركزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود في الخدمات المعلومات 

اإلسالمية بالرياض. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي متناولة 
خدمات المعلومات، ومقياس جودتها، ومبنى المكتبة والتجهيزات ودورها 

 فيدين عن خدماتها.في الجودة، ورضا المست
( أن الهدف األساسي لوجود المكتبة 0222ويوضح همشري )

هو خدمة المستفيدين منها وتحقيق رضاهم عنها، وبالتالي توفير الجامعية 
ما يحتاجون من مصادر معلومات حديثة بما يعكس حقيقة حاجاتهم؛ 
ة للذلك تسعى المكتبات الجامعية إلى تكوين مجموعة غنية ومتوازنة وشام

وحديثة من مصادر المعلومات المختلفة، في مختلف الموضوعات 
 واللغات واألشكال تساعدها على تحقيق أهدافها. 

( حول تطوير قياسات تقييم جودة 0222دراسة متولي ) وأوردت
بعض  ؛األداء والخدمات والمقتنيات بالمكتبات ومراكز المعلومات

ة البحثية ة بقياس نوعية المكتبالمنهجيات المقترحة لتجميع البيانات الخاص
تاحة المواد و وهي: الرضا العام للمستفيدين،  ؛وأدائهاوجودتها  ا 

 واستخدام المكتبة. ،واستخدامها، والتيسيرات
جودة خدمات للتعرف إلى ( 0222وهدفت دراسة الزهري والحايك )
لى البحث في احتماالت نجو  ،المعلومات بمركز القطان للطفل في غزة اح ا 

 مركز للطفل في تأدية وظيفته من وجهة نظر المستفيدين.ال هذا
 ،وأظهرت الدراسة تعريفاً بالمركز وبخدماته للمهتمين بالعالم العربي

، والمصاعب والمشكالت هاالخدمات المقدمة لألطفال وأنواع وجودة أشكال
التي يواجهها العاملون في المركز أثناء تأدية أعمالهم، ورضا المستفيدين 

وتوصلت الدراسة إلى أن المستفيدين راضون عن  خدمات المركز.عن 
موقع المركز وخدماته، وأن جودة الخدمات قد نالت قبواًل عاليًا لدى 

 المستخدمين.
لتعرف إلى جودة الخدمات التي ل (0227دراسة عباس ) وهدفت

مدة في معت هم،تقدمها المكتبات من خالل استقراء حاجات العمالء ورغبات
ل وذلك ألج ،وهما: الفجوة واإلدراك ؛ذلك على مدخلين ألجل قياس الجودة

توفير قاعدة معلومات إلدارة المكتبات من خالل معرفة نقاط القوة 
التالي اكتشاف مدى مراعاة المكتبات عند تصميم وب ،والضعف فيها
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الف ومدى اخت ،خدماتها للحاجات الفعلية للمستفيدين وتوقعاتهم
 التعليمات التي تعتمدها المكتبات عن التعليمات التي يهتم بها المستفيد.

وتناولت الدراسة التعليمات القياسية الخاصة بالجودة، وأبعاد       
وتطبيقات مقاييس جودة الخدمات في مكتبات جامعة الملك جودة الخدمة، 

وتبنت الدراسة مقياس  عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية.
التوقعات في قياس جودة الخدمة في المكتبات ومراكز  اإلدراكات/

 ها.المعلومات وتقييم
وأظهرت الدراسة كذلك نجاح المقياس المستخدم ألجل التعرف إلى 

الخدمة في مكتبات الدراسة. وأوصت الدراسة بالتركيز على الدراسات جودة 
 واألبحاث التي تتناول جودة الخدمات في المكتبات.

 ,Heinrichs  (0227)  واستخدم هينريكس وشاركي وليم
Sharkey, and Lim,  مقياسLibQUAL+TM  لقياس رضا المستفيدين

أن هناك تأثيرًا معتداًل عن جودة خدمات مكتبة جامعية، وأظهرت النتائج 
رضا المستفيدين عن طريقة معاملة المكتبة لهم، ومدى دعم المكتبة ل

لتعلمهم عمليات البحث و/أو احتياجاتهم في عملية التدريس وبين عالقات 
 .LibQUAL+TMأبعاد المقياس 
 Dalton and (0223) دالتون ومكنيكول كل من واستخدم

McNicol يم جودة خدمات المعلومات اإللكترونية في دراسة حول أهمية تقي
لقياس جودة مصادر المعلومات اإللكترونية. وأظهرت   eVALUEDأداة 

الدراسة أن المكتبات بحاجة إلى أن تأخذ بعين االعتبار المتغيرات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية لتستخدم طرقًا تقييمية حديثة لخدماتها، 

يد من الخبرة والمهارات والوقت في استخدام وهي ال تزال بحاجة إلى المز 
داة وأن أ ،الطرق المختلفة لتقييم جودة استخدام المصادر اإللكترونية

eVALUED   مناسبة للمكتبات الجامعية في عملية تقييم جودة تعد
 المصادر اإللكترونية.

 Miller, Tyler, and( 0223) ميلر وتايلر وبيكسكل من وأشاد 
Backus األمريكية في دراسة حول المكتبة الوطنية الطبية NLM  من

بجودة المعلومات المقدمة  MEDLINE Plusخالل الموقع الطبي 
. واعتبروا الموقع رائدًا في NIHللمستفيدين في المؤسسات الطبية الوطنية 

الجودة في مجاالت التكشيف والتنظيم وبث المعلومات الطبية ألخصائيي 
 ،ارب تقييم الناشرين فيه ألنفسهم استنادًا  لتعليمات االختيبسب ،المعلومات

بحيث يوفر الناشرون للمستفيدين معلومات محدثة ضمن أربعة أسس: 
الجودة والموثوقية والدقة في المحتويات، وتحقيق هدف الموقع في تقديم 
معلومات طبية ال في بيع منتج أو خدمة، والتحديث والتطوير، والجودة 

 هاب.سوعدم اإل
 Kyrillidou(0223) كيريليدو وجيرسش ينالباحثكل من  وتوصل

and Giersch    في دراستهما حول تقييم مقاييس مصادر المعلومات
استنادًا  ARLوالخدمات اإللكترونية عبر الشبكات لجمعية المكتبات البحثية 

إلى أنه ال بد لألنظمة التي يمكن أن تطور تقييم  ؛إلى تعليمات الجودة

علية مصادر المعلومات اإللكترونية التي يحتاجها المستفيدون من أن فا
 لتتمكن من قياس مختلف جوانب الجودة للمكتبة. ،تكون متعددة األغراض

( في دراسته حول "إدارة الجودة الشاملة 0224وأوضح الحمالي )
وهي: دراسة نظم  ؛في المكتبات ومراكز المعلومات" أسس إدارة الجودة

جراءات هالعمل وأساليب نجاز العمل بخط هاوتطوير  هوا  وات بصفة مستمرة، وا 
تاحة الفرصة للعاملين كي يسهموا في عملية التطوير،  وأساليب علمية، وا 
وتخفيض نسبة التباين بين النتائج والتوقعات إلى أدنى حد ممكن، وتحقيق 

صال بين اإلدارات وفق رضا المستفيد داخل المؤسسة وخارجها، واالت
ز وكذلك نظام الحواف ،حاجة العمل، وتحديد أهداف واضحة ومستقرة للعمل

إلى أن قيم الجودة قد أصبحت واقعًا  ةدراسال توتوصل المادية والمعنوية.
 موظفي مكتبات جامعة الملك سعود بالرغم من عدم قوتها. لدىمطبقًا 

ة الجودة الشاملة ( في دراستها حول إدار 0224وتناولت فرحات )
مفاهيم الجودة ومعوقات تطبيق إدارة  ؛في المكتبات ومراكز المعلومات

ومنها: أن إدارة الجودة  ؛الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات
الشاملة ال تنطبق على القطاع غير المربح كالمكتبات ألن معظم 

ة إدارة الجودمصطلحاتها جاءت من الصناعة والتجارة، وتعارض أسلوب 
 ،الشاملة مع مفهوم المهنة ومع الدور الصحيح ألمناء المكتبات الجامعية

الذي يركز على صيانة الجانب الفكري والوظيفة القيادية. وكذلك اعتبرت 
استخدام أساليب القياس والتحليل في تحديد المشكالت وتقييم  الدراسة أن

 رة الجودة الشاملة. وأشارتفي إدا مهماً عنصراً يعد مدى التحسين والجودة 
لقياس األداء في المكتبات الجامعية الذي يعكس  IFLAالدراسة إلى دليل 

 .الحاجة المتزايدة لدى المكتبات الجامعية إلى أدوات قياس فعالة لخدماتها

 منهجية الدراسة: 
مع عن طريق ج الوصفي، يسحالممنهج الالدراسة  استخدم في هذه

البيانات من مديري مكتبات الجامعات الخاصة في األردن ورؤساء األقسام 
من خالل استبيان صمم لهذا الغرض كأداة للدراسة لإلجابة عن  ،فيها

 ويتكون االستبيان من أربعة محاور: أسئلة الدراسة.
يتضمن المعلومات الشخصية ألفراد مجتمع  المحور األول:

: يتعلق بدرجة التزام المكتبات بتعليمات االعتماد لثانيالمحور االدراسة.
العام الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة ببناء 

 مقتنيات المكتبات وتنميتها، واشتمل على اثنتي عشرة عبارة.
بحث تعليمات وزارة التعليم العالي وال: يتعلق بدرجة تأثير المحور الثالث

 ياسة بناءجودة س تها؛ فيتعلقة ببناء المقتنيات فيها وتنميالعلمي الم
 واشتمل على ست عبارات. تها،مقتنياتها وتنمي
أتاح المجال لمديري المكتبات ورؤساء األقسام فيها بإبداء : المحور الرابع

 حول ما لم تشتمل عليه االستبانة.مالحظاتهم واقتراحاتهم 
 صدق األداة:

تم التحقق من صدق االستبانة  بعرضها على خمسة محكمين من ذوي 
المكتبات، وطلب منهم تحكيمها في علم االختصاص والخبرة في مجال 
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وقد أبدى المحكمون مالحظاتهم، وقد تم التعديل  ،ضوء أهداف الدراسة
واعتبرت هذه اإلجراءات  ،على االستبانة وصياغتها وفق مالحظاتهم

 ي لألداة. دالالت صدق ظاهر 
 ثبات األداة:

تم استخراج معامل ثبات األداة، وذلك بحساب معامل االتساق الداخلي  
( ويعتبر هذا المعامل كافيًا 2.25وفق معادلة كرونباخ ألفا، وكانت قيمته )

