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وجل، ونحمده على نعمه علٌنا، الذي سدد  بادءا ببدء نبدأ بشكر هللا عز

خطانا وٌسر لنا طرٌقنا وحفظنا من كل سوء وهدانا إلى طرٌق العلم والكفاح 

للوصول إلى غاٌة لطالما حلمنا بها، فصار الحلم بعناٌة هللا وحفظه حقٌقة نعٌشها 

 . الٌوم

والصالة والسالم على سٌدنا وحبٌبنا محمد صلى هللا علٌه وسلم واله 

 . وصحبه أجمعٌن

نشكر التً ندٌن لها هذا العمل ذاكرا وبناءا الجامعة الجزائرٌة جامعة عبد 

 الحمٌد بن بادٌس مستغانم

والشكر الخاص لألساتذة بقسم العلوم اإلنسانٌة وشعبة علم المكتبات 

الذي أمدنا بالنصائح " لزرق هواري"والمعلومات وخاصة األستاذ المشرف 

واإلرشادات ومساعدته لنا فً إخراج هذا العمل المتواضع إلى النور، وله ولكل 

من اخلصوا إلى الجامعة صادقا االعتبار وجزٌل االمتنان كما نشكر األستاذة 

 .والى كافة أساتذة علم المكتبات و المعلومات" محمدي نادٌة"المحترمة 

كما ال ٌفوتنا أن نشكر كل الموظفٌن بالمكتبة الذٌن أمدونا بالكتب القٌمة ، وكل 

 .الشكر واالمتنان ولكل من اشرف على كتابة هذه المذكرة

 



 

 

 

 

  

 

 الحمد د رد العاحميد وصلد وصلد صلدوممدعد لحمدوصلد  د صميد وصلد  صلدولحيدد
 أحلميدد

  عد لمدد فمد لد لعود  د وحيد ع مفيد  حعاد ه د الحمد احمع اضد  وعايد  د عد أمدد
.ددكحعد  فنلداهه د الحمد صطفيد كر يد وديجلصيدخعاصعداعأهيد اكريلد  ودينللد صميد ميد عافحعل

  مدد ه د الحمد احمع اضد الد املدألمد  د عد أمد اجنند لحد أم  هعد  املد حر نلدد
وففهعد  دد"د  ل" لطفهعد ونعدهعد الد املدالد حبمد صمعديع عد نصملند  د  عودوعالند الد العامندد

.د  طعلد لد حر ع

 العيعدوففيد  د  طعلد حررد ود دحلدأم لدد"د  ل" الد اهدد  عدلد صلد اففمصند  اخخالد الدد
 مصع د وع ندوحعاد  ع لد  د  حر لد صطفيدد:د العامندوففهعد  د  طعلد لد حر عد  الد خع  ل

 عد امييددالحيدد حم دد العجدد حمد وايدد:د وففهلد يدشرد انفعسدد  الد  و د  نعتد  حع ل
 احعولدد  عطحنددأهممودد راددوهعادد  علدددحمحندد  الد خع الد اشع فدد العجدد احشمردد نصع دد

 اصميقدد طعلد  د لد حر لد   فهلد لددومع هلدد

د2019كحعد  مدد ه د الحمد الد  مخ لد   خاللد خعوندطصحند احنند العدمند عومرد  لندد

  الدكمد يد أقد للد لد اصلفعتد اصلحند وع مدلد اعد كصحند  لحد يد لنعيع لد الدكمدد
 يديلحمدالدذ ود  د  لحند لدأ صحيدد



  

 

 

 

 

 

 

 

من خالل هذه العبارات انشر عطر الحب والمودة 

واالمتنان ألضم به كل من أحاطونً وٌحٌطونً دائما بالحب 

والدعاء إلى الذٌن ال اتذوق حالوة النجاح إال من عٌنٌهما والدي 

 العزٌزٌن إلى كل إخوتً 

إلى كل األصدقاء الذٌن ساعدونً من قرٌب أو بعٌد فً انجاز 

هذا العمل إلى كل الذٌن ذكرهم قلبً ولم ٌذكرهم قلمً اهدي لهم 

. ثمرة جهدنا هذا 
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مقدمة  

 

 أ

 

مقدمة  

تعتبر المكتبة الجامعٌة همزة وصل بٌن المعلومة و الباحثٌن و هً احد أركان 

الجامعة، بحٌث تسعى إلى تحقٌق أهدافها و المستفٌد هو الغاٌة المباشرة التً تنشأ من اجلها 

المكتبات لذلك تسعى لتلبٌة حاجات المستفٌدٌن، و حتى تقوم المكتبة بجمٌع الوظائف البد 

    من توفر العنصر البشري ذو الكفاءة العلمٌة  و المهنٌة العالمٌة ، و ٌكون حجم العاملٌن 

و إدارة كمصادر المكتبة و تطوٌرها لخدمات التدرٌس و البحث و الحاجة إلى الموظفٌن 

ذوي مؤهالت علمٌة و مهنٌة متنوعة ألداء الخدمات المتعددة و المتنوعة التً تقدمها 

المكتبات الجامعٌة، و بهذا ظهرت الحاجة إلى إعداد عاملٌن بالمكتبات لتحمل مسؤولٌات 

اإلدارٌة و الفنٌة لها، و تحقق أهدافها و ال ٌمكن أن تدار وظٌفة من دون عاملٌن مؤهلٌن 

مادام هناك أعمال و أهداف و استراتٌجٌات ٌتطلب انجازها و للتأكد من قٌام المكتبة 

. الجامعٌة بتحقٌق رضى المستفٌد 

فتعتبر اإلدارة االستراتٌجة من بن العملٌات التً تهدف البٌان مواطن الضعف التً 

تعترض سبٌل المكتبات الجامعة بالقٌام بعملها على وجه األفضل وبأسلوب ناجح وتعمل 

كذالك جاهدة فً القضاء على مواطن  الضعف ومعالجتها كما تعمل العملٌة االستراتٌجٌة 

أداء دور كبٌر فً اتخاذ القرارات المناسبة للرفع من مستوى أداء العاملٌن من أجل تقدٌم 

.  خدمات جد متطورة

والشك أن دراسة اإلدارة كمدخل وظٌفً ٌعنً النظر إلٌها بإعتبارها عملٌة معٌنة ، 

هذه العملٌة ٌمكن تحلٌلها ووصفها من خالل مجموعة من وظائف رئٌسٌة ، ٌفترض أنها 

مجمل ما ٌقوم به المدٌرون من أعمال وٌمكن تقسٌم هذه الوظائف إلى مجموعة متداخلة 

. تتضمن التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة والتوظٌف 

لذا تناولت دراستنا مجموعة من التساؤالت وللوقوف على جل هذه التساؤالت تم 

تقسٌم الدراسة إلى ثالث فصول كل فصل مقسم إلى مبحثٌن، حٌث تناولنا فً الفصل األول  



مقدمة  

 

 ب

 

تطبٌقات اإلدارة العامة فً المكتبات الجامعٌة ، حٌث تناولنا فً المبحث األول مفاهٌم عامة 

حول المكتبات الجامعٌة، تعرٌفها وأنواعها وأهدافها ووظائفها ، وتطرقنا فً المبحث الثانً 

. إدارة المكتبات الجامعٌة ، مفهومها ، ممٌزاتها ووظائفها وأهمٌتها وأهدافها 

أما فً الفصل الثانً تطرقنا إلى الممارسات العملٌة فً اإلدارة  اإلستراتجٌة حٌث 

عالجنا فً المبحث األول مفاهٌم عامة حول اإلدارة اإلستراتجٌة من خالل مفهومها 

وأهمٌتها وأهدافها وفوائدها، أما فً المبحث الثانً تطرقنا إلى أساسٌات اإلدارة اإلستراتجٌة 

. من خالل مستوٌاتها ومراحلها وقراراتها ونماذجها 

أما فً الفصل الثالث تناولنا الدراسة المٌدانٌة فً مكتبة جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة العلوم اإلجتماعٌة  – مستغانم –

كما تطرقنا فً المقدمة المنهجٌة إلى إجراءات الدراسة، بدءا من اإلشكالٌة وتقدٌم 

التساؤالت مع إٌجابات مؤقتة مجسدة فً إطار ما ٌسمى فرضٌات الدراسة أٌضا تطرقنا فٌه 

إلى المنهج المتبع، كذلك أهداف وأهمٌة موضوع الدراسة وفً إجراءات الدراسة المٌدانٌة 

. من ناحٌة أدوات المستخدمة وتحدٌد جوانب الدراسة وحدودها وضبط الجانب المفاهٌمً 

وإذا كان تطبٌق اإلدارة اإلستراتجٌة ٌلعب دورا مهما فً تحسٌن األداء الكلً 

للمؤسسة فإنه بال شك ٌساهم بشكل كبٌر فً تحسٌن األداء الجزئً على مستوى الوظائف 

واألنشطة التً تمارسها المكتبات الجامعٌة ومنها بالخصوص تحسٌن األداء اإلداري ، 

باعتباره أنه ال ٌمكن إلدارة إستراتجٌة ، تحقٌق أهدافها اآلنٌة والمستقبلٌة ،دون ضمان أجود 

 .الخدمات التً تقدمها للمستفدٌن 
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 : تمهيد

تمتضً منهجٌة البحث العلمً لبل البدء فً أي بحث الطرق إلى الجوانب المتعلمة 

بالمنهجٌة وأساسٌة موضوع الدراسة وكذا إجراءات الدراسة المٌدانٌة، وهذا ما سنتناوله فً 

هذا الفصل من دراستنا، حٌث سنعرج على أساسٌات الدراسة من خالل تحدٌد إشكالٌة 

الدراسة والتساؤالت ووضع الفرضٌات الخاصة بالدراسة مرورا بأسباب إختٌار الموضوع، 

أهمٌة الدراسة وأهدافها وعرض الدراسات السابمة، فإجراءات الدراسة بدءا بتحدٌد منهج 

. الدراسة وأسالٌب جمع البٌانات وصوال إلى حدود الدراسة وذكر مصطلحات الدراسة 
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: اإلشكالٌة -1

تعد المكتبات من أهم المؤسسات فً عصرنا الحاضر الذي ٌوصف بأنه عصر 

المعلومات ومن بٌن هذه المكتبات، المكتبة الجامعٌة التً تعتبر العمود الفماري والملب 

النابض لمؤسسات التعلٌم الحالً والبحث العلمً، فهً تمدم خدمات المجتمع الجامعً حٌث 

أصبحت الٌوم تسعى إلى كسب مولع بٌن مثٌالتها من المكتبات فً ظل أجواء تنافسٌة فً 

تمدٌم أحسن الخدمات المكتبٌة للمستفٌدٌن والوصول إلى إرضاءه، وتولف هذا على توفٌر 

المكان والمبنى المناسب للعمل على زٌادة حجم مٌزانٌتها لتزوٌدها بمصادر معلومات 

مختلفة التً تخدم المستفٌد، وحتى تموم المكتبة بجمٌع وظائفها وتحمٌك أهدافها البد من توفر 

عملٌة إستراتجٌة مناسبة من أجل وضع خطط والوسائل التً تعالج الوضع الكلً لإلدارة 

مما ٌدفع إلى تطبٌك اإلدارة اإلستراتجٌة التً تعد مجموعة من المرارات والممارسات 

اإلدارٌة التً تحدد األداء طوٌل األجل للمنظمة، ومن هذا المنطلك فاإلشكال الذي نحن فً 

صدى محاولة إٌجاد حل وإٌجابة ممنعة له من خالل الدراسة المٌدانٌة التً سوف نتعرف 

ما : من خاللها على تطبٌك مفهوم اإلدارة اإلستراتجٌة ومن هنا نطرح التساؤل الجوهري

هً أسس والوسائل لتطبٌك اإلدارة اإلستراتجٌة بالمكتبات الجامعٌة؟  

: تساؤالت الدراسة-2

من أجل إلمام بحٌثٌات موضوع الدراسة وخدمة اإلشكالٌة الموضوعة سابما إرتأٌنا إلى 

: طرح مجموعة من التساؤالت الفرعٌة وهً كالتالً 

هل ٌتولف رضى المستفٌدٌن على حسن أداء اإلدارة بالمكتبة الجامعٌة؟  - 

هل عملٌة التخطٌط فً اإلدارة اإلستراتجٌة ضرورٌة فً تحمٌك أهداف المكتبة الجامعٌة؟  - 

 ما هً أهم الوظائف لتطبٌك اإلدارة اإلستراتجٌة فً المكتبة الجامعٌة؟ - 
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: الفرضيات الدراسة- 3

أي دراسة أو بحث علمً ٌطرح تساؤالت، ٌبحث عن إجابة أو حل لهما، وٌعتبر 

تحدٌد الفرضٌات البحث خطوة جد مهمة للربط بٌن الجوانب النظرٌة والنتائج المتوصل 

إلٌها من هنا تكون الفرضٌة عبارة عن تصرٌح ٌوضح جملة أو أكثر عاللة لائمة بٌن حدٌن 

أو أكثر
1

       

. رضى المستفٌد مرتبط بالدرجة األولى على مدى أداء إدارة المكتبات بالمكتبة الجامعٌة- 

. تساهم اإلدارة اإلستراتجٌة فً عملٌة تحدٌد وتحمٌك أهداف المكتبة الجامعٌة - 

 : منهج الدراسة- 4

ٌعتبر المنهج مجموعة من اإلجراءات والخطوات الدلٌمة المتبنات من أجل الوصول 

إلى نتٌجة واإلجابة عن األسئلة أثارت مشكلة البحث، إذ ال شن أن أي بحث علمً إعتمد 

فً بنائه على منهج محدد ٌختاره الباحث لموضوع دراسته وٌساعده فً الوصول إلى نتائج 

منطمٌة، وٌتم هذا وفما للعملٌات العملٌة الالزمة لحل مشكلة من المشكالت  وهذه العملٌات 

. تتضمن وصفا للظاهرة المتعلمة بالمشكلة 

فمد إعتمدنا على المنهج التفسٌري الذي ٌعتبر من أكثر المناهج تناسبا مع هذا النوع 

من الدراسات وإعتمدنا فً دراستنا لإلحاطة بكل الجوانب المتعلمة بإدارة مكتبة كلٌة العلوم 

االجتماعٌة جامعة مستغانم وتحلٌل كل النتائج التً تم التوصل إلٌها وتحمٌك موضوعا بكل 

. دلة

 

 

 
                                                           

 . 150.ص. 2004دار المصبة، : الجزائر. تدرٌبات علمٌة: منهجٌة البحث فً العلوم اإلنسانٌة. أنجلس، مورٌس- 1
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  :عينة الدراسة

للعٌنة دور أساسً فً إنتماد المعلومات عن المجتمع الكلً للدراسة، وٌجب مراعات 

حجم العٌنة عند إختٌارها حٌث ٌجب تبنً عدد الوحدات الواجب دراستها، وجمع البٌانات 

منها لكً تكون ممثلة ودلٌمة خاصة عند التعامل مع مجتمع واسع 
1

  

شملة عٌنة الدراسة مسؤولة مكتبة كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة بناءا على أهداف 

. كانت عٌنة لصدٌة غٌر احتمالٌة فً إختٌار الشخص المبحوث  الدراسة،

: أهمية وأهداف الدراسة- 5

 : أهمية الدراسة -1

: تكمن أهمٌة الدراسة فً العناصر التالٌة 

. المٌمة الكبٌرة للمكتبات الجامعٌة والدور الفعال التً تلعبه فً تحمٌك أهداف المستفٌدٌن- 

التحدٌات التً تواجهها المكتبات الجامعٌة فً ظل فً مختلف التطورات التكنولوجٌة - 

. المتسارعة

ٌعد أسلوب استخدام أداء العاملٌن هو إحدى أسالٌب اإلدارة العلمٌة الحدٌثة بحٌث ٌساعد - 

على مرالبة والتحسٌن المستمر فً مراجعة األنظمة واإلجراءات والخدمات التً تمدمها 

.  المكتبات

: أهداف الدراسة - 2

: تسعى الدراسة إلى تحمٌك األهداف اآلتٌة

التعرف على النظم اإلدارٌة المعمول بها فً المكتبة الجامعٌة، ومدى هذه النظم على - 

. تحمٌك أهداف الجامعة وإشباع إحتٌاجات المستفٌدٌن 

                                                           
  . 156. ،ص1982، [د،ت]: اإلسكندرٌة. مناهج البحث فً العلوم المانونٌة. فباري، دمحم إسماعٌل-  1
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. تطبٌك اإلدارة اإلستٌراتجٌة بإعتبارها نموذج حدٌث إلدارة المكتبات الجامعٌة - 

. مرالبة نشاط الموظف للتأكد من أدائه لواجباته الموكلة له أثناء لٌامه بالممارسة المكتبٌة - 

: أسباب اختيار الموضوع-6

لمد كان وراء اختٌارنا لموضوع آلٌات اإلدارة اإلستراتٌجٌة فً الجامعٌة لعدد من  

. األسباب الموضوعٌة والذاتٌة

 : أسباب الموضوعٌة -

 .معرفة العوائك والعرالٌل التً تمف عائما أمام اإلدارة اإلستراتٌجٌة -

 .للة الدراسات التً تعالج من هذا الموضوع  -

فشل الطرٌمة التملٌدٌة فً إدارة المكتبات الجامعٌة مما دعى إلى توجه نحو استخدام  -

 .التكنولوجٌا اإلدارة الحدٌثة

 : األسباب الذاتٌة -

 .المٌل الشخصً أنه ٌتمشى مع طبٌعة التخصص -

. رغبتنا فً تصلٌط الضوء على هذا الموضوع -

إجراءات الدراسة  - 6

: أدوات جمع البيانات - 

تختلف وسائل جمع البٌانات تبعا الختالف موضوع الدراسة حٌث ٌستخدمها الباحث 

للحصول على نتائج أكثر دلة وموضوعٌة ، فاستخدام أكثر من وسٌلة واحدة لجمع البٌانات 

ٌملل من التحٌز فً النتائج والحصول على معلومات كافٌة ومرضٌة ، وفٌما ٌلً األدوات 

: التً اعتمدناعلٌها فً بحثنا إلعداد هذا العمل  
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تعتبر الممابلة من الوسائل المهمة للحصول على البٌانات ، وبصفة خاصة فً  : المقابلة ( أ

. منهج المسح المٌدانً ومنهج دراسة الحالة 

والممابلة هً محادثة موجهة ٌموم بها فرد مع آخر أو أفراد آخرٌن الستغاللها فً بحث 

علمً ، أو أنها عبارة عن تبادل لفظً ٌتم بٌن المائم بالممابلة وبٌن المبحوث 
1

    

تعتبر المالحظة أداة مهمة من أدوات البحوث الكمٌة وألدمها استخداما بٌن  : المالحظة(ب

الباحثٌن حٌث تساهم المالحظة إسهاما أساسٌا فً البحوث الوصفٌة وتهتم هذه الوسٌلة 

بمالحظة سلون المبحوثٌن وتصرفاتهم بعد أن ٌخضعها للدراسة، وتعرف المالحظة بأنها 

الوسٌلة التً نحاول بها التحمك من السلون الظاهري لألشخاص وعن طرٌمها ٌتمكن الباحث 

من دراسة الظروف المحٌطة بالمبحوثٌن ومالحظة سلوكٌاتهم وتفاعالتهم وعاللاتهم وأنماط 

معٌشتهم وأسالٌبها
2

     

: حدود الدراسة - 7

هو المكان الذي أجرٌت فٌه الدراسة المٌدانٌة والذي طبمت علٌه أدوات  :الحدود المكانية-1

البحث بناءا على موضوع البحث فمد تمركز المجال الجغرافً للدراسة على كلٌة العلوم 

 – مستغانم – خروبة –االجتماعٌة بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

وتتمثل فً الولت المستغرق الذي لضٌناه فً إجراء الممابلة بحٌث : الحدود الزمانية -2

 .2019 ماي 27 ماي إلى غاٌة 22كانت الممابلة   بتارٌخ  

وتشمل األفراد الذٌن طبمت علٌهم أدوات جمع البٌانات، حٌث كانت : الحدود البشرية -3

. مع مسؤولة المكتبة وبعض الموظفٌن كلٌة العلوم االجتماعٌة

 

                                                           
  172.،ص2002بدار المصرٌة اللبنانٌة ،:البحث ومناهجه فً علم المكتبات والمعلومات ،الماهرة . دمحم، فتحً عبد الهادي- 1
 167.168، 2ص . 1ص.2013دار المٌسرة للنشر والتوزٌع ،:عمان .مناهج البحث اإلعالمً . منال، هالل المزاهرة- 2
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: ضبط مصطلحات الدراسة - 8

 هً ذلن النشاط الطً ٌهدف إلى تحمٌك نوع من التنسٌك والتعاون بٌن جهود عدد :اإلدارة -

من األفراد من أجل تطبٌك هدف معٌن 
1

 . 

هً علم رفك بتصرفات إلى خطط والوسائل التً تعالج الوضع الكلً : اإلستراتجية-

للصراع الذي تستخدم فٌه الموة بشكل مباشر أو غٌر مباشر من أجل تحمٌك هدف السٌاسة 

 . 2الذي ٌتعذر تنفٌذه من غٌر ذلن السبٌل 

 تعتبر المكتبة الجامعٌة نوع متمٌز من المكتبات األكادٌمٌة والتً تموم :المكتبة الجامعية 

الجامعة بإنشائها وتموٌلها وإدارتها من أجل تمدٌم الخدمات المكتبٌة والمعلوماتٌة المختلفة 

للمجتمع الجامعً ، مما ٌتالئم، مع أهداف الجامعة ذاتها
3

.      

  :الدراسات السابقة -9

تعتبر الدراسات السابمة مصدرا مهما الغنا أي الباحث  عنه  إٌمانا منا بأن أساس المعرفة 

العلمٌة هو التراكمٌة وكل بحث ما هو إال امتداد إلى البحوث السابمة واعتمدنا فً دراستنا 

على مجموعة من الدراسات السابمة من أجل ضبط وحصر الموضوع واإلحاطة به وهً 

 :كالتالً 

 :الدراسة األولى - 

من إعداد الطالبتٌن بوالصٌبود مرٌم ، زنتوت شفٌعة ، ممدمة لنٌل شهادة ماستر فً علم - 

المكتبات والمعلومات، تخصص مكتبات ومراكز المعلومات على مستوى جامعة مٌلة، 

، تحت عنوان خدمات المكتبة الجامعٌة فً ظل التطور 2010حٌث نولشت سنة 

 .التكنولوجً 
                                                           

مكتبة مالن فهد :رٌاض .عربً –انجلٌزي :عبد الفاتح ،معجم المصطلحات المكتبات والمعلومات . لاري،عبد الغفور- 1
  16،ص2000الوطنٌة ،

. 37.، ص2010دار العلوم للنشر والتوزٌع ،:،الماهرة 1ط.اإلدارة اإلستراتجٌة للمكتبات الجامعٌة . محمود، لطر- 2
. 167. ، ص2006دار اسامة لنشر و التوزٌع، : عمان  . 2مرجع فً علم المكبات، ط. فادي،عبدالحمٌد - 3
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دراسة مٌدانٌة بمكتبة المركز الجامعً مٌلة ، فمد بدأت دراستها بتمدٌم دراسة نظرٌة - 

 .للمكتبة الجامعٌة وخدمات المعلومات الفنٌة 

لمد بدأت دراسة الخدمات المباشرة فً المكتبة الجامعٌة ، حٌث استخدمت الطالبتٌن فً 

دراسة لموضوعهما االستبٌان حٌث توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

 :ماٌلً 

 .أن للتكنولوجٌا الحدٌثة للمعلومات دور فً تطوٌر خدمات المكتبة - 

 . توجد نمائص تعرلل السٌر الحسن لتطوٌر خدمات المكتبة - 

 :الدراسة الثانية 

من إعداد الطالبان دمحم حنٌفً، دمحم نور تبٌدي، رسالة ممدمة إلى جامعة الخرطوم لنٌل - 

م، تحت عنوان أثر 2010درجة دكتوراه ، الفلسفة فً إدارة األعمال، حٌث نولشت سنة 

 .اإلدارة اإلستراتجٌة على كفاءة وفعالٌة األداء

دراسة المطاع االتصاالت السودانٌة ، فمد بدأت دراستهما  بتمدٌم دراسة نظرٌة للمطاع - 

 .االتصاالت فً السودان 

لمد بدأت دراسة أثر اإلستراتجٌة ، حٌث استخدم الطالبان فً الدراسة لموضوعهما 

 :االستبٌان ، حٌث توصلت هذه  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما ٌلً 

تبٌن أن هنان عاللة إرتباط لوٌة بٌن اإلدارة العلٌا والوسطى بمفاهٌم  وأسالٌب اإلدارة - 

 .اإلستراتجٌة 

تطبٌك اإلدارة اإلستراتجٌة تساهم فً جودة الخدمات التً تمدمها شركة االتصاالت - 

 .السودانٌة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم عامة حول المكتبات: المبحث األول 

تعريف المكتبات الجامعية 

أنواع المكتبات الجامعية 

أهداف المكتبات الجامعية 

وظائف المكتبات الجامعية 

  إدارة المكتبات الجامعية: المبحث الثاني 

تعريف إدارة المكتبات الجامعية 

مميزات إدارة المكتبات الجامعية 

وظائف إدارة المكتبات الجامعية 

 أهمية اإلدارة المكتبات الجامعية وأهدافها
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 تمهيد 

صيد تعد المكتبات الجامعية مؤسسة ثقافية كونها تهدف إلى جمع و استرجاع الر

  ،كنوقت مم بأسرعدين يالوثائقي مهما كانت نوعيته و تسهيل وصوله إلى مجتمع المستف

ى  هذا من خالل تقديم مجموعة من الخدمات المباشرة حيث تطرقنا في هذا الفصل إلو

ل من خال اائفهأنواعها أهدافها  وظ امفهومه ،المكتبات الجامعية اإلدارة العامة في اتتطبيق

ية  لجامعهذا الفصل  إدارة  المكتبات االمبحث الثاني لكما تناولنا في  المبحث األول،

  .مفهومها مميزاتها وظائفها  أهميتها

      ها وهذا من  أجل تحسين و تفعيل طرق و برامج تسيير و اإلستفادة من مقتنيات

 تقديم أحدث المعلومات للمستفيدين و 
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 حول المكتبات : مفاهيم عامة  :المبحث األول

 تعريف المكتبات الجامعية :-1-1

هو خدمة أنها تصب جميعها في مضمون واحد وتعددت التعريفات المكتبة الجامعية 

دم خدماتها تقإحدى مؤسسات التعليم العالي التي  :بأنهاالبحث العلمي حيث يمكن تعريفها 

  .1اإلدارات المختلفة في الجامعاتإلى مجتمع األساتذة والطالب و

هي المكتبة الملحقة بمعهد العالي للتعليم وظيفته األساسية البحث وتقديم المعرفة في عدد 

 .2كبير من الموضوعات 

ار يدالمعلومات  ينشأ داخل الجامعة و فقرم بأنهايمكن للباحث تعريف المكتبة الجامعية و

تجهيزها لتقديم خدمات ية جمع وإتاحة أوعية المعلومات وتنظيمها ويمول من قبلها بغو

  3المعلومات المختلفة لمجتمع المستفيدين من المجتمع الجامعي

 -أنواع المكتبات الجامعية : -1-2

يمكن  يدين الذي تخدمه ومجتمع المستف باختالفتختلف أنواع المكتبات الجامعية 

 نواع فيما يلي :حصر تلك األ

  المكتبة المركزية : -

بصفة أساسية بخدمة الطالب الدراسات العليا  تهتموهي المكتبة الرئيسية للجامعة، و

قديم تهتمام بإقتناء المراجع العامة والمتخصصة، والباحثين مع اإلوأعضاء هيئة التدريس و

                                                           
مويلها. اإلسكندرية      المكتبات ومرافق المعلومات النوعية: ماهيتها إدارتها وخدماتها وت .غادة عبد هللا المنعم موسى -1

 .160.، ص[ت .د]
. اإلسكندرية: دار الوفاء، 1في المكتبات الجامعية ومرافق المعلومات. ط اإلستراتيجية اإلدارة. إبراهيمالسعيد مبروك  -2

 . 14. ، ص2014

 - السعيد مبروك إبراهيم. إدارة المكتبات الجامعية. ط2. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر2012، ص.  413
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والتكامل مع مكتبات الكليات، قوم المكتبة المركزية بالتنسيق تخدمات المعلومات المتقدمة و

  1ال يمكن توفيرها بمكتبات الكلياتوقد تحتوي على مواد مكتبية التي 

  مكتبات الكليات: - 

دين من يتوجه خدماتها لمجتمع المستفالمكتبات داخل الكليات الجامعية، وتقوم هذه و

ة في تخصص بة منها متخصصتكون كل مكتاألساتذة و العاملين في الكلية، والدارسين و

ى مكتبات األقسام في حالة كما تشرف عل، تجاهاإلي هذا الكلية وتطور مجموعتها ف

 2وجودها

 مكتبة األقسام: -

و تقوم بخدمة الدارسين والهيئة التدريسية في القسم وتنتهي مجموعاتها وتقدم 

قد ظهرت هذه األقسام مع تعدد التخصصات خدماتها، لخدمة التخصص القسم التابعة له و

 3زيادة عدد الدارسين في تخصصات مختلفةلعلمية وا

 :يةعأهداف المكتبات الجام-1-3

ا هي هدافهأبالتالي فإن أهدافها من أهداف الجامعة نفسها، و تستمد المكتبة الجامعية

 و يمكن حصرها فيما يلي : ،أهداف الجامعة ذاتها

يم تنظ ء وحفظ عن طريق إختيار وإقتنا دعم و تطوير المنهج الدراسي بالجامعة -1

 المواد التي تربط بالمنهج الدراسي 

ظيمها من خالل توفير مصادر المعلومات وحفظها وتنالدراسة تيسير وسائل البحث و -2

 تيسير سبل اإلفادة منها .و

                                                           
   136، ص. [د، ت]، القاهرة: مكتبة غريب، 2بدر. المكتبات الجامعية: دراسة في المكتبات االكاديمية والشاملة، ط ،أحمد -1
 . 104ص. ، 2001منشورات جامعة قسنطينة،صوفي. مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات.  ،عبد اللطيف - 2
 52، ص.2001:دار الثقافة العلمية،لوم المكتبات اإلسكندرية حامد .مدخل إلى ع ،ابو الفتوح -3



 الفصل األول                          تطبيقات اإلدارة العامة في المكتبات الجامعية 

 

26 

 

ة دعم ثقافتي من شأنها رفع الوعي الثقافي واألنشطة الثقافية القامة المعارض و إ -3

 .1الباحثين الطالب و

ك   لاكن تت البيليوغرافية التي تحدد أمإعداد التسجيالتلك المواد وم وفهرسة تنظي -4

 المواد .

لشراء االمواد إلثبات ملكيتها للجامعة ومكان وجودها و مصدر تلك  تسجيل وترقيم -5

 اإلقتناء .و

 مع األكاديمي .ة المواد و إتاحة معظمها للقراء والمجإعار -6

     2بة  بالباحثين و طالب الدراسات العلياتوفير أماكن للقراءة و الدراسة الخاصة بالنس -7

 وظائف المكتبات الجامعية : -1-4-

 ما: هيتين بة الجامعية إلى فئتين رئيسو يمكن تقسيم الوظائف  التي يقوم بها المكت

 الوظائف اإلدارية : -1

ي الت القوانينمشاركة في وضع اللوائح والتخطيط نمو المكتبة ورسم سياستها و -أ

 متابعة تنفيذه .ر العمل بالمكتبة وسييمن شأنها ت

 .اوزيعهتلجامعة إلعداد ميزانية المكتبة والمشاركة في بالمسؤولين با تصالاإل -ب

 .ييمهاهم وتقتدريبهم واإلشراف عليهم ومتابعة أعمالإختيار العاملين في المكتبة و -ج

 الوظائف الفنية : -2

ية ألساستوافر المقتنيات ا أوعية المعلومات مما يضمنبناء وتنمية المجموعات و -أ

 البحث العلمي .ام الجامعة بمهامها في التعليم ولقي

 التكنولوجيا المناسبة . باستخدامالمصادر تنظيم المجموعات و -ب

تقديم خدمات المعلومات للدارسين و الباحثين و تسيير سبل اإلفادة من المقتنيات  -ج

 3و أوعية المعلومات 

                                                           
 . 43مرجع سابق، ص. .مبروك إبراهيم ،السعيد -1
 .14مرجع سابق، ص.. مبروك ابراهيم ،السعيد -2
مكتبة  القاهرة:والبحثية،  كاديميةالجامعية: دراسات في المكتبات األمكتبات ال .عبد الهادي؛ محمد فتحي ؛مد بدراح -3

 .30. ص، 1978ب،غري



 الفصل األول                          تطبيقات اإلدارة العامة في المكتبات الجامعية 

 

27 

 

 ت الجامعية .الثاني : إدارة المكتبا المبحث

 تعريف إدارة المكتبات الجامعية : -2-1-

ختلفة ميف اللبد لنا قبل بداية الحديث عن تعريف إدارة المكتبات أن نقدم بعض التعار

 هي :لمصطلح اإلدارة بشكل عام و

 تعريف اإلدارة : -

 يركز هذا التعريف علىهي التنبأ والتخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة )هنري فايول(، 

 1العملية اإلدارية العامة لعلم اإلدارة و المبادئ

ماعات لتحقيق الجويعرفها معجم المصطلحات اإلدارية:تعني التنسيق جهود األفراد و

والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق تشمل مرحلة التخطيط األهداف الموضوعة و

  2تمويل الرقابةواإلبالغ و

تسيير إدارة العمل بقصد تحقيق أهداف وجيه وو تعرف اإلدارة بأنها: فن أو علم ت

  3محددة

 ،نها عملية التنظيم الجهودمما سبق من التعريفات نستطيع أن نكون تعريفا شامال بأ

صى درجة ممكنة من بأق استثمارهاوالتكنولوجية و والبشرية التنسيق بين الموارد الماديةو

وذلك للحصول على أفضل النتائج،  ،خالل التخطيط والتنظيم والقيادة واإلشراف والرقابة

    4بأقل جهد ووقت ممكنين تحقيق األهداف المطلوبةو

 

                                                           
 23.ص،2009دار الصفاء،  :.عمان2ط .المكتبات ومراكز المعلومات إدارة .همشري، احمد عمر -1
دار الكتاب المصري للنشر  :عربي. القاهرة -فرنسي -انجليزي :اإلداريةمعجم مصطلحات العلوم . زكيبدوي،  - 2

 .25.ص، [ت .د]والتوزيع،
 . 30. ص،1984 ،مكتبة لبنان للنشر والتوزيع :نانلب. اإلدارةموس اق .نبيل، غطاسي - 3

 .18.ص ،2012عرفة، المعاصرة القاهرة: دار الم اإلدارةالمكتبات الجامعية في ضوء اتجاهات  إدارة .إبراهيمالسعيد مبروك،  -4
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 إدارة المكتبات الجامعية: مميزات -1-2

احة المت البشريةنوع المكتبة واإلمكانيات المادية و ختالفبإتختلف طبيعة اإلدارة  -1

 لديها .

تأثر تيدين ومع المستففهي تؤثر في مجتارة المكتبات تعمل في إطار اجتماعي، إد -2

ن أو عامليالمكون من ال ،بحاجاتهم و ال يمكنها أن تعيش بمعزل عن المجتمع الداخلي

 يدين. المجتمع الخارجي المكون من المستف

ت هو عبارة عن مجموعة من المستوياعمل اإلداري في المكتبات متدرج، وال -3

 . رئيس الشعبةالوظيفية، فهناك مدير المكتبة ورئيس القسم و

ى بمعن ،إدارة المكتبات مثل غيرها من اإلدارات تعمل في إطار البيروقراطية -4

تسلسل وة، لمكتوباألنظمة اإلدارية اابع الرسمي واللوائح والقوانين واإللتزام بالط

 راءات العمل وفق مستويات الوظيفة.إج

 1هر اإلدارة الرسمية وغير الرسميةإيجاد نوع من التوازن بين مظا -5

ها بعتتي تإلطار العام لفلسفة وسياسات إمكانيات مؤسسة األم الارة ضمن اتعمل اإلد -6

  . السياسات والظروفدارة وفق متطلبات هذه الفلسفة ووتكفل اإلالمكتبة، 

 وظائف إدارة المكتبات الجامعية :-2-3

تتكون و ،اتتمثل العملية اإلدارية النشاط الرئيسي لمديري المكتبات ومراكز المعلوم

 هدافوعة من األنشطة والوظائف التي يقوم بها مدير المكتبات بغرض تحقيق األمن مجم

 الموضوعة ويمكن تلخيص وظائف إدارة المكتبات الجامعية على النحو التالي :

 

                                                           
 .72، ص. 2002عمان: دار الصفاء، التعلم.  وتنظيم المكتبات ومراكز مصادرربحي، مصطفى عليان. إدارة  - 1
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 التخطيط : -2-3-1

  planing تعريف  التخطيط: -

، ة في فترة زمنية محددةمعينلتحقيق أهداف التخطيط جهد موجه ومقصود ومنظم، 

تسبق الوظيفة اإلدارية األساسية التي ويعد التخطيط بالمكتبات هو مجال وجهد ومحددين، و

حقيق أهداف المكتبة األعمال وتهميتها حيث أنه يرتكز على بلورت أي عملية مهما بلغت أ

 واستخداموتعتبر األهداف بمثابة الدليل أو المرشد لإلدارة في توجيه والتصرفات الالزمة، 

   .1تاحة بكفاءة وفعاليةالموارد الم

الوسيلة التي تمكن توجه الموارد على مدة فترة زمنية محددة لتحقيق  :ويعرف كذلك بأنه

 2األهداف 

 رة المكتبات:طوات التخطيط في إداخ -

  :تحديد األهداف التنظيمية -

ومن  ،تعرف األهداف بأنها أغراض أو الغايات المطلوب تحقيقها أو التوصل إليها

ف بأنه بدون تحديد األهداف التنظيمية ال يمكن أن يكون هناك تخطيط وأن تكون المعرو

 3هناك خطط 

ركز مالهدف أو األهداف الجيدة بمثابة المنارة التي ترشد إدارة المكتبات أو 

ذن إالمعلومات إلى طريق الذي يجب أن تسلكه كي تصل إلى غايتها النهائية المقصود 

 مركز المعلومات طريقها .بدونها أن تفقد مكتبات أو 

 

                                                           
  . 38 .37 ،2ص .1، ص1986تخطيط وتدريب في مجاالت التنمية. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة،  جمال. محمد ،برعي  - 1

 .32.ص ،2007 ،التوزيعدار حامد للنشر و :عمان .كتبات ومراكز المعلومات المتخصصةالم إدارة .يوسف جمال طه، -2

 .32،ص.2014 .فاء للنشر والتوزيعدار الص :عمان .تبات ومراكز المعلوماتحديثة للمكال إدارة .همشري، عمر أحمد - 3 
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  :وضع السياسات المناسبة لتحقيق األهداف -

دارة إالمفاهيم التي تضعها ا التوجيهات أو مجموعة المبادئ وتعني السياسات هذ

ة من والمنفذون في كل مرحلويلتزم بها مخططون  ،لمكتبة أو مركز المعلومات يسترشدا

 مراحل العمل أو تنفيذ خطة مرسومة .

 :لتنبؤاتعمل ا-

اضات لما سيكون عليه في يعني عمل التنبؤات وضع مجموعات من اإلفتر

 وصول ويمكن أن تعيق ،توقع حدوثها في المستقبلمأو التعرف على مشكالت ال ،المستقبل

 ت .الالزمة لتغلب على هذه المشكال واألساليب إلى تحقيق األهداف وتحديد الوسائل

  :ب إنجازهاالواج تحديد العمليات واألنشطة -

ت والخطوا ،يتم في هذه المرحلة تحديد العمليات واألنشطة التي يجب إنجازها

 واإلجراءات التفصيلية الواجب التقيد بها خالل العمل 

 :ضلهالمختلفة وتقييمها وإختيار أفتحقيق البدائل الممكنة ألداء األعمال ا -

مكنة للقيام باألعمال المراد يتم في هذه المرحلة وضع قائمة بالبدائل المتوفرة والم

أنه من النادر أن نجد بديال واحدا للوصول إلى الهدف بل غالبا ما نجد عدة بدائل  ،إنجازها

 .1ولكن منها مزايا وعيوب

 : العمل جازوضع برنامج زمني إلن -

خطة يذ الفي تنف ئيتم في هذه المرحلة وضع جدول زمني واضح ودقيق لنقطة البد 

 اء منها.والنقطة اإلنته

 

                                                           
 .23.مرجع سابق ،ص .همشري، أحمد عمر - 1
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  :إعداد الميزانيات التقديرية الالزمة لتنفيذ الخطة -

بيان يتم في هذه  المرحلة تلخيص جميع البرامج واألعمال التي تضمنها الخطة و

 تكلفتها المالية .

 :وتنفيذها إفراز الخطة -

تحتاج الخطة إلى اإلفراز من اإلدارة الملكية أو مركز المعلومات لتبنيها وإعتمادها 

 1رض الموافقة عليهاة التي تتبعها المكتبة أو مركز بغم ترفع بعد ذلك لإلدارة العليا للمؤسسث

  :متابعة الخطة وتقييمها ومراجعتها -

ط لتخطياتعد مرحلة متابعة الخطة وتقييمها ومراجعتها المرحلة األخيرة في عملية 

لتنقية اق طريالتي تقف في الوالصعوبات  ،ويتم فيها التعرف على مدة التقدم الذي تم إحرازه

 .الخطة وكيفية معالجتها

 المكتبات الجامعية :أهمية التخطيط في إدارة  -2-2-3

ه وتوجي ،كتبة الجامعية بصورة دقيقة واضحةيعمل التخطيط على تحديد أهداف الم -1

 إهتمام العاملين وجودهم نحو تحقيق هذه األهداف .

اد اإلرشوف اإلدارية األقرب من التنظيم والتوجيه يساهم التخطيط في القيام بالوظائ -2

 ألنه يعد حجر األساس لهذه الوظائف . ،والرقابة بشكل أكمل

 لمواردالمتاحة للمكتبة من ا يعمل التخطيط على حسن إستغالل اإلمكانيات والموارد -3

 المادية و البشرية 

وذلك من  ،ألنشطة المخططةلالزمين للقيام بايساعد التخطيط على حفظ الوقت والجهد ا -4

اإلرتجال واللجوء إلى تحديد هذه األنشطة بدقة، وبذلك يساعد التخطيط على منح خالل 

                                                           
 . 35.ص ،2009،دار الصفاء :والتنظيم ومراكز المعلومات .عمان اإلدارةمبادئ . أمينبخداوي  ؛ربحي مصطفى ،عليان- 1
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قليل الوقت الضائع في هذا مما يؤدي إلى ت ،في القيام باألنشطة واألعمال والخطأالتجربة 

 المجال.

ي العاملين فيساعد التخطيط على تقليل الغموض والتناقض والصراع الوظيفي لدى  -5

 يذه .ة تنفوذلك يحدد المتوقع من سلوكهم وكيفي ،بة، وتجعل إمكانية التنبؤ بسلوكهمالمكت

 أكبر . كفاءةالتخطيط المكتبة على التعامل مع العوامل المفاجئة والغير متوقعة ليساعد  -6

 . 1القدرة على التجديدئ ووتحديد المبدتخطيط على تشجيع التفكير المنظم، يساعد ال -7

 :التنظيم -

 :تعريف التنظيم -

ها تفق عليالم قيق األهدافحالتنظيم هو الكيفية التي بمقتضاها يتم تعبئة الجهود ليتم ت

 عن طريق توزيع اإلختصاصات وتحديد المسؤوليات .

ويعرف أيضا بأنه حصر وتحديد الوظائف والخدمات الرئيسية للمكتبة  من إسناد كل 

 .2يتمتع بالسلطة الالزمة إلنجاز هذه األنشطة ،دير المكتبةم إلىمجموعة من األنشطة 

   :عناصر التنظيم اإلداري في المكتبات-

ي فداري لية التنظيم اإلبين العناصر األساسية التالية لعمتمما سبق نستطيع أن ن

 :المكتبات

ز كو مرأتحديد األعمال أو األنشطة المراد أدائها بهدف تحقيق أهداف وخطط المكتبة  -1

 المعلومات .

                                                           
عمان: دار الصفاء للنشر  .والمكتبات اإلدارةمبادئ التخطيط والتنظيم في  .سويلم النوافعا ؛سالمة ؛أحمد نافع ،مدادحة - 1

 . 40، ص. 2013والتوزيع، 
 . 18مبروك، السعيد ابراهيم. مرجع سابق، ص.  - 2
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وين ل تكتحديد التقسيمات اإلدارية )اإلدارات واألقسام والشعب(الالزمة وذلك من خال -2

 هيكل تنظيمي منطقي مفهوم وشامل .

أو مركز  ،لخاصة بكم وحدة من وحدات المكتبةتحديد المسؤوليات والسلطات ا -3

ن تي إوال تؤديها وحدة ما ويقصد بالمسؤوