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يلة  بة وسيعرف التقييم على  الحكم على قيمة شيئ ما وهو في المؤسسة أداة ضبط ورقا   

كلي ى إما على مستوللتسيير والتخطيط  ويكشف النقائص والعيوب الموجودة في النظام 

و أطرة يسمح بالحكم الموضوعي على األداء المنجز بالمقارنة مع  األهداف المسالذي س
 . لنظام االتصويبات المناسبة لتحسين فعالية  اختياريسهل على المستوى الجزئي  الذي س

ديد من ب العولكن  الوصول إلى هذه الغاية ال يتحقق إال بعملية تقييم فعالة والتي تتطل 

ئمة كون مالأن ت ن أهمها  األداة القياس أو تقنية التقييم  المستخدمة   التي يجبالعناصر لك
 للموضوع المقاس وتمكن بالفعل من إصدار أحكام موضوعية وكشف الخلل بدقة. 

كذلك وشاطها بالمؤسسة الوثائقية باختالف  ن وتختلف تقنيات المعتمد عليها في التقييم   

يم ي التقيفخدمة يم ذاته وباختالف مستواه  ،  فالتقنيات  المستباختالف المجال الخاضع للتقي
ذا ما وه عن تلك التي تستخدم  في التقييم  الجزئي تختلف كليا  المستوى الكلي  على

 سنتعرف عليها أدناه :

 1_ تقنيات التقييم الكلي  :1

التقييم الكلي في غالب األحيان بتقييم المؤسسة الوثائقية كوحدة واحدة  أو ككيان تعلق ي     

على المستوى الدولي أو الجهوي أو على المستوى الوطني  ولذلك  غالبا ما يكون التقييم في 

 ,  IFLAأو منظمات دولية " هيئاتهذه الحالة وفق معايير ومقاييس معينة  محددة من قبل 
ALESCO ,ISO  " ،   باإلضافة إلى جهود بعض العلماء والمختصين والتي أثمرت

 ومن تقنيات التقييم الكلي نذكر:نظرياتهم عن  مؤشرات قياس أداء المؤسسة الوثائقية  

 2ققدرة المؤسسة على توصيل الوثائ ORRتقنية  1_1
Capacité de livraison de documents  de  ORR 

 

 من طرف 1960هذه  التقنية لألول مرة في الواليات المتحدة االمريكية سنة   استخدمت     

لهدف الى مبدأ أن يعتمد هذا النهج عفعالية المكتبات الطبية الجامعية  لتقييم    ORR الدكتور 

ذلك ، وبنفي أسرع وقت ممك فيدونالتي يطلبها المست وثائقالرئيسي للمكتبة هو توصيل ال

 لوثائق اإلى قياس نسبة يسعى  الذي هذا المؤشر كتبة كليا  على أساسيمكن أن تقيم الم

لمكتبة تغرقه اوالوقت الذي تس فيدينمن قبل المست -أو األكثر احتماالً لطلبها  -المطلوبة 
 لتقديم كل وثيقة مطلوبة.

 مرجع ببليوغرافي من المراجع 300عينة احتمالية من  Orrأوجد وألجل دلك       

 العينة مثل هذهتالمكتبات التي تم تقييمها.  فيدي تمسالمذكورة في األعمال الحديثة ، كتبها 

 تبت بهاتي ك  جميع المراجع التي استشهد بها المؤلفون فيما يتعلق بعمر الوثائق واللغة ال

 وشكلها وما إلى ذلك.
ها ة ليتم تقييمكل مرجع في ملفات المكتب عن  االختبار ، يتم البحثطاقة ب بمجرد إنشاء     

ا في موجودً  ستندإذا كان الم ،لتحديد ما إذا كان المستند المقابل موجودًا في المجموعة أم ال

 المجموعة ، فيجب قياس سرعة تسليمه.
 يتكون االختبار في الواقع من اإلجابة على السؤالين التاليين:     

ذا مجموعة؟ )هالتي تعد جزًءا من الالمختارة في العينة الموجودة  الوثائق  ( ما هي نسبة1

 اختبار تغطية(

 ؟الوثيقة من رصيد المكتبة  السترجاعالوقت المستغرق ( ما هو 2
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ا لوجوده ناسبةاإلجابة على السؤال األول بسيطة ، إذ نحصل على نسبة وثائق العينة الم     

 x  100بة بواسطة العالقة )العينة / الرصيد(ضمن رصيد المكت
 ORRنشأ أفر ، لقياس هذه الدرجة من التوا أما اإلجابة على السؤال الثاني فهي معقدة و    

،  ( تقابل خمس سرعات محتملة لتسليم المستنداتtسلسلة من خمس تصنيفات للسرعة )

 بناًء على مقياس أسي:

1) t  من عشر دقائقأقل 

2 )mn 100 < < t   mn 10   دقيقة )أو ساعتين( 100و  10بين أي  أنها محصورة 

3 ) mn 1000 <  100 mn < t  بين ساعتين ويوم واحد أي أنها محصورة 

4 )mn  10000< 1000 mn < t   بين يوم وأسبوعأي ما 

5 )t  أكثر من أسبوع 

لفور ، على الرفوف على ا ةمتاح الوثائقدقائق(  10تقابل السرعة األولى )أقل من    

على  يتطلب وثائق غير موجودة على الرفوف ما والسرعة األخيرة )أكثر من أسبوع( ، ل

 الوثيقة  المختلفة: القيم تتوافق مع المواقفبين المكتبات  ، بينما متوسط إعارة سبيل المثال 
ظار ك االنتولكن علي  الوثيقة  متاحة، عن بنك اإلعارةبعيد  مخزنموجود في  اولكنه ةمتاح

 ثيقة و، الع () تخطى الوقت المحدد لإلرجا االذي استعارهالمستفيد حتى يتم إرجاعه من قبل 

 لخإ ....تصوير الأو  المعالجات التقنية  بغرض الترميم  الموجود في ورشة العمل

 : أن إلى ORRو من خالل  دراسته توصل 

 ينة وثيقة موجودة بالع 300يقة من بين وث 200على محل الدراسة تحوي   اتالمكتب _

 0,66= 200/300معدل التغطية في هذه الحالة هو _

ي أقل من فوثيقة فقط  ثم الحصول عليها  150وثيقة التي تم الحصول عليها   200_من بين 

 دقائق  10

 0,75= 150/200_ معدل سرعة الحصول على الوثيقة هو 

   . x 0,75 =0,49 0,66 :) حاصل ضرب المعدلين ( هي  النسبة اإلستناجية_ 

 ستخدم الذياحتمال أن يجد الم أي  قدرة المكتبة على تسليم الوثائقيمثل ناتج وهذا ال  

اج إليه عندما يحت ضمن مجموعتها الوثيقة  ههذ ةمعين وثيقةأتى إلى هذه المكتبة لطلب 

 ٪.49هو 

ر لم تقتصائقية  وهذه التقنية  فيما بعد في جميع  أنواع المؤسسات الوث وتجدر اإلشارة إلى   
لى لمكتبة عالمؤشر يعكس قدرة اوبالرغم من أن هذا ، على المكتبات الطبية الجامعية فقط 

 نهأإال  ا بيق نسبيً التط ةلوسهبيتميز  وأنه  عند طلبها تفيدينالمس يحتاجهاالتي  الوثائق توفير 

 :همن االنتقادات  تمحورت في أن العديد هل توجه
ى الرصيد هتم باالستعماالت األخرى للرصيد الوثائقي بالمؤسسة ، كاإلطالع عليلم _    

صدر وهذا هو م غير المستعمل أو التعامل المباشر مع القارئ دون البحث عن الكتاب 

 .االختبارالضعف الرئيسي لهذا 
 وثائق لانسبة النجاحات / الفشل في تسليم قياس إخفاقات التحصيل وحساب ب ال يسمح _  

 .خالل الفترة المحددة فدينالمطلوبة من قبل المست

 تسمح اليضا أللتقييم الكلي فهي  ةباإلضافة إلى النقائص المسجلة على هذه التقنية كأدا _
 . صالنقائ تجاوزلالحلول المناسبة  بالتقييم الجزئي وبالتالي ال تسمح بتحديد النقائص وإيجاد
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 وغيرهم   Lancasterو  Buckland كان من قبل  ORR إنتقاد  وجه لـ  أما أهم   _  

المراجع التي ذكرها مستخدمو  على أساسمجموعة من االختبارات  هبناء بخصوص 
 ي هذهالمكتبات التي أرادوا تقييمها ، مما جعل عينة غير صالحة من المحتمل أن تأت

 المراجع بشكل رئيسي من الوثائق التي تمت استشارتها في المكتبات المعنية.
   3عرض الوثائق MBURGAMORISS H تقنية  1-2 

Exposition aux documents  de Hamburg 

التعرض "مؤشًرا سهل الحساب للغاية ، يسمى   1974في  وفريقه HAMBURGطور      

عرض ت تحسينأن الهدف األساسي للمكتبة يتمثل في هذا المؤشر على  اعتمدللوثائق"  
،  ةمالئمر ء األكثمقياس األدالهذا فإن للمعلومات الواردة في المواد الوثائقية ،  تفيدين المس

 بة.مكتائق الوث للمعلومات الموجودة داخل الفعال  القراء و معدل تعرض وفقًا لهامبورغ ، ه

ا ذلك ألنهوحيحة صتعتبر هذه التقنية بمثابة تقنية لتقييم نشاط المؤسسة الوثائقية على أسس   
شر كان هذا العرض مبا سواءتعتبر القارئ العنصر األساسي في جميع حاالت العرض  

 كان أو غير مباشر

ثيقة وتم تسجيل وحدة العرض المباشر  في كل مرة يطلع  القارئ فيها على _  حيث ي  
رصيد بمعينة  أو يحصل فيها على إعارة خارجية لها  سواء كانت هذه الوثيقة متوفرة 

 .المؤسسة الوثائقية أو تحصل عليها  بواسطة اإلعارة والتبادل مابين المكتبات

المستفيد على  فيها تحصل غير المباشر في كل مرة ي العرضيتم احتساب وحدة _ 
ل من خال  ، أوقراءموظفو المكتبة على سؤال يطرحه الإجابة من خالل وثيقة المعلومات أو 

 مات.لمعلواألنظمة المتطورة المستخدمة في معالجة وتوزيع المعلومات عبر قواعد وبنوك ا

  اشر ( تشكالن وحدتان تسمحانهتان الوحدتان ) وحدة العرض المباشر وغير المب 
 معنى ببالتعرف على العدد اإلجمالي لعمليات العرض المسجلة خالل فترة زمنية معينة 

 إحصاء عدد القراء الذين عرضوا على الوثائق .

ت  بأن وحدة العرض تقدر بالزمن أي تقاس بالساعا HAMBURG وفي هذا اإلطار يرى   

يها فبعد أن نحصل على العدد اإلجمالي للعروض المسجلة وعدد الساعات التي تعرض ف
ف ك بهدالقراء على الوثائق  نقارن العدد اإلجمالي لساعات العرض مع عدد القراء وذل

 حساب زمن العرض المخصص للقارئ الواحد .
ياس ، وهي أن نعتمد على الميزانية إذا أردنا ق وحدة قياس أخرىيف ضيمكن أن ن   

ة التي لنقديالعرض مقارنة مع التكلفة  أي التعبير عن عرض القراء على الوثائق بالوحدة ا

رضوا ذين عيتم إنفاقها  وذلك بمقارنة الميزانية المخصصة للمؤسسة على مجموع القراء ال
  على الوثائق.

ض ن تعرع أنشطة المكتبة ، وفقًا لهامبورغ ، وفقًا ألقصى قدر ميجب تصميم جميو     

د ، عد ائقيالرصيد الوث، حجم أو أوقات فتح المكتبة : ساعات العمل وثائق لل المستفيدين 
 على وثائقترتيب ال،  اإلعارة  مدة ، إمكانية الوصول إلى المجموعة ،  لكل عنوان النسخ

مقدمة عدة ال، المسا ائق أي النظام المتبع في المكتبة الوثالرفوف ، إمكانية الوصول إلى 

ة لب إعادي يتطوالنسب المستخرجة المتوصل إليها هي التي تحدد لنا النشاط الذ ، إلخ قراءلل
  .النظر فيه من بين النشاطات السابقة

الحصول تسمح ب ولذلك فهي ال للتقييم الكلي. تولي أهمية HAMBURGورغم ذلك  فتقنية    

داة ابة أالفشل ، وال يمكن أن تكون بمث مؤشرات دقيقة ألنشطة معينة  وتحدد أسباب على

 ئها.ن أداتشخيصية لدراسة المشاكل الحالية التي تؤثر على معدل استخدام المكتبة وتحسي
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اته ، غ له مميز، ال يزال نموذج هامبور سلبياتهالرغم من وب في األخير يمكننا القول أنه   

ى ين إليين هدف صالح للمكتبة والذي يسهل قياسه بسهولة: تعرض المستخدمومن أهمها تع

 عالم الموارد الوثائقية.
ما مبكثير  يشير تعبير "التعرض للوثائق" أيًضا إلى موقف ديناميكي ، على أي حال أكثر  

نية يقترحه مفهوم إمكانية الوصول. عندما نحدد أهداف المكتبة من حيث تعظيم إمكا

مع زيادة  ،ادموالوثائقية  ، فإننا نؤكدها ، ثم تكتفي المكتبة بإتاحة ال دى الموالوصول إل
 هو هدف يؤكد على المستخدم. وثائق التعرض إلى أقصى حد إلى ال

وجهان  "إمكانية الوصول والتعرض على الوثائق " هما وعلى كل  يمكننا القول بأن    

د اولم المجهة بين مجتمع المستخدمين وعاالمكتبة هي في نهاية المطاف وافلعملة واحدة. 
مكانية سين إالوثائقية. هدف المكتبة هو زيادة تعرض المستخدمين لهذه الموارد من خالل تح

 الوصول إليها.
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