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ملخص البحث :

يشهد العادل يوميا العديد من التطورات واالبتكارات التكنولوجية سواء يف عادل االتصاالت أو يف عادل ادلعلوماتية ،اليت ما
فتئت تتيح من التطبيقات يف شىت اجملاالت احلياتية وتوثر عليها بشكل أو بآخر خصوصا إذا ما اندمج االثنُت معا ،ليشكال بيئة
إلكًتونية ورلال افًتاضي ليس لو حدود وبالتارل ينعكس ذلك على إدارة وتسيَت تلك اجملاالت ،اليت من بينها رلال ادلكتبات
ومراكز ادلعلومات اليت إن دل نقل كانت السباقة لذلك فهي اآلن يف مفًتق الطرق لكي تكون أو ال تكون يف ىذا اجملال
االفًتاضي ،ىذا من جهة ومن جهة أخرى تطور ودخول بعض ادلفاىيم ادلعاصرة مثل إدارة اجلودة الشاملة يف رلال ادلكتبات
ومراكز ادلعلومات والذي يركز ىو اآلخر على رلموعة من ادليكاننيزمات واحللقات ،ومن بينها قضية التكنولوجيات احلديثة
والربرليات الوثائقية ،اليت ىي األخرى ذلا ماذلا وعليها ما عليها ،خصوصا وأن منتجي ىذه الربرليات سواء من قبل كربيات
الشركات ادلعروفة أو الربرليات ادلفتوحة ادلصدر أو ادلصممُت اذلواة ،بُت مطرقة تلبية رغبات ادلستفيد من الربامج وسندان ادلعايَت
ادلتبعة يف ذلك ،فإذل أي مدى ديكن أن تأخذ ىذه ادلسألة حظها الوافر يف إدارة اجلودة الشاملة للمكتبات ومراكز ادلعلومات،

وىو ما سنحاول اإلجابة عنو يف ىذه الورقة البحثية.

الكلمات المفتاحية :
اجلودة الشاملة  ،ادلعلوماتية ،اجلودة الشاملة ،ادلكتبات،مراكز ادلعلومات،الربرليات الوثائقية ،إدارة

مقدمة:

شكلت التطورات التنظيمية للفكر اإلداري عدة مراحل فكرية وفلسفية لتطوير الفرد واإلنسان الذي يسعى دائما بطبعو
دائما ضلو األفضل ويسعى دائما من أجل بلوغ الريادة وادلكانة ادلتميزة والرقي والتطور ،سواء لشخصو أو بكل ما حييط بو ،بدء
من احمليط ادلصغر وىو العائلة إذل سلتلف العالقات اليت تربطو مبحيطو اخلارجي ،كاإلدارات وادلؤسسات وادلنظمات داخل اجملتمع،
اليت عانت ىي األخرى من مشكالت جعلتها تتقهقر يف قدراهتا وإمكاناهتا على مواجهة ادلنافسة احمللية والعادلية ،شلا استدعى
ادلفكرين على إجياد إدارة فعالة حتقق من خالذلا التفوق ،وحتقق ذلا الًتابط والتناسق الكامل بُت عناصرىا ومكوناهتا الذاتية ،من
خالل التفكَت يف إدارة اجلودة الشاملة ،وبالضبط يف تكنولوجيا ادلعلومات وما حتققو الربرليات من إمكانيات ىائلة يف رلال
التسسيَت.
إال أن ىذه احللقة من احللقات التسيَتية يف ادلكتبات ومراكز ادلعلومات ال زالت دل تأخذ نصيبها يف االىتمام رغم ما
تقدمو من إمكانات وتلبية رغبات ادلستفيدين من ادلكتبات ومراكز ادلعلومات ،وحىت بالنسبة لتسيَت شؤوهنا الداخلية خصوصا وأن
الربرليات تتيح العديد من ىذه التطبيقات التسيَتية ،وىو ما حققتو العديد من ادلؤسسات االقتصادية من صلاحات على رتيع
ادلستويات من تطبيق لفلسفة نظام إدارة اجلودة الشاملة،وسلتلف التطبيقات التكنولوجية كالربرليات.
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ادلكتبات ومراكز ادلعلومات على وجو اخلصوص ،تسعى ىي األخرى جاىدة للمضي قدما ضلو تطبيق مفاىيم اجلودة
الشاملة ،وحذو ما حذتو ادلؤسسات االقتصادية سواء كان ذلك عن قصد أو غَت قصد ،سعيا منها دلواكبة التطور وادلستجدات يف
رلال اإلدارة والتسيَت والنهوض بالنظام ككل ضلو تكامل شامل يف دورة العمل ،والتميز يف كافة الوظائف والعمليات سواء الفنية أو
اإلدارية والعمل على إرضاء ادلستفيدين من خدمات تلك ادلكتبات عن طريق التقييم الذايت جلميع اخلدمات ،والعمل على تبٍت
حل اإلشكاالت وسياد ثقافة العمل اجلماعي ضمن فرق عمل لتوظيف سلتلف البيانات اإلحصائية بشكل مستمر ،وتفويض
السلطات والعمل على تطوير مقاييس األداء والتحسُت والتطوير ادلستمرين ،عرب فتح رلموعة من القنوات االتصالية يف إدارة ىذه
ادلكتبات ،سواء تعلق األمر بُت سلتلف ادلصاحل أو بُت ىذه ادلؤسسات وادلستفيدين من خدمات ىذه ادلصاحل من خالل نظام
موثق واضح ادلعادل ،ويف األخَت استخدام التكنولوجيات احلديثة يف سلتلف كل ىذه العمليات التسيَتية كالربرليات الوثائقية اليت
تعترب حلقة الوصل بينها.
اإلطار الفكري والنظري إلدارة الجودة الشاملة :

.1.1.2تطور مفهوم الجودة :
شهد القرن العشرين والواحد والعشرين عدة تغَتات فرضت عليو اإلرتقاء بنظم األداء واإلنتاج واخلدمات يف سلتلف
ادلؤسسات ،دلواكبة التحدي واالستجابة لشروط البقاء وحتسُت الكفاءة اإلنتاجية يف كافة ادليادين من أجل ضبط جودهتا لتحقيق
اإلتقان والتميز والسعي لتحقيق األحسن يف كل ما حييط بعناصر ادلؤسسة وبيئتها.
يعزى أقدم االىتمامات باجلودة إذل القرن الثامن عشر قبل ادليالد ،يف احلضارة البابلية إبان حكم زتورايب إذ تضمنت
قوانينو  282قانونا ،ضمنها قانونا واحد متعلق بالتجارة يوجب على كل شخص تقدم سلعة أو منتوجا بو عيب أو غَت جيد أو
ناقص بضرورة إصالح عيبو ،وتشَت الوقائع التارخيية يف الق  15قبل ادليالد إذل أن القدماء ادلصريُت أكدوا على اجلودة يف بناء
1
اإلىرامات.
بعد ظهور الثورة الصناعية يف القرن  18بعد ادليالد أصبحت اجلودة حدثا مهما يف تاريخ البشرية وأصبح االعتماد عليها
كمفهوم يعطي نتائجو اإلجيابية مع تعدد صيغ التعامل معها ،وقد صنف "  "feigenbaumمراحل تطور اجلودة إذل ستسة
2
مراحل أساسية ،بعد أن اعتمدت ادلنظمة العربية للمواصفات وادلقاييس نفس ادلراحل اليت قام بتصنيفها واليت جاءت كما يلي:
أ .مرحلة مسؤولية احلريف عن ضبط اجلودة :وىي الفًتة ما قبل القرن العشرين إذا يًتكز كل شيء على مهارة وإبداع احلريف يف
الصناعة.
ب .مرحلة مسؤولية رئيس العمال عن ضبط اجلودة  :إذ دتتد ىذه ادلرحلة من(  )1918-1900إذ تعد ىذه ادلرحلة من إفرازات
الثورة الصناعية.
ج .مرحلة ضبط اجلودة بالفحص )1945-1919( :وبعد ما أصبح رئيس العمال غَت قادر على السيطرة وضبط جودة العمل
ادلنتج،ظهرت يف ىذه الفًتة وظيفة ادلفتش الذي تكمن مهمتو يف الفحص بعد انتهاء أي عملية أو مرحلة من مراحل اإلنتاج.
د .مرحلة الضبط اإلحصائي للجودة)1960-1945 (:إذ أدخلت سلتلف األساليب اإلحصائية عن طريق العينات وذلك بدء
3
من احلرب العادلية الثانية.
مرحلة ضمان اجلودة  :دتتد ىذه ادلرحلة من من (  )1980-1960وكان اذلدف من ذلك ىو احلفاظ على مستويات
ه.
اجلودة اليت مت حتقيقها انطالقا شلا حققو اليابانيون من صلاحات ملموسة بعد تطبيقهم لفكرة حلقات اجلودة باإلضافة إذل تبنيهم
وحتقيقهم لشعار العيب الصفري  4وكذا اىتمامهم باجلودة على أهنا نظام حيتوي على رلموعة من الوسائل من أجل حتقيق رغبة
5
الزبون بشىت الطرق العلمية واإلحصائية سواء كان ذلك يف رلال اخلدمة أو اإلنتاج.
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يالحظ أنو يف بداية الثمانينيات شكلت ادلنظمة العادلية للتقييس جلانا متخصصة لوضع آليات تثبت من خالذلا
الشركات لزبائنها الداخليُت والنهائيُت صحة إجراءات وطرق اجلودة اليت تتبعها بعد ما أصدرت نفس ادلنظمة عائلة ادلواصفات
6
القياسية إيزو  9000كمعيار دورل موحد لضمان اجلودة.
و .مرحلة إدارة اجلودة الشاملة ()2010-1985
مدخل إداري يركز على اجلودة اليت تعتمد مسامهة رتيع العاملُت يف ادلنظمة لتحقيق صلاح طويل ادلدى من خالل حتقيق رضا الزبون
وحتقيق ادلنافع جلميع العاملُت فيها واجملتمع،وديكن القول أن ادلواصفة ( )ISO 9001إصدار 2000تعد حجر الزاوية لتطبيق
7
إدارة اجلودة الشاملة بنجاح.
إن تطور مفهوم اجلودة وصياغة سلتلف أفكاره وصوال إذل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة دل يتشكل دفعة واحدة بل تطلب
مرور وقتا ليس باذلُت من الزمن ونتج عقب اجتهادات وإضافات علمية كبَتة مشلت الصعيدين الفكري والتطبيقي.
مفهوم الجودة :

تعددت األدبيات اليت حتدثت عن إدارة اجلودة كتعدد استعماالت مصطلح اجلودة ،فعند الفحص والتدقيق يف سلتلف
األدبيات اليت تناولت موضوع اجلودة ،صلد أن اجلودة من وجهة نظر الباحثُت ىي قدرة ادلنتج ادلطلوب تقدديو يف شكل منتج هنائي
إلشباع استعمال العميل ومتطلباتو ،أوىي ادلطابقة لالحتياجات ادلطلوبة. 8
وىناك من يعرفها على أهنا درجة وفاء ادلنتج لالحتياجات ورغبات ادلستهلكُت عند االستخدام ،يف حُت تشَت اجلودة إذل
مستوى متعادل لصفات يتميز هبا ادلنتج أو اخلدمة ادلبنية على قدرة ادلنتج وحاجات ادلستهلك ،9فيما عرفها معهد اجلودة الفيدرارل
األمريكي بأهنا أداء العمل الصحيح وبشكل صحيح من ادلرة األوذل مع االعتماد على تقييم ادلستفيد يف معرفة مدى حتسُت
10
الرأي نفسو معهد ادلقاييس القومي األمريكي بأهنا" رلموعة
األداء  ،يف حُت تعرف اجلمعية األمريكية لضبط اجلودة ،ويشاركها ّ
11
اخلصائص والصفات اخلاصة بادلنتج أو اخلدمة اليت تؤثر قابليتها على إرضاء الزبون احملددة والواضحة والضمنية"
أما قاموس  OXFORDيعرفها بأهنا درجة التميز أو األفضلية بينما إذا ما راعينا تلك ا دلفاىيم والتعاريف لنظام اجلودة
حسب ادلفكرين فنجد أهنا تعددت بتعدد األوساط اليت ظهرت فيها وذلك بغض النظر عن ادلنتوج سواء كان سلعة أو خدمة ولقد
حاولنا تقدًن البعض منها على سبيل الذكر ال احلصر:

 اجلودة ىي رلموع الصفات واخلصائص للسلعة أو اخلدمة اليت تؤدي إذل قدرهتا على حتقيق رغبات معلنة أو مفًتضة.12
 اجلودة ىي قدرة ادلنتج أو اخلدمة على إشباع حاجات الفرد بالًتكيز على اخلصائص والسمات الكلية
 اجلودة ىي الرضا التام للعميل.

13

 يقول "جوران " 14أن اجلودة ىي ادلالئمة للغرض أو االستعمال.
 ويعرفها "ددينج"15التوجو باإلنتاج حلاجات ادلستهلك حاضرا ومستقبال.

 ويعرفها "فيليب كروسيب" 16بأهنا التوافق مع االحتياجات.
من خالل ىذه التعاريف يبدوا واضحا أن الًتكيز دائما يبقى منصبا على رضى العميل أو ادلستفيد من اخلدمة أو السلعة
وبأقل تكلفة ،رغم تعدد األوجو اليت تراعى يف كل تعريف ،مثل "كروسيب" الذي ركز على ادلطابقة وىو الزاوية اليت يركز عليها
ادلكلف بإخراج السلعة أو اخلدمة بينما بشكل آخر صلد أن "جوران" ركز على جودة األداء أكثر من أي شيء آخر ،بغرض
إعطاء فرصة للقائم بالتسويق حىت يتعرف على وجهة نظر ادلستفيد من اخلدمة أو ادلنتوج ،يف حُت ىناك من يركز على جودة
التصميم .17
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تشَت رتيع األدبيات وادلصادر ادلتخصصة أن اليابان ىم أول من تبٌت مفهوم اجلودة يف اإلنتاج والعمل يف ادلؤسسة
الصناعية وكان ذلك خالل اخلمسينيات من القرن ادلاضي بعد ما حلقها من خسائر فادحة جراء احلرب العادلية الثانية يف ترسانتها
العسكرية والصناعية واالقتصادية بوجو عام وقد حققت اليابان من جراء تبٍت مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف العمل واإلنتاجية
نتائج عظيمة أدىشت ادلنتجُت والصناعيُت يف سلتلف الدول السيما يف الواليات ادلتحدة األمريكية ،شلا جعل بعض ادلفكرين
األمريكيُت والذين يعتربون من الرواد األوائل ذلذا ادلدخل يف الواليات ادلتحدة األمريكية أمثال ددينج وجوران الذين استلهما
18
أفكارمها من األخصائي ولًتشيوارت ،من خالل أحباثو يف الثالثينيات من العقد ادلاضي.
كما أثر مفهوم اإلدارة العلمية لفريدريك تايلور بقوة على طبيعة ومفهوم اجلودة الشاملة يف ادلنظمات الصناعية بالًتكيز
على كفاءة اإلنتاج وتفكيك العمل إذل مهام عمل أصغر حيث قامت أقسام مراقبة اجلودة ادلستقلة بتأدية مهام الفحص الذي
19
يظهر التمايز بُت ادلنتج ذو جودة من غَته.
وعند الرجوع إذل سر النجاح الياباين فإن الرأي الذي فسر ىذا النجاح يعود إذل اعتماد اليابان أسلوب ما يدعى بدوائر اجلودة أو
رقابة اجلودة اليت كان ىدفها مناقشة سبل حتسُت ادلنتجات وجودة عملياهتا ،وقد بدأت دوائر اجلودة عملها الفعلي عام ،1962
وما إن حل عام  1980حىت ذاع صيتها وانتقل إذل الواليات ادلتحدة األمريكية ،لكنو فشل وىذا يرجع إذل سوء تطبيق دوائر
اجلودة وليس إذل دوائر اجلودة يف حد ذاهتا.
رغم ذلك دل يتوقف تيار إدارة اجلودة الشاملة عن الذيوع واالنتشار ،إذ غدا مصطلح إدارة اجلودة الشاملة من أكثر
ادلصطلحات الرنانة والشائعة يف مواقع العمل داخل الدول الصناعية وخارجها ،وامتد ىذا االىتمام الشاملة يف ادلؤسسات احلكومية
اليت مافتئت تقدم ادلزيد من اخلدمات للمجتمع ساعية من جراء ذلك إذل حتسُت وجودة تلك اخلدمات ،كلما منى وزاد الوعي
الثقايف لدى األفراد يدفع إذل ادلطالبة بتوفَت خدمات ذات جودة عالية وبصورة مستمرة.20
يعترب ادلفكر إدوارد ددينج ( )1993-1900من األوائل الذين نادوا باستخدام وتطبيق األساليب اإلحصائية والعينات
يف مكتب اإلحصائيات يف الواليات ادلتحدة سنة  ، 1940إذ أن تصور إدوارد ددينج حول اجلودة الشاملة ىو أن  %85من
أنظمة العمل خاطئة والعمال ال يتحملون أكثر من  %15من األخطاء يف طرق العمل  ،21بعد ذلك أن انضم إذل تدريس
أساليب الرقابة والنوعية ،مث وجهت لو دعوة من طرف رجال األعمال اليابانيُت ومنظماهتم العلمية لإللقاء زلاضرات حول تطبيق
أساليب السيطرة على النوعية انطالقا من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وذلك سنة .1950
تدعمت وألول مرة فكرة إدارة اجلودة الشاملة سنة  1961بصدور كتاب "السيطرة النوعية" للعادل اإلمريكي جوزيف
جَتان،وتاله بعد ذلك كروسيب سنة  1965و 1979بنشر كتابُت (  )Zero Detects ,Quality Is Freeعلى التوارل
ويف الثمانينيات تراجع مستوى أداء ادلؤسسات األمريكية أمام مثيالهتا من ادلؤسسات اليابانية شلا جعلهم يفكرون ىم أيضا يف
تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة ومنها توسع االىتمام باجلودة الشاملة منها القرار الذي اختذه الكوصلرس األمريكي باعتماد جائزة
مالكوم بالدريج للنوعية ،منها تبٍت وزارة الدفاع اإلمريكية سنة 1988إدارة اجلودة الشاملة وتوظيفها يف سلتلف مشاريعها ،وبذلك
ذاع صيت إدوارد ددينج يف إلقاء احملاضرات يف اجلامعات اليابانية واإلمريكية ،إذل أن تويف سنة  1993أصبحت جل اجلامعات
تدرس موضوع إدارة اجلودة الشاملة ودتنح شهادات علمية يف ذلك.22
مفهوم إدارة الجودة الشاملة :

ىناك عدة تعاريف جملموعة من ادلفكرين إلدارة اجلودة الشاملة أو ما يعرف ب(  )TQMحيث يعرفها معهد اإلدارة
بلندن ":بأهنا أسلوب لإلدارة يعطي كل شخص يف ادلؤسسة ادلسؤولية عن تقدًن اجلودة للعميل النهائي ،وتنظر إدارة اجلودة
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الشاملة إذل كل عمل يف ادلؤسسة على أنو –يف األساس -عملية دتثل طرفا يف عالقة عميل أو مورد مع العملية التالية ،ويتمثل
اذلدف يف كل مرحلة يف حتديد وتلبية متطلبات العميل من أجل زيادة رضا العميل النهائي بأقل تكلفة شلكنة".23
ويعرفها "جوران" 24بأهنا ليست سلسلة من الربامج بل ىي نظام إداري والذي من خاللو ديكن تطبيق الكثَت من األدوات
اليت قامت هبا إدارة اجلودة بتطويرىا بصورة فعالة يف ادلؤسسة ،يف حُت ال ديكن جٍت الفوائد كاملة دون إحداث تغيَت يف
سلوكيات العاملُت وكذا إحدث تغيَت على أوضاع التشغيل اليومية وأولويتها من أجل حتقيق النجاح يف عملية تطبيق إدارة اجلودة
الشاملة ،فإنو يتعُت على رتيع أقسام األقسام يف ادلؤسسة االلتزام جبدية ىذا التطبيق إذل جانب الوالء للمؤسسة من قبل عامليها.
ويعرفها "جابلونسكي" 25على أهنا شكل تعاوين ألداء األعمال ،بتحريك ادلواىب والقدرات لكل من العاملُت واإلدارة
لتحسُت اجلودة واإلنتاجية بشكل مستمر مستخدمة فرق عمل من خالل ادلقومات األساسية الثالثة لنجاحها يف ادلؤسسة وىي
اإلشًتاك يف اإلدارة والتحسُت ادلستمر للعمليات واستخدام فرق العمل ،كما ديكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة انطالقا من
الكلمات ادلكونة للمصطلح كما يلي:

إدارة  :اليت تعٍت التخطيط والتنظيم والتوجيو وادلراقبة لكل النشاطات ادلتعلقة بتطبيق اجلودة كما يتضمن ذلك دعم النشاطات
اجلودة وتوفَت ادلواد الالزمة إلصلاح ىذا ادلسعى.

الجودة :اليت تعٍت مطابقة ادلنتج دلتطلبات العميل .

الشاملة  :واليت تتطلب مشاركة واندماج كافة موظفي ادلؤسسة وإجراء التنسيق الفعال ضلو التوصل إذل حلول دلشاكل اجلودة وإجراء

التحسينات ادلستمرة.
حسب العادل اإلمريكي كايزن  kaizenإن إدارة اجلودة الشاملة تتمثل يف احًتام العميل والعمل على إرضائو وإشباع
رغباتو ادلعلنة وادلفًتضة من خالل تقدًن خدمات ذات نوعية عالية يف الوقت ادلالئم هبدف تقليص معدالت شكاوي العمالء،
والتطوير ادلستمر يف اخلدمات.27
أما العادل جيمس رارل نائب معهد جوران ادلتخصص يف تدريب وتقدًن االستشارات يف اجلودة الشاملة ،فقد عرف إدارة
اجلودة الشاملة بأهنا تعٍت التحول يف الطريقة اليت تدار هبا ادلنظمة  ، 28واليت تًتكز طاقات ادلنظمة على التحسينات ادلستمرة لكل
العمليات والوظائف ،وقبل كل شيء ادلراحل ادلختلفة للعميل  ،ألن اجلودة ليست أكثر من حتقيق حاجيات العميل.
خالصة القول أن اجلودة الشاملة باإلضافة إذل البحث عن إرضاء ادلستفيد من السلعة أو اخلدمة بكل ما حتملو الكلمة
من معٌت ،ديكن اعتبارىا منهج حديث مبٍت على أساس فلسفة تنظيمية تقوم على أساس التعاون اجلماعي وتقدًن السلع
واخلدمات ادلتميزة على أساس ادلعرفة العلمية واخلربة وادلهارة الفنية العالية ،عن طريق التوظيف األمثل للموارد ادلتاحة.
يتضح شلا سبق أن كل التعاريف أرتعت على أن اجلودة الشاملة تأخذ جوانب متعددة وسلتلفة دتحورت جلها يف ثالث
اجتاىات رئيسية ،حيث اىتم االجتاه األول بفكرة العميل ومتطلباتو بينما االجتاه الثاين ركز على النتائج النهائية كتخفيض اإلنتاج
والتكاليف والتحسُت ادلستمر ،أما االجتاه األخَت فقد ركز استعمال الوسائل العلمية واألدوات اإلحصائية لتطبيق ادلفهوم .
ومنو ديكن القول أن اجلودة الشاملة تتحقق من خالل رضى العميل على اخلدمات أو ادلنتجات أي أن من يستفيد بشكل
مباشر من اخلدمة أو ادلنتج ىو الذي ديكن أن حيكم على مستوى جودهتا عن طريق ادلقارنة بُت ما حصل عليو وما كان يتوقعو من
تلك اخلدمة ،لذا ديكن القول أن ادلبادئ األساسية اليت تعتمدىا فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ىي:
 رضا الزبون التحسُت ادلستمر اإلدارة بالوقائع26
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 التداخل والتفاعل بُت الوظائف ادلشاركة والتكامل بُت عمليات حل ادلشكالت -جعل كل زلطة عمل.29

تكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة الشاملة :
إن نظام تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسات ىو مبثابة النظام العصيب ادلركزي يف جسم اإلنسان ،حيث يقوم نظام
تكنولوجيا ادلعلومات باستقبال ادلعلومات وتررتتها إذل أفعال مهمة وفعالة ،وعندما تتبٌت شركة ما برنارلا إلدارة اجلودة الشاملة فإن
عليها أن تأخذ بعُت االعتبار متطلبات تكنولوجيا ادلعلومات.
ويوفر نظام تكنولوجيا ادلعلومات البنية التحتية الضرورية من معدات وبررليات وشبكات تعترب ضرورية لدعم برنامج إدارة
اجلودة الشاملة ،عالوة على ذلك فإن نظام تكنولوجيا ادلعلومات ديكن الشركة من الربط بُت عمليات ومهام الشركة وبالتارل ديكنها
من السيطرة بشكل فعال على عملية اإلنتاج.30
اإلطار العام لمفهوم الجودة في علم المكتبات والمعلومات:
خيتلف مفهوم اجلودة الشاملة يف ختصص ادلكتبات وادلعلومات عن مفهومو يف باقي التخصصات األخرى ادلختلفة،
وبالتارل فاجلودة الشاملة تعٍت من جهة نظر ادلكتبيُت ما يلي:31
 .1أسلوب تفكَت ومنهج عمل ،وطريقة حتديد كيفية إدخال التطوير والتحسُت ادلستمر على مسار األداء العام داخل ادلكتبات
ومراكز ادلعلومات.
 .2توجيو للسلوك والتزام بالتغيَت والتطوير والتحسُت لتحقيق أعلى جودة وأفضل وضع تنافسي للمكتبات ومراكز ادلعلومات.
 .3إسًتاتيجية هتتم بتغيَت بعض اإلجراءات والسلوكيات اإلدارية السائدة بادلكتبات لتحل زللها ثقافات وسلوكيات اجلودة ،اليت
تربز مالمح شخصية ادلكتبة ورؤيتها ادلستقبلية وتوجهاهتا وقيمها الشخصية والتنظيمية.
 .4ليست ىدفا زلددا بل إهنا ىدف متغَت يسعى إذل التحسُت والتطوير ادلستمر ،وتؤكد على التزام اجلميع مببادئ اجلودة،كما
تؤكد على أمهية اندماج ىذه الفلسفة مع بنية ادلكتبة  ،وىي ال تعٍت اجلودة التامة ولكنها تعٍت حتقيق أعلى جودة شلكنة وإجياد بيئة
عمل يسعى فيها اجلميع إذل حتسُت اجلودة.
مفهوم الجودة الشاملة في إدارة المعلومات:

ىي االلتزام مبنهج إداري وتنظيمي شامل ،مبٍت على رلموعة األسس الرئيسية اليت تركز طاقات ادلوارد البشرية وادلادية
والتقنية ادلتاحة ،لتحقيق اجلودة الشاملة يف اخلدمة ادلعلوماتية ،هبدف تلبية احتياجات العمالء يف ادلعلومات ادلطلوبة جبودة مرتفعة
32
مع العمل على التحسُت ادلسًت.
كما ديكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة يف رلال ادلكتبات وادلعلومات بأهنا " الدقة يف تقدًن اخلدمة أو ادلعلومة للمستفيد
33
ومطابقة يف موضوعها جملال حبثو ،يشعر معها بالرضا والفائدة"
أو الباحث حبيث تكون مالئمة دتاماً الستفساراتو ُ
فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات:

بينت الباحثة آالن الويس يف مقالة ذلا بعنوان "فوائد إدارة اجلودة للمكتبة وخدمات ادلعلومات" أن األداء والرحبية
سيكونان اذلدف األساسي يف التسعينات إلدارة اجلودة الشاملة ،كعقد بُت مورد اخلدمة وعمالئو ادلستفيدين ،اعتمادا على معايَت
تلتزم هبا اخلدمة ،وديكن إرتال فوائد تطبيق إدارة اجلودة يف ادلكتبات مبا يلي:34
أ.توفَت األداة لقياس األداء يف رلال خدمات ادلعلومات.
ب.التأكد على جودة اخلدمة.
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ج.توفَت ادلزايا يف رلال التسويق والعالقات العامة.
د .تقدًن اخلدمات للعمالء وادلستفيدين.
ه.حتسُت النواحي التنظيمية يف اإلدارة إذل جانب رفع كفاءة أدائها.
و.حتسُت الروح ادلعنوية للعاملُت.
مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات:

إن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يقضي بأهنا عملية إدارية إلدخال ثقافة التحسُت ادلستمر يف ادلنظمة أو ادلرفق ادلعٍت باجلودة،
فإن ىذه التحسينات سوف تتوازن مع زيادة اإلنتاجية ادلرتبطة مبعايَت اجلودة ادلطلوب التوصل إليها  ،وديكن جتميع مبادئ إدارة
35
اجلودة الشاملة اليت جيب األخذ هبا دلرافق ادلعلومات فيما يلي:
 االعًتاف باحلاجة لتحسُت اخلدمات أو ادلنتجات ادلعلوماتية.

 تلبية ادلتطلبات بالًتكيز على ادلستفيدين من ادلستخدمُت أو العمالء احلاليُت وادلتوقعُت.
 حترير العمل من األخطاء وادلشكالت ،والوقاية من القصور يف اإلدارة .
 حتديد وقياس ذتن اجلودة وأداء العمليات والوظائف مبرافق ادلعلومات.

 تطبيق عمليات حل ادلشكالت واألفعال التصحيحية،وتبٍت وتطبيق إدارة التغيَت دلرفق ادلعلومات.
 احلصول على مساندة والتزام إدارة مرفق ادلعلومات مبنهج إدارة اجلودة الشاملة.
بعد ىذه اجلولة اخلفيفة يف ادلفاىيم واألدبيات اليت ذلا عالقة بالشق اخلاص بإدارة اجلودة الشاملة وإظهار عالقة إدارة
اجلودة الشاملة وتكنولوجيا ادلعلومات اليت أكدنا أهنا احللقة اليت جتمع بُت كل العمليات التسيَتية للوصول إذل إدارة اجلودة الشاملة
يف ادلكتبات ومراكز ادلعلومات ،حيث ال ديكن أن نتخيل يف القرن الواحد والعشرين مؤسسات وثائقية(مكتبات ،مراكز
معلومات،مراكز األرشيف) مهما كان حجمها وشكلها أن تستغٍت عن ىذه التكنولوجيات وخاصة الربرليات الوثائقية ،اليت
تعكس مدى تطلع ادلؤسسة إذل حتسُت اخلدمات وتوفَت بيئة مناسبة للجودة الشاملة وعملية التسيَت ،إال أن ىذه األخَتة تتفاوت
يف الواقع من مؤسسة إذل أخرى ومن بلد آلخر ،وأصبح يف الوقت الراىن تقاس مكانة الدول مبدى اندماج واستخدام
التكنولوجيات احلديثة والربرليات يف دورة العمل اخلاصة ،وفيما يلي سوف نستعرض أمهية ىذا الربرليات.

مصطلحات أساسية :

حوسبة  :تعٍت عبارة احلوسبة ىو التحول من اإلجراءات واخلدمات التقليدية واليدوية اليت تقدمها ادلؤسسات إذل استخدام

احلواسيب اليت تؤمن ذلا السرعة الفائقة والدقة والشمولية يف التعامل مع ادلعلومات.

36

ادليكنة ،أدتتة  :أوتومايتة أو تشغيل أوتومايت ،تشغيل آرل وىي أساليب التنفيذ األوتومايت لنظم العمل ومعاجلة البيانات باستخدام
رلموعة من األجهزة واآلالت يتم اختيارىا متوافقة مع بعضها البعض يف تكوين نظامي متكامل حيقق الغرض الذي تستخدم من
أجلو ،ويتميز التشغيل األوتومايت بثالث خصائص رئيسية :
ادلكننة أو ادليكنة  :إي إحالل اآلالت زلل عمل اإلنسان ومهارتو.
التقليم ادلعاد  :أي أن اآلالت تنظم نفسها ذاتيا لتفي بادلتطلبات ادلقررة مسبقا.

العملية ادلتواصلة  :أي أن مرافق اإلنتاج وتكون متكاملة حبيث تؤلف عملية إنتاجية موحدة.

37

نظام المعلومات :
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ىو عبارة عن إجراءات وعمليات منظمة هتدف إذل رتع وتوثيق ومعاجلة وختزين ادلعلوما ت واسًتجاعها من أجل تأمُت
احتياجات أكرب قدر شلكن من الباحثُت وصناع القرار وادلستفيدين اآلخرين.
ونظام ادلعلومات من منطلق آخر عبارة عن آلية وإجراءات منظمة تسمح بتجميع وتصنيف وفرز البيانات ومن مت معاجلتها داخل
نظام احلاسب غالبا وحتويلها إذل معلومات يسًتجعها اإلنسان عند احلاجة ليتمكن من إصلاز عمل أو اختاذ قرار أو القيام بأية
38
وظيفة تفيد حركة اجملتمع عن طريق ادلعرفة اليت سيحصل عليها من ادلعلومات ادلسًتجعة من النظام.

حزمة برمجيات جاهزة :

وىي رلموعة برامج سلصصة ألغراض وتطبيقات زلددة وتنجز عادة من قبل مكاتب وبررليات وختطط لتسويقها لعدد من
ادلستخدمُت ،والربرليات اجلاىزة مصممة ورلربة يقوم بتصميمها األفراد ادلربرلون والشركات لتناسب نشاطات وفعاليات متماثلة يف
عدد من ادلؤسسات مثل برامج حفظ ادلوا د يف ادلخازن وبرامج تسيَت ادلكتبات..اخل ،وعلى ىذا األساس فإن النظام أو الربنامج
اجلاىز ىو نظام صممتو وطورتو وبررلتو واختربتو مث عرضتو للبيع للمراكز شركة من الشركات ادلتخصصة يف بيع أو تأجَت نظم
39
احلواسيب اإللكًتونية.
وتعترب ادلكتبات ومراكز ادلعلومات أحد أىم ادلؤسسات اخلدماتية اليت تسعى إذل تقدًن خدمات يف مستوى إدارة اجلودة
الشاملة ،مستعينة يف ذلك عن طريق استعمال الربرليات الوثائقية واليت تعترب برامج مصممة خصياصا لتسيَت بعض الوظائف
واخلدمات يف ادلؤسسة عن طريق احلاسب اآلرل.
إال أن إدخال ىذه الربامج على نشاط ادلؤسسة الوثائقية ما ىو إال عنصر من رلموعة من العناصر الواجب توفرىا حىت يتم
إحداث ىذه النقلة النوعية يف دورة حياة العمل ،حيث أن ادلؤسسة البد من إجراء عملية ختطيط شامل إلدخال ىذه الربرلية
أو النظام اآلرل الذي يستدعي رلموعة من اإلجراءات ضمن عملية احلوسبة أو التأليو إن صح التعبَت.
البرمجيات الوثائقية :
شهدت السنوات األخَتة تطورات تكنولوجية متعددة ،أثرت على استخدام ادلكتبيُت احلواسيب وبرارلها ادلختلفة ادلوجهة
خصيصا جلمع ومعاجلة ادلعلومات واسًتجاعها هبدف تلبية احتياجات ادلستفيدين ،إال أن ىذه الربرليات الوثائقية عرفت تطورات
عديدة عرب الزمن حىت وصلت إذل ما ىي عليو اآلن وسوف نستعرض أىم احملطات اليت مرت هبا باختصار.

تطور البرمجيات الوثائقية :

 1955يف الواليات ادلتحدة األمريكية عن د ظهور نظام" keyword

 تعود التجارب األوذل إلعداد الربرليات الوثائقية إذل " incontext kwicمن طرف ادلهندس "  "hans peter lunchمن طرف شركة  IBMيعتمد على وضع تسجيلة بكلمة
40
من العنوان للبحث يف احملتوى.
يف سنة  1956أعيد تنظيم بلديات لندن حيث واجو مديرو ادلكتبات إعداد فهرس مشًتك دلقتنيات مكتباهتم فكانت نظمالفهرسة األوذل مبنية على بطاقات مثقبة ذات  80عمودا مع طباعة الفهرس الناتج بواسطة الطابعة السطرية للحاسوب.
بدأت مكتبة الكونغرس يف منتصف الستينات بإعداد سجالت مارك أ ,التسجيالت ادلقرؤة آليا .يف عام  1970بدأت ادلكتبات وأجهزة الفهرسة وناشرو الكتب باستخدام الرقم الدورل ادلعياري للكتاب لتحديدىوية الكتاب ويعتب مفتاح اسًتجاع مفيد يف الربامج.
 MS-DOSو Unix Standard
يف مرحلة الثمانينات بدأت احلواسيب تنتشر بشكل كبَت واستخدام أنظمة التشغيلوأصبح ىناك تكامل وظائف متنوعة يف نظام ادلكتبة ادلبنية على احلاسوب مثل  Dobislibisادلنتج من طرف .IBM
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كانت الربرليات األوذل تكتب بلغة التجميع وتطورت لغة الربرلة  41وأصبحت لغة" " cوغَتىا من اللغات اليت اكتشفتحديثا مثل Delphi.
-فيما سبق كانت عملية البحث بادلنطق البولياين غَت متوفرة إال يف السنوات األخَتة.

أنواع البرمجيات الوثائقية :
إن أي نظام معلومات ىو جهاز متكامل جيمع بُت الوظائف التقنية والفنية اليت تعمل يف إطار إسًتاتيجية ادلؤسسة
الوثائقية خلدمة ادلستفيد والباحث ،وىذا بتوفَت برنامج وثائقي يعمل على توظيف ىذه األىداف وغالبا ما صلد برنارلا خيص كل
وظيفة على حدة أو برنارلا متكامال يشمل الوظائف كاملة يف إطار متناسق وأكثر مرونة ،وىذا يبقى على حسب احتياجات كل
مؤسسة وإمكاناهتا ادلادية  ،يف توفَت ىذا النوع من التكنولوجيات
فرغم حتدي العديد من ادلؤسسات الوثائقية للمضي قدما ضلو إدارة اجلودة الشاملة يف اجلزائر إال أنو عند بلوغ مرحلة
إدخال نظام آرل ،دخلت العديد من ادلؤسسات يف دوامة كبَتة وحَتة كبَتة من أمرىا يف اختيار نظام معُت ،وذلك لعدم إدراكها
باحليثيات وكيفيات ومدى االستفادة الفعلية من النظام ،ذلذا تبقى ىذه احللقة ىي األضعف يف دورة العمل ،ونظرا لتقييد
ادلؤسسات الوثائقية بنظام الصفقات العمومية وقوانينو جتعل ادلسئولُت مكبلي األيدي حول كيفية اقتناء بررلية وثائقية ،رغم أن
الربرليات احلرة متوفرة بكثرة ومتعددة إال أن ادلؤسسات اجلزائرية تبقى تراىن على طريقة التعاقد مع موزع معُت لربرلية معينة ودلدة
عقد طويلة األمد حىت تضمن صلاح مشروع التأليو  ،وتوجد الربرليات الوثائقية على نوعُت:

البرمجيات الفرعية  :وىي الربرليات اليت صلد فيها كل وظيفة على حدة ،أي أن الربنامج يقوم بوظيفة واحدة من الوظائف من
النظام وىو مبثابة نظام فرعي.

البرمجيات المتكاملة  :وىي الربرليات اليت صاحبت التطور الذي حدث يف ادلكونات ادلادية للحاسب ،وىي تعتمد على بناء
تسجيلة بيبليوغرافية يف ملف رئيسي مع بناء ملفات فرعية يف نفس النظام ،حبيث يؤدي رتيع الوظائف رتلة واحدة.

إقامة النظام:

وىناك العديد من العوامل ادلتنوعة وادلعقدة اليت جيب أخذىا يف احلسبان عند التخطيط للقيام بتحويل أي نظام تقليدي
إذل نظام حديث ،إذ يستلزم يف ىذه ادلرحلة التنسيق بُت نشاطات كثَتة ديكن تصنيفها بشكل عام إرل اجملاالت التالية:42

.1.5.8.Iالتخطيط الشامل  :وىو سلتلف العمليات اليت تسبق عملية التنفيذ كالدراسة والتحليل والتصميم ،وىو ما ديكن أن
ندخلو ضمن التخطيط الشامل لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة الوثائقية.

.2.5.8.Iاختيار النظم  :وادلقصود بو التأكد من توافق النظام مع ادلتطلبات واألىداف ويف ىذه ادلرحلة يتعُت على ادلؤسسة
وضع دفًت شروط وعرضو على ادلوردين واتباع كل اخلطوات ادلنصوص عليها يف قوانُت الصفقات العمومية ،وىو ما يعيق ويضعف
حلقة الربرليات الوثائقية ضمن الفلسفة العامة إلدارة اجلودة الشاملة.

.3.5.8.Iتدريب الموظفين  :ونعٍت هبا زلاولة فهم ادلوظفُت لكل خبايا النظام اجلديد فعند تركيب أي نظام آرل جيب أن يكون
واضحا أن ىناك ثالث أنواع من ادلستفيدين البد من تدريبهم على استخدام النظام.
.1األخصائيُت العاملُت بادلكتبة.
.2رتهور القراء وادلستفيدين الذين ديكنهم استخدام النظام.
.3ادلديرين على ادلؤسسة ،وديكن تنفيذ برامج التدريب من خالل :
 عمل برنامج تدريب آرل يلحق بالنظام ويوضع يف القائمة الرئيسية للربنامج يوضح كيفية استخدام الربنامج وعادة ما
تكون عبارة عن عرض démonstration.
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عمل زلاضرات باستخدام الشفافيات والربوجكتور والشرائح.

 التدريب العملي مباشرة باستخدام النظام.

 توفَت أدلة حتتوي على شرح طريقة عمل الربنامج تسمى دليل ادلستخدم وغَتىا من األساليب اليت جتعل استعمال النظام
يف متناول مستعمليو.43

الوظيفة اإلدارية  :وىي الوظيفة اليت يف جوىرىا هتتم بالعالقات اإلدارية مع موردي النظام.

تكوين الملفات  :ويقصد بو تكوين السجالت البيبليوغرافية أو إدخال البيانات ادلطلوبة إذل النظام.

تغيير النظام  :عند تركيب أو قيام أي نظام حديث فيجب األخذ بواحد من ثالث أمناط شائعة إلجراء التغيَت وهي :
 التغيَت الكامل والفوري.
 نظام التشغيل ادلوازي.
44
 التغيَت التدرجيي.

التغيير الكامل والفوري :يتم تبعا ذلذا األسلوب إهناء النظام التقليدي يف وقت زلدد واستبدالو بالنظام اجلديد فورا وبشكل كامل،
أما ادلميزات الرئيسية ذلذا األسلوب فهي :
 .1إن اذليئة لن جتد نفسها ملزمة بدعهم التكاليف اجلارية للنظامُت معا.
 .2سيتم تقليص فًتة انقطاع العمل خالل التغيَت من نظام آلخر إذل احلد األدىن من الوقت.
 .3يتم يف الغالب إدتام التغيَت الكامل والفوري يف وقت أقصر شلا تتطلبو األساليب األخرى ولذا ديكن التحقق من منافعو حاال.
أم العيوب الرئيسة فهي :
.1التغيَت ادلفاجئ قد ال دينح العاملُت الوقت الكايف للتكيف مع النظام.
 .2إذا ظهرت مشكالت غَت متوقعة ومفاجئة ودل يكن نظام احتياطي فقد يؤدي ىذا الوضع إذل إرباك شديد للخدمات.

.2.6.5.8.Iنظام التشغيل الموازي :

أما النمط الثاين جلدولة التنفيذ اجلديدة فهو تشغيل النظامُت القدًن واحلديث بالتوازي خالل فًتة من الزمن ويبقى النظام
القدًن يعمل حىت يتم التأكد من صلاح النظام احلديث ،ويتم استخدام ىذا األسلوب عادة عندما تعطى األولوية لضرورة استمرار
اخلدمات دون انقطاع وما ديكن أن دييز ىذا األسلوب ىو :
 .1أن النظام القدًن يظل متاحا كاحتياط يف حالة توقف مفاجئ للنظام احلديث.
.2يصبح من السهل ادلقارنة بُت كل من نتائج النظامُت.
.3ديكن إدخال تعديالت على النظام اجلديد وحلد أدىن من إرباك العمل اجتاه ادلستفيدين.
أما عيوب ىذا األسلوب فهو :
.1التكاليف الالزمة لتشغيل النظامُت معا بالتوازي
 .2قد يؤدي تشغيل النظامُت بالتوازي إذل خطأ ادلوظف أو العامل وخلطو بُت النظامُت عند استخدام األساليب احملدد ة لتشغيل
كل منهما .

.3.6.5.8.Iالتغيير التدريجي:

يف حالة التغَت التدرجيي يتم جتزئة عملية التحويل بدال من إحداث التغيَت ادلفاجئ فبعد أن يتم إدتام واختبار أحد أجزاء
النظام اجلديد يتم التخلي عن اجلزء الذي يقابلو يف النظام القدًن  ،وأسلوب التغَت التدرجيي يصلح للتطبيق مع أجزاء نظام ادلكتبة
ادلتكامل حيث يتم مثال تقدًن نظام التزويد أوال مث تليو الفهرسة ،مث اإلعارة.
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كما يتم اتباع التغَت التدرجيي يف اجلهة اليت يوجد هبا بيئات متعددة إذا قد يتم تنفيذ النظام يف إحدى ادلكتبات أو أحد
الفروع دون غَتىا وعن طريق تتبع أخطاء النظام اجلديد خالل تنفيذه يف إحدى الفروع  ،تستطيع اإلدارة التقليل من ادلشكالت
أو التحكم فيها للموظفُت واليت قد يسببها أخطاء الربامج وضلوىا من الصعوبات غَت ادلتوقعة وقد تكون ادلعاناة من ادلشكالت
أشد على نطاق أو سع لو جرى التغيَت بشكل شامل.
أما شليزات ىذا األسلوب فهو أنو:
.1يتيح للمشتغلُت الوقت الكايف للتكيف والتعلم .
 .2يقلل االحتماالت غَت ادلتوقعة لألعمال الكاملة للنظم.
أما عيوبو  :فهي :
.1قد جيعل عملية التنفيذ بطيئة جدا .
.2ال ديكن التحقق من ادلنافع الكاملة للنظام إال بعد إدتام التنفيذ.
 .3ومن وجهة نظر إدارة العقود فإن العيب الرئيسي ذلذا األسلوب ىو صعوبة قياس أداء النظام ادلكتمل وبالذات زمن االستجابة
للنظام.
وىنا بالذات تدخل قضية إبرام الصفقات العمومية ومدى خضوع قضايا توريد النظم اآللية سواء اجلانب ادلادي منها أو جانب
الربرليات إذل قوانُت إبرام الصفقات العمومية يف اجلزائر ،مع العلم أن إدارة اجلودة الشاملة بادلكتبات ومراكز ادلعلومات بكل
مراحلها وحلقاهتا ال ديكن أن تغفل اجلانب التكنولوجي ،وفيما يتعلق هبذه األخَتة فإن أىم عنصر فيها ىو اعتماد بررلية وثائقية
تغٍت عن تلك اخلدمات التقليدية اليت أثقلت كاىلها.
وخالصة القول أن حلقة الربرليات ليست ضعيفة يف ذاهتا وإمنا ما يضعفها ىو تلك اإلجراءات اإلدارية وادلتعلقة بقوانُت
الصفقات العمومية ،وكذا عدم استقرار األنظمة اإلدارية للمكتبات ومراكز ادلعلومات يف اجلزائر ،الذي لو ىو اآلخر تأثَت مباشر
على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة رغم أن ادلناخ مناسب نوعا ما ألغلب ادلؤسسات اجلزائرية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ودخول
نطاق التنافسية يف رلال تقدًن اخلدمات ،خاصة ادلكتبات ومراكز ادلعلومات ،مستجيبة بذلك للمعايَت ادلعتمدة يف ذلك ،وملبية
لرغبات مستفيديها رغم احلواجز وادلوانع الناجتة عن ادلنظومة القانونية واإلدارية اليت حتتاج إذل مراجعة هبذا اخلصوص.

607

الهوامش:
 - 1الحداد،عواطف ابراهيم.إدارة الجودة الشاملة .عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون .2009،ص.55
 - 2نفس المرجع  ،ص.55

 - 3نزار ،عبد المجيد البراوي.عبداهلل  ،باشيوة لحسن.إدارة الجودة :مدخل للتميز والريادة مفاهيم وأسس وتطبيقات
.عمان.2001،ص.44

 - 4بوكميش ،لعلى .إدارة الجودة الشاملة إيزو.9000عمان :دار الراية للنشر والتوزيع .2011،ص34.
Seddiki Abdallah ,Management de la qualité de l’inspection a l’esprit kaizen, Alger : - 5
OPU, 2004. p24.
 - 6محمد ،عبد الوهاب العزاوي .أنظمة إدارة الجودة والبيئة . Iso9000&Iso14000عمان:دار وائل للنشر .2002،ص.35
 - 7الحداد ،عوطف ابراهيم .مرجع سابق ،ص.60

 - 8خليل ابراهيم وآخرون،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو،9001:2000مكتبة األشقر ،بغداد ،2002،ص.3

 - 9قاسم نايف علوان،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو،9001:2000دارالثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2005ص20
- 10مهدي صالح السامرائي ،إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي،دار جرير للنشر والتوزيع،عمان  ،2006ص.28
- 11كفوري ،كارول،إدارة الجودة الشاملة و تدريب المعلمين ،بيروت ،2000،ص.227

- 12علي ،السلمي إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو .9000بيروت :دار غريب .1995،ص18.
- 13فريد ،راغب النجار .إدارة اإلنتاج والعمليات .مكتبة االستفتاح .1977.ص397
- 14الدرادكة ،مأمون .إدارة الجودة الشاملة .عمان:دار الصفاء .2001،ص19

- 15خالد،بن سعد.إدارة الجودة الشاملة :تطبيقات على القطاع الصحي .الرياض:مكتبة الملك فهد.1997،ص.70.

- 16توفيق ،ماضي محمد.تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية .في مجلة االمنظمة العربية للتنمية اإلدارية .العدد
.358القاهرة.2002،ص15
Michel Bellaiche, Manager vraiment par la Qualité :enjeux ,méthodes et études de- 17
cas, paris : afnor Édition,2012.p51.
- 18السامرائي ،مهدي .إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي.عمان:دار جرير للنشر والتوزيع .2007،ص.23.
- 19إيفان جيمس وآخرون .تعريب:سرور على إبراهيم سرور.الجودة الشاملة :اإلدارة والتنظيم واالستراتيجية .الرياض:دار
المريخ.2009،ص27.

- 20السامرائي،مهدي .مرجع سابق،ص29

- 21بوحوش ،عمار  ،نظريات اإلدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين ،مرجع سابق  ،ص.101

- 22خضير كاظم حمود  ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،عمان  :دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،2002،ص-39
(41بتصرف).

- 23بوكميش،لعلى .إدارة الجودة الشاملة إيزو.9000عمان :دار الراية للنشر والتوزيع .2011،ص.64.
- 24الدرادكة ،مأمون .مرجع سابق.ص.20
 - 25خالد،بن سعد.مرجع سابق .ص.73

- 26أحمد ،بن عيشاوي .إدارة الجودة الشاملة :مدخل لتطوير أداء التعليم العالي في الجزائر .مداخلة في الملتقى الوطني حول "إدارة
الجودة الشاملة وتنمية األداء في المؤسسة "جامعة موالي الطاهر بسعيدة أيام  -14-13ديسمبر .2010ص.5

وحوش ،عمار.مرجع سابق ،ص.98
- 27ب

- 28مأمون الدركة ،طارق الشبلي  ،الجودة في المنظمات الحديثة ،عمان  :دار هيفاء للنشر والتوزيع ،2002،ص.15
 - 29الحداد ،عواطف ابراهيم .مرجع سابق ،ص.21

608

 - 30النعيمي،محمد عبد العال وآخرونsix-sigma.تحقيق الدقة في إدارة الجودة:مفاهيم وتطبيقات .عمان :إثراء للنشر
والتوزيع.2007،ص.30.

 - 31محمد،عوض الترتوري .مرجع سابق .2008،ص.238

- 32أبو حميد ،هدى بنت صالح .الجودة الشاملة في إدارة المعلومات .الرياض :اإلدارة العامة للطباعة والنشر .2006،ص.19
- 33محمد فيصل ،عز الدين حسين،تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات الجامعية :جامعة الخرطوم نموذجا في مجلة اعلم
،ع،7أكتوبر ،2010ص.148

- 34محمد،عوض الترتوري.إدارة الجودة الشاملة في امؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات .عمان:دار المسيرة للنشر
والتوزيع.2006،ص.207

- 35محمد،عوض الترتوري ..مرجع سابق .2006.ص (214بتصرف).
- 36قنديلجي ،عامر إبراهيم ،المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت  .عمان ،دار المسيرة .2003:ص.103

 - 37محمد الشامي ،سيد حسب اهلل ،أحمد .الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات ،إنجليزي – عربي ،
مجلد ،1القاهرة :المكتبة األكاديمية.2000. ،ص .261

 - 38قنديلجي ،عامر إبراهيم،مرجع سابق.ص.192

 - 39نفس المرجع.ص.277
Jaequesson alain. l’informatisation des biblioteques .parisMedition du cercle,1995.p19- 40
- 41لوسي ،أ.تيد ؛تر.محمود أحمد أتيم .مقدمة إلى نظم المكتبة المبنية على الحاسوب .عمان :المنظمة العربية للعلوم اإلدارية
.1985،ص.22-21

- 42كاليتون،مرالين.تر.علي سليمان الصوينغ ،مرجع سابق.ص.190

- 43عبد الهادي ،زين الدين محمد  .األنظمة اآللية في المكتبات .القاهرة  :المكتبة األكاديمية .1995،ص.79
- 44كاليتون ،مار لين ،تر.علي سليمان الصوينغ ،مرجع سابق ،ص.190

قائمة المراجع :

 .1الحداد،عواطف ابراهيم.إدارة الجودة الشاملة .عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون.2009،

 .2نزار ،عبد المجيد البراوي.عبداهلل  ،باشيوة لحسن.إدارة الجودة :مدخل للتميز والريادة مفاهيم وأسس وتطبيقات .عمان.2001،
 .3محمد ،عبد الوهاب العزاوي .أنظمة إدارة الجودة والبيئة . Iso9000&Iso14000عمان:دار وائل للنشر .2002،
 .4خليل ابراهيم وآخرون،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو،9001:2000مكتبة األشقر ،بغداد .2002،

 .5قاسم نايف علوان،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو،9001:2000دارالثقافة للنشر والتوزيع،عمان.2005

 .6مهدي صالح السامرائي ،إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي،دار جرير للنشر والتوزيع،عمان .2006
 .7كفوري ،كارول،إدارة الجودة الشاملة و تدريب المعلمين ،بيروت .2000،

 .8علي ،السلمي إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو .9000بيروت :دار غريب .1995،
.09فريد ،راغب النجار .إدارة اإلنتاج والعمليات .مكتبة االستفتاح .1977.
 .10الدرادكة ،مأمون .إدارة الجودة الشاملة .عمان:دار الصفاء .2001،

 .11خالد،بن سعد.إدارة الجودة الشاملة :تطبيقات على القطاع الصحي .الرياض:مكتبة الملك فهد.1997،
 .12توفيق ،ماضي محمد.تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية .في مجلة االمنظمة العربية للتنمية اإلدارية .العدد
.358القاهرة.2002،

 .13إيفان جيمس وآخرون .تعريب:سرور على إبراهيم سرور.الجودة الشاملة :اإلدارة والتنظيم واالستراتيجية .الرياض:دار المريخ.2009،
.14خضير كاظم حمود  ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،عمان  :دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة .2002،
 .15بوكميش،لعلى .إدارة الجودة الشاملة إيزو.9000عمان :دار الراية للنشر والتوزيع .2011،

609

 .16أحمد ،بن عيشاوي .إدارة الجودة الشاملة :مدخل لتطوير أداء التعليم العالي في الجزائر .مداخلة في الملتقى الوطني حول "إدارة
الجودة الشاملة وتنمية األداء في المؤسسة "جامعة موالي الطاهر بسعيدة أيام  -14-13ديسمبر .2010

 .17مأمون الدركة ،طارق الشبلي  ،الجودة في المنظمات الحديثة ،عمان  :دار هيفاء للنشر والتوزيع .2002،

 .18النعيمي،محمد عبد العال وآخرونsix-sigma.تحقيق الدقة في إدارة الجودة:مفاهيم وتطبيقات .عمان :إثراء للنشر والتوزيع.2007،
 .19الترتوري ،محمد عوض وآخرون .إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع،
.2009

 .20أبو حميد ،هدى بنت صالح .الجودة الشاملة في إدارة المعلومات .الرياض :اإلدارة العامة للطباعة والنشر2006.،
 .21محمد فيصل ،عز الدين حسين،تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات الجامعية :جامعة الخرطوم نموذجا في مجلة اعلم
،ع،7أكتوبر .2010

 .22محمد،عوض الترتوري.إدارة الجودة الشاملة في امؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات .عمان:دار المسيرة للنشر
والتوزيع.2006،

 .23قنديلجي ،عامر إبراهيم ،المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت  .عمان ،دار المسيرة .2003:

 .24محمد الشامي ،سيد حسب اهلل ،أحمد .الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات ،إنجليزي – عربي ،
مجلد ،1القاهرة :المكتبة األكاديمية.2000. ،

 .25لوسي ،أ.تيد ؛تر.محمود أحمد أتيم .مقدمة إلى نظم المكتبة المبنية على الحاسوب .عمان :المنظمة العربية للعلوم اإلدارية .1985،
.26عبد الهادي ،زين الدين محمد  .األنظمة اآللية في المكتبات .القاهرة  :المكتبة األكاديمية .1995،

 .27مار لين كاليتون،تر.علي سليمان الصوينغ ،إدارة مشاريع التشغيل اآللي في المكتبات ، ،معهد اإلدارة العامة . 1992 ،
28.Seddiki Abdallah ,Management de la qualité de l’inspection a l’esprit kaizen, Alger :
OPU, 2004.
29.Michel Bellaiche, Manager vraiment par la Qualité :enjeux ,méthodes et études de
cas, paris : afnor Édition,2012.
30.Jaequesson alain. l’informatisation des biblioteques .parisMedition du cercle,1995.

610