 ألغراض هذه الدراسة.
 مجتمع الدراسة:

ددهم ع ، والبالغتكون مجتمع الدراسة من مديري المكتبات ورؤساء األقسام
مستجيبًا  34(. استجاب منهم 0ملحق ) جامعية مكتبة 02يعملون في  ؛57

، وجدير رئيس قسم 42مدير مكتبة و 34منهم  . (%75.4)أي بنسبة 
اإلجابة عن االستبيان ألسباب خاصة  قد رفضتمكتبات  5بالذكر أن 

 وفقالمستجيبين من مجتمع الدراسة موزعين ( يوضح 3والجدول )بها. 
ت الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومسمى متغيرا

 الوظيفة.
وفق الجنس والتخصص المستجيبون من مجتمع الدراسة موزعون (: 2الجدول )

 والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومسمى الوظيفة
 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الجنس
 72.3 07 ذكر

 أنثى
32 33.2 

 322 34المجموع: 

 المؤهل العلمي

أقل من 
 بكالوريوس

2 32.2 

 25.3 02 بكالوريوس
 2.4 3 ماجستير

 هدكتورا
0 3.5 

 322 34المجموع: 

 سنوات الخبرة

 7أقل من 
 سنوات

30 05.2 

سنوات  7من 
 32.2 03 سنوات 32 –

 32أكثر من 
 سنوات

32 04.4 
 322 34المجموع: 

 مسمى الوظيفة
 42.0 34 مدير مكتبة

 رئيس قسم
42 22.2 

 322 34المجموع: 

من الذكور ومن حملة  كانوا المستجيبينأكثر ( أن 3يتبين من الجدول )
سنوات ومن رؤساء  32إلى  7درجة البكالوريوس ولديهم خبرات من 

  .األقسام

 التحليل اإلحصائي:
تم تفريغ البيانات من المكتبات المستجيبة للدراسة في نماذج  

دخالها إلى الحاسوب لمعالجتها إحصائيًا باستخاصة  ام حزمة دخبذلك، وا 
، وفي ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها تم استخراج SPSSبرمجية 

 اتكالتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط ؛اإلحصاءات الالزمة
والفروق ذات الداللة اإلحصائية بين  ،ةالمعياري ات، واالنحرافةالحسابي

 Anova، واستخدم اختبار بين على محاور الدراسةاستجابات المستجي
إليجاد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات االستجابات تعود 

. وتم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدريج النسبي كمعيار لعدة متغيرات
تصحيح أداة الدراسة، بهدف اطالق األحكام على المتوسطات الحسابية 

 :على النحو التالية وأبعادها، وذلك الخاصة بأداة الدراس
 مستوى المتوسطات الحسابية فئة المتوسطات الحسابية

 منخفضةدرجة تقدير  0.44 – 3.22
 درجة تقدير متوسطة 4.25 – 0.43
 درجة تقدير عالية 7.22 – 4.22

 تحليل البيانات ومناقشتها:
 هي: ،أسئلةثالثة على الدراسة  تشتملا

درجة التزام مكتبات الجامعات الخاصة األردنية بتطبيق ما السؤال األول: 
تعليمات االعتماد العام المتعلقة ببناء مقتنياتها وتنميتها من وجهة نظر 

 مديري مكتبات الجامعات الخاصة في األردن ورؤساء األقسام فيها؟

إلى بيان درجة التزام مكتبات الجامعات الخاصة  السؤاليهدف هذا 
األردنية بتطبيق تعليمات االعتماد العام المتعلقة ببناء مقتنياتها وتنميتها 
من وجهة نظر مديري مكتبات الجامعات الخاصة في األردن ورؤساء 

المتعلقة باإلجابة عن هذا  ( البيانات4األقسام فيها. ويوضح الجدول )
 السؤال. 
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العتماد العام المتعلقة ببناء مقتنياتها وتنميتها من وجهة نظر مديري مكتبات الجامعات الخاصة في ا(: درجة التزام مكتبات الجامعات الخاصة األردنية بتطبيق تعليمات 3جدول )
()مرتبة تنازليًا وفق المتوسطات الحسابية  األردن ورؤساء األقسام فيها

  

 الرقم
تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 هاتاألردنية المتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي
 بالمكتبات الجامعية

 المتوسط
 مستوى المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الحسابي

3 

الالزمة توفر المكتبة المراجع األساسية 
للبحث والدراسة كالمعاجــم اللغوية 

)القواميس(، ودوائر المعارف )الموسوعات(، 
ومعاجم التراجم والسير، واألدلة والكتب 
 ؛الثانوية، واألطالس، والببليوغرافيات ... الخ

 .باللغة العربية

 مرتفع 1.17 4.11

0 

توفر المكتبة دوريات جارية بنوعيها الورقية 
لكل مجال معرفي في كل واإللكترونية 

تخصص مرخص للجامعة ألغراض 
 .االعتماد العام

 مرتفع 1.15 4.09

4 
تقتني المكتبة من مختلف مصادر 

( عشرة عناوين 32المعلومات ما معدله )
 .لكل طالب حدًا أدنى

 مرتفع 1.48 3.93

ال يقل عدد العناوين في المكتبة عند  3
 مرتفع 1.22 3.93 .التأسيس عن عشرة آالف عنوان

لكل  0م3المكتبة ما مساحته  تخصص 7
 .( مجلد3222)

3.81 
 

 مرتفع 1.25

2 

توفر المكتبة دوريات لكل مجال معرفي في 
( 7كل تخصص مرخص للجامعة ولمدة )

سنوات سابقة على األقل بأشكال مختلفة 
لكترونية  .ورقية  وا 

3.62  
 متوسط 1.48

5 
 ( من%72توفر المكتبة ما ال يقل عن )

مجموع عناوين الدوريات المطلوبة لكل 
 .تخصص مرخص للجامعة بصورتها الورقية

 متوسط 1.291 3.62

2 

توفر المكتبة المراجع األساسية الالزمة 
للبحث والدراسة كالمعاجــم اللغوية 

)القواميس(، ودوائر المعارف )الموسوعات(، 
ومعاجم التراجم والسير، واألدلة والكتب 

  ؛واألطالس، والببليوغرافيات ..الخالثانوية، 
 .باللغة غير العربية

3.55 1.419  
 متوسط

2 

المكتبة للطالب إمكانية الحصول على  توفر
األبحاث التي يحتاجون إليها  مننسخ ورقية 
( صفحة مطبوعة مجانًا 372بحد أدنى )

 لكل طالب في الفصل الواحد.

 متوسط 1.520 3.30

32 
المدمجة لكل مجال توفر المكتبة األقراص 

معرفي في كل تخصص مرخص للجامعة 
 .( سنوات سابقة على األقل7ولمدة )

 متوسط 1.49 2.74

33 
توفر المكتبة المصغرات الفلمية لكل مجال 
معرفي في كل تخصص مرخص للجامعة 

 .( سنوات سابقة على األقل7ولمدة )
 منخفض  1.33 2.13
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ر تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يأثدرجة تالسؤال الثاني: ما 
ودة سياسة ج فيبالمكتبات الجامعية  تهاالمتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي

بناء مقتنياتها وتنميتها من وجهة نظر مديري مكتبات الجامعات الخاصة 
 في األردن ورؤساء األقسام فيها؟ 
بحث ر تعليمات وزارة التعليم العالي واليأثيهدف هذا السؤال إلى بيان درجة ت

جودة  فية جامعيبالمكتبات ال تهاالمتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي يالعلم
سياسة بناء مقتنياتها وتنميتها من وجهة نظر مديري مكتبات الجامعات 

وضح نتائج ي( 3الخاصة في األردن ورؤساء األقسام فيها. والجدول )
 اإلجابات الخاصة بذلك.  

ر تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلقة ببناء يثدرجة تأ(: 4جدول )
مرتبة جودة سياسة بناء مقتنياتها وتنميتها ) فيالمقتنيات وتنميتها بالمكتبات الجامعية 

 تنازليًا وفق المتوسطات الحسابية(

أن هناك ( 3الجدول ) فيمن خالل االنحرافات المعيارية الواردة يتبين 
م المتوسطات الحسابية إلجاباتهويتبين من خالل في اإلجابات،  اً جانست

أن درجة تأثير تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة ببناء 
نياتها جودة سياسة بناء مقت فيالمقتنيات وتنميتها بالمكتبات الجامعية 

كانت مرتفعة لجميع العبارات، باستثناء العبارتين األخيرتين وتنميتها 
ياسة ميع متطلبات تحقيق الجودة في  سلجتعليمات لالمتعلقتين بـ"شمولية ا

الجودة  تها، وعلى تحقيقةتنميو  بناء مقتنيات المكتبات الجامعية الخاصة
 الكمية أكثر من تحقيق الجودة النوعية" فكانت درجة التأثير لهما متوسطة. 

على األثر الواضح لدور لجان االعتماد في وزارة التعليم والنتائج تدلل 
والبحث العلمي في متابعتها لتطبيق التعليمات المتعلقة ببناء  العالي

ات المكتبات الجامعية على جودة سياسة بناء مقتنيتها في المقتنيات وتنمي
المكتبات وتنميتها الجامعية الخاصة؛ بل لوال التعليمات التي تشمل جميع 
 امتطلبات تحقيق الجودة لما توصلت المكتبات التي يعملون بها إلى م

 توصلت إليه اآلن من جودة.
عند  -إن وجدت- حصائيةاإلداللة الفروق ذات ما الالسؤال الثالث: 
( بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع a≤ 0.05مستوى الداللة )

ت تطبيق تعليماالمكتبات الجامعية الخاصة بالدراسة حول درجة التزام 
 يهافوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة ببناء المقتنيات 

ها جودة سياسة بناء مقتنياتها وتنميت فيوعن درجة تأثيرها تها، وتنمي
تعود للمتغيرات: االجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، 

 مسمى الوظيفة؟
 -تإن وجد– حصائيةاإلداللة لافروق ذات اليهدف هذا السؤال إلى بيان 

( بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع a≤ 0.05عند مستوى الداللة )
الدراسة حول درجة التزام المكتبات الجامعية الخاصة بتطبيق تعليمات 

فيها،  هاتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي
يرات: سياسة بناء مقتنياتها وتنميتها تعود للمتغجودة في  وعن درجة تأثيرها

االجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مسمى الوظيفة. 
 ( توضح نتائج اإلجابات الخاصة بذلك.2-7الجداول )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 تهاميوتناألردنية المتعلقة ببناء المقتنيات 
 بالمكتبات الجامعية

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
المتوسط 
 الحسابي

تقوم لجان االعتماد في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي بالتحقق من تطبيق 

 مقتنيات الالتعليمات في سياسة بناء 
المكتبات الجامعية الخاصة بشكل تها بتنميو 

 .دقيق وبصورة دورية

4.04 1.19 

 مرتفع

لوال تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي لما توصلت مكتبات الجامعات 

األردنية الخاصة إلى ما توصلت إليه اآلن 
من جودة سياسة بناء مقتنيات المكتبات 

 تها.تنميو  الجامعية الخاصة

4.02 1.26 

 مرتفع

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بحاجة إلى تحديث لتساهم أكثر في  جودة 
سياسة بناء مقتنيات المكتبات الجامعية 

 تها.تنميو   الخاصة

4.00 
 1.27 

 مرتفع

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ركزت على تحقيق الجودة في سياسة بناء 

 تهاتنميو  مقتنيات مصادر المعلومات الورقية
بشكل أكبر من مصادر المعلومات 

 اإللكترونية. 

3.90 1.34 

 مرتفع

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ركزت على تحقيق الجودة الكمية بشكل أكبر 
من تحقيق الجودة النوعية في سياسة بناء 

 مقتنيات المكتبات الجامعية الخاصة
 تها.تنميو 

3.67 1.42 

 متوسط

التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات وزارة 
تشمل جميع متطلبات تحقيق الجودة في 
سياسة بناء مقتنيات المكتبات الجامعية 

 تها.تنميو  الخاصة

3.55 1.38 

 متوسط
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( بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول درجة التزام أفراد مجتمع الدراسة حول تطبيق a≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )اإلداللة الفروق ذات ال(: 5جدول ) 
لمي، سنوات عبالمكتبات الجامعية والتي تعود للمتغيرات: االجنس، التخصص، المؤهل ال تهاوتنمي والبحث العلمي المتعلقة ببناء المقتنياتالمكتبات لتعليمات وزارة التعليم العالي 

 يالخبرة، مسمى الوظيف

ر تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يثتأ
ات بالمكتب تهاالمتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي

 الجامعية على جودتها
 .Sum of Squares F Sig المتغيرات

لوال تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما 
الجامعات األردنية الخاصة إلى ما توصلت مكتبات 

توصلت إليه اآلن من جودة سياسة بناء مقتنيات 
 تها.تنميو  المكتبات الجامعية الخاصة

 733. 118. 192. الجنس
 104. 2.769 4.238 التخصص

 857. 255. 1.287 المؤهل العلمي
 249. 1.438 4.493 سنوات الخبرة
 551. 361. 584. مسمى الوظيفة

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل 
متطلبات تحقيق الجودة في سياسة بناء جميع 

 ا.تهتنميو  مقتنيات المكتبات الجامعية الخاصة

 992. 000. 000. الجنس
 263. 1.288 2.454 التخصص

 781. 361. 2.178 المؤهل العلمي
 809. 213. 850. سنوات الخبرة
 595. 287. 561. مسمى الوظيفة

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ركزت 
على تحقيق الجودة الكمية بشكل أكبر من تحقيق 
الجودة النوعية في سياسة بناء مقتنيات المكتبات 

 تها.تنميو  الجامعية الخاصة

 187. 1.804 3.602 الجنس
 090. 3.022 5.866 التخصص

 810. 321. 2.058 المؤهل العلمي
 968. 033. 139. سنوات الخبرة
 149. 2.164 4.283 مسمى الوظيفة

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ركزت 
على تحقيق الجودة في سياسة بناء مقتنيات 

من  بشكل أكبر تهاتنميو  مصادر المعلومات الورقية
 مصادر المعلومات اإللكترونية. 

 077. 5.628 5.628 الجنس
 519. 422. 771. التخصص

 700. 478. 2.680 المؤهل العلمي
 626. 474. 1.752 سنوات الخبرة
 354. 877. 1.584 مسمى الوظيفة

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحاجة 
إلى تحديث لتكون مؤثرة بشكل أكبر في جودة 
سياسة بناء مقتنيات مكتبات الجامعات الخاصة 

 تها.وتنمي

 811. 058. 096. الجنس
 205. 1.661 2.648 التخصص

 517. 772. 3.810 المؤهل العلمي
 496. 713. 2.340 سنوات الخبرة

 440. 607. 992. مسمى الوظيفة
 

 .Sum of Squares F Sig المتغيرات

تقوم لجان االعتماد في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي بالتحقق من تطبيق التعليمات في سياسة 

خاصة المكتبات الجامعية التها بتنميو  مقتنياتالبناء 
 .بشكل دقيق وبصورة دورية

 582. 308. 447. الجنس

 862. 031. 045. التخصص



 االردنية وتنميتها وتأثير تعليمات االعتماد العام فيها من وجهة نظر مديري المكتبات و رؤساء االقسام فيهاجودة سياسة بناء مقتنيات مكتبات الجامعة الخاصة 

335 

 
     

( 3222لكل ) 0م3المكتبة ما مساحته  تخصص
 .مجلد

 103. 2.783 4.227 الجنس
 542. 378. 608. التخصص

 260. 1.389 6.421 المؤهل العلمي
 024. 4.087 11.285 سنوات الخبرة
 011. 7.069 9.781 مسمى الوظيفة

من مختلف مصادر المعلومات ما تقتني المكتبة 
( عشرة عناوين وذلك بمعدل لكل 32معدله )

 .طالب حدًا أدنى

 163. 2.015 4.346 الجنس
 163. 2.015 968. التخصص

 178. 1.722 10.851 المؤهل العلمي
 468. 774. 3.457 سنوات الخبرة
 523. 416. 932. مسمى الوظيفة

عن  عند التأسيس ال يقل عدد العناوين في المكتبة
 .عشرة آالف عنوان

 665. 191. 291. الجنس
 189. 1.788 2.623 التخصص

 *002. 6.002 19.834 المؤهل العلمي
 178. 1.801 5.188 سنوات الخبرة
 مسمى الوظيفة

 
2.860 1.957 .169 

توفر المكتبة دوريات جارية بنوعيها الورقية 
 تخصص واإللكترونية لكل مجال معرفي في كل

 .مرخص للجامعة ألغراض االعتماد العام

 129. 2.400 3.077 الجنس
 637. 226. 305. التخصص

 841. 277. 1.162 المؤهل العلمي
 623. 479. 1.302 سنوات الخبرة
 953. 004. 005. مسمى الوظيفة

توفر المكتبة دوريات لكل مجال معرفي في كل 
سنوات ( 7تخصص مرخص للجامعة ولمدة )

سابقة على األقل بأشكال مختلفة ورقية  
لكترونية  .وا 

 728. 123. 275. الجنس
 964. 002. 005. التخصص

 548. 716. 4.805 المؤهل العلمي
 706. 351. 1.587 سنوات الخبرة
 109. 2.685 5.657 مسمى الوظيفة

توفر المكتبة المصغرات الفلمية لكل مجال معرفي 
( 7للجامعة ولمدة ) في كل تخصص مرخص

 .سنوات سابقة على األقل

 412. 688. 956. الجنس
 224. 1.526 2.697 التخصص

 565. 688. 3.779 المؤهل العلمي
 357. 1.056 3.770 سنوات الخبرة
 350. 894. 1.604 مسمى الوظيفة

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 هاتالمقتنيات وتنمياألردنية المتعلقة ببناء 

 بالمكتبات الجامعية

 .Sum of Squares F Sig المتغيرات

توفر المكتبة األقراص المدمجة لكل مجال معرفي 
( 7في كل تخصص مرخص للجامعة ولمدة )

 .سنوات سابقة على األقل

 625. 242. 570. الجنس
 244. 1.400 3.110 التخصص

 759. 392. 2.759 المؤهل العلمي
 119. 2.244 9.500 سنوات الخبرة
 242. 1.408 3.127 مسمى الوظيفة

( من مجموع %72توفر المكتبة ما ال يقل عن )
عناوين الدوريات المطلوبة لكل لتخصص مرخص 

 .للجامعة بصورتها الورقية

 838. 042. 087. الجنس
 193. 1.754 2.874 التخصص

 504. 795. 4.038 المؤهل العلمي
 941. 061. 213. الخبرةسنوات 

 967. 002. 003. مسمى الوظيفة
توفر المكتبة المراجع األساسية الالزمة للبحث 
والدراسة كالمعاجــم اللغوية )القواميس(، ودوائر 
المعارف )الموسوعات(، ومعاجم التراجم والسير، 
واألدلة والكتب الثانوية، واألطالس، والببليوغرافيات 

 باللغة العربية    ؛..الخ

 733. 118. 192. الجنس
 659. 198. 281. التخصص

 355. 1.113 4.608 المؤهل العلمي
 839. 176. 509. سنوات الخبرة
 490. 485. 683. مسمى الوظيفة

 992. 000. 000. الجنس
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توفر المكتبة المراجع األساسية الالزمة للبحث 
والدراسة كالمعاجــم اللغوية )القواميس(، ودوائر 

)الموسوعات(، ومعاجم التراجم والسير،  المعارف
واألدلة والكتب الثانوية، واألطالس، والببليوغرافيات 

 .باللغة غير العربية  ؛..الخ

 100. 2.834 5.469 التخصص
 529. 750. 4.613 المؤهل العلمي
 988. 012. 050. سنوات الخبرة
 953. 003. 007. مسمى الوظيفة

المكتبة للطالب إمكانية الحصول على نسخ  توفر
ورقية عن األبحاث التي يحتاجون إليها بحد أدنى 

( صفحة مطبوعة مجانًا لكل طالب في 372)
 .الفصل الواحد

 265. 373. 5.722 المؤهل العلمي
 574. 563. 1.640 سنوات الخبرة
 322. 1.004 1.433 مسمى الوظيفة

 062. 3.677 4.807 الجنس
 060. 3.753 8.141 التخصص

 939. 134. 992. المؤهل العلمي
 637. 456. 2.165 سنوات الخبرة
 988. 000. 001. مسمى الوظيفة

 
( بين إجابات a≤ 0.05(: الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة )6جدول )

المستجيبين حول أثر تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة ببناء المقتنيات 

جودتها والتي تعود للمتغيرات: )الجنس، التخصص،  فيبالمكتبات الجامعية  تهاوتنمي
 مي، سنوات الخبرة، مسمى الوظيفة(المؤهل العل

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند أنه ال( 2 - 7ول )ايتبين من الجد
( بين متوسطات إجابات المستجيبين حول a≤0.05مستوى الداللة )

درجة تطبيق المكتبات لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ود للمتغيرات: تع تهالمقتنيات بالمكتبات الجامعية وتنميالمتعلقة ببناء ا

الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مسمى الوظيفة عدا 
التعليمات المتعلقة بعدد العناوين في المكتبة عند التأسيس والتي يجب 
أن ال تقل عن عشرة آالف عنوان؛ حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية 

مؤهل العلمي ولصالح حملة البكالوريس وقد يعود ذلك تعود لمتغير ال
وكذلك  منهم. %25.3إلى أنهم يمثلون أكثرية المستجيبين حيث بلغوا  

أنه ال توجد فروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة يتبين 
(a≤ 0.05 بين إجابات المستجيبين حول أثر تطبيق )على  التعليمات

متغيرات: الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، جودة مقتنياتها تعود لل
وقد يعود ذلك إلى اإلجماع شبه الكامل سنوات الخبرة، مسمى الوظيفة 

للمديرين ورؤساء األقسام في مكتبات الجامعات الخاصة باألردن على 
أنه لوال التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما 

، ولما وصلت جودة سياسة تنمية مقتنيات التزمت بتطبيق التعليمات
مالحظات واقتراحات مديري مكتبات المكتبات إلى ما وصلت إليه.

 لمديريأتاحت االستبانة  :ورؤساء األقسام فيها الجامعات الخاصة
 مكتبات الجامعات الخاصة عرض مالحظاتهم واقتراحاتهم التي لم

ع م بعضهم متوافقةوقد جاءت المالحظات من  تتطرق إليها االستبانة.
نتائج الدراسة حول ضرورة اشتمال تعليمات االعتماد على تنمية الجودة 

اصة وخ أكثر من الجودة النوعية مقتنيات المكتبات الجامعيةالكمية ل
 المصادر اإللكترونية.

 االستنتاجات:
ن المكتبات الجامعية الخاصة في األردن تلتزم بتطبيق جميع إ .3

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة ببناء مقتنياتها 

 معرف لكل مجال قراص المدمجة والمصغرات الفلميةتوفير األ باستثناء
 ( سنوات سابقة على األقل.7في كل تخصص مرخص للجامعة ولمدة )

ماد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم ن لجان االعتإ .0
 هاتبالتحقق من تطبيق التعليمات المتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي

 المكتبات الجامعية.ب
لوال التعليمات التي تشمل جميع متطلبات تحقيق الجودة لما  .4

وصلت المكتبات الجامعية الخاصة في األردن إلى ما وصلت 
 سياسة بناء مقتنياتها وتنميتها. إليه اآلن من جودة في 

 تحقيق الجودة الكمية لبناء المقتنيات فين التعليمات قد أثرت إ .3
أكثر من الجودة النوعية وبشكل أكبر للمصادر الورقية  تهاوتنمي

 من المصادر اإللكترونية.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

(a≤0.05 بين متوسطات إجابات ) المستجيبين حول درجة
تطبيق المكتبات لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

عود بالمكتبات الجامعية ت تهاالمتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي
للمتغيرات: الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، 

 التعليمات المتعلقة بعدد العناوين في باستثناء ،مسمى الوظيفة
والتي يجب أن ال تقل عن عشرة آالف  ،بة عند التأسيسالمكت
حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية تعود لمتغير  ،عنوان

 المؤهل العلمي ولصالح حملة درجة البكالوريس.
 ≥aال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

ر يأثدرجة ت( بين متوسطات إجابات المستجيبين حول 0.05
كتبات لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق الم

جودة  يفبالمكتبات الجامعية  تهاالمتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي
مقتنياتها تعود للمتغيرات: الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، 

 .سنوات الخبرة، مسمى الوظيفة
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 التوصيات:
 لي:يفي ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة يوصي الباحث بما 

أن تلتزم المكتبات الجامعية الخاصة في األردن بتطبيق تعليمات  .3
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتوفير األقراص 
المدمجة والمصغرات الفلمية لكل مجال معرفي في كل تخصص 

 ( سنوات سابقة على األقل. 7مرخص للجامعة ولمدة )
تم مراجعة التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث تأن  .0

 مقتنيات النوعية لبناءالعلمي لتركز على ما يحقق الجودة 
 وخاصة للمصادر اإللكترونية.     ،المكتبات الجامعية وتنميتها

أن تستمر متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق   .4
تى لمتعلقة ببناء المقتنيات وتنميتها حالتعليمات الصادرة عنها وا

 تستمر جودتها وتزداد.
 (: االستبانة 2ملحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األفاضل مديرو المكتبة ورؤساء األقسام المحترمون
 تحية طيبة وبعد

 جودة سياسة بناء"يرجى العلم أن الباحث ينوي إعداد بحث بعنوان ف
 ومدى تأثير تهاالخاصة األردنية وتنميمقتنيات مكتبات الجامعات 

المكتبات ب تهاتعليمات االعتماد العام المتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي
يرجى "، فمن وجهة نظر المديرين ورؤساء األقسام فيها فيهاالجامعية 

 .التكرم بتعبئة االستبيان ألغراض البحث العلمي شاكرًا تعاونكم
                                                                                                         

 الباحث
 أ.د. فضل كليب

======================================
======================================

====== 
 أواًل: المعلومات الشخصية:

 )     (  أنثى              )    (   ذكر             :الجنس
)     ( علم المكتبات والمعلومات          )     (       التخصص:

 تخصص آخر
)     (               )     ( أقل من بكالوريوس      المؤهل العلمي:

)     (     )     ( ماجستير                                بكالوريوس
 دكتوراه

 سنوات الخبرة:
سنوات     )      32 - 7سنوات         )     (  7)    ( أقل من     

 سنوات 32(  أكثر من 

 مسمى الوظيفة:
 )      ( رئيس قسم                 )    ( مدير مكتبة  

ثانيًا: درجة التزام المكتبة بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 :تهاالمكتبة وتنميالمتعلقة بسياسة بناء مقتنيات 
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المكتبات ب تهاوزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية المتعلقة ببناء المقتنيات وتنمي تعليمات

 الجامعية

 االلتزامدرجة 

 
عالية 

 جداً 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية

      .( مجلد2000لكل ) 7م4المكتبة ما مساحته  تخصص
      .( عشرة عناوين لكل طالب حداً أدنى20تقتني المكتبة من مختلف مصادر المعلومات ما معدله )

      .ال يقل عدد العناوين في المكتبة عند التأسيس عن عشرة آالف عنوان
توفر المكتبة دوريات جارية بنوعيها الورقية واإللكترونية لكل مجال معرفي في كل تخصص مرخص للجامعة 

 .ألغراض االعتماد العام
     

( سنوات سابقة على األقل 5توفر المكتبة دوريات لكل مجال معرفي في كل تخصص مرخص للجامعة ولمدة )
لكترونية ؛بأشكال مختلفة  .ورقية وا 

     

( سنوات سابقة على 5توفر المكتبة المصغرات الفلمية لكل مجال معرفي في كل تخصص مرخص للجامعة ولمدة )
 .األقل

     

( سنوات سابقة على 5توفر المكتبة األقراص المدمجة لكل مجال معرفي في كل تخصص مرخص للجامعة ولمدة )
 .األقل

     

( من مجموع عناوين الدوريات المطلوبة لكل تخصص مرخص للجامعة بصورتها %50توفر المكتبة ما ال يقل عن )
 .الورقية

     

( صفحة 250األبحاث التي يحتاجون إليها بحد أدنى ) منالمكتبة للطالب إمكانية الحصول على نسخ ورقية  توفر
 مطبوعة مجانًا لكل طالب في الفصل الواحد.

     

( من مجموع عناوين الدوريات المطلوبة لكل لتخصص مرخص للجامعة %50توفر المكتبة ما ال يقل عن )
 .بصورتها الورقية

     

المكتبة المراجع األساسية الالزمة للبحث والدراسة كالمعاجــم اللغوية )القواميس(، ودوائر المعارف  توفر
 .)الموسوعات(، ومعاجم التراجم والسير، واألدلة والكتب الثانوية، واألطالس، والببليوغرافيات ... الخ  باللغة العربية

     

 درجة التأثير الموضوع

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 
لوال تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما توصلت مكتبات الجامعات األردنية الخاصة إلى ما توصلت 

 تها.تنميو إليه اآلن من جودة  سياسة بناء مقتنيات المكتبات الجامعية الخاصة 
     

جميع متطلبات تحقيق الجودة في سياسة بناء مقتنيات  تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل
 .المكتبات وتنميتها الجامعية الخاصة

     

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ركزت على تحقيق الجودة الكمية بشكل أكبر من تحقيق الجودة 
 تها.تنميو النوعية في  سياسة بناء مقتنيات المكتبات الجامعية الخاصة 

     

تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ركزت على تحقيق الجودة في  سياسة بناء مقتنيات مصادر 
 بشكل أكبر من مصادر المعلومات اإللكترونية.  تهاتنميو  المعلومات الورقية

     

ناء في جودة سياسة بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحاجة إلى تحديث لتكون مؤثرة بشكل أكبر 
 تها.مقتنيات مكتبات الجامعات الخاصة وتنمي

     

تقوم لجان االعتماد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقق من تطبيق التعليمات في  سياسة بناء 
 .بشكل دقيق وبصورة دورية تهاتنميو  مقتنيات المكتبات الجامعية الخاصة

     

المراجع األساسية الالزمة للبحث والدراسة كالمعاجــم اللغوية )القواميس(، ودوائر المعارف توفر المكتبة 
)الموسوعات(، ومعاجم التراجم والسير، واألدلة والكتب الثانوية، واألطالس، والببليوغرافيات ..الخ  باللغة غير 

 .العربية
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تنيات جودة سياسة بناء مقفي ر تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يأثتثالثًا: درجة  
 تهاالمكتبة الجامعية وتنمي
 تودين تدوينها: رابعًا: أية مالحظات أو اقتراحات تود/

 (: مكتبات الجامعات الخاصة7ملحق )
 المكتبات الرقم المكتبات الرقم
مكتبة األكاديمية األردنية  .2

 للموسيقى
جامعة عجلون الوطنية  .22

 الخاصة
مكتبة جامعة العلوم المالية  .7

 والمصرفية
 مكتبة جامعة الشرق األوسط  .27

مكتبة جامعة إربد األهلية  .3
 الخاصة

مكتبة جامعة العلوم التطبيقية  .23
 الخاصة

مكتبة جامعة عمان األهلية  .24 مكتبة جامعة اإلسراء .4
 الخاصة

األميرة سمية مكتبة جامعة  . 5
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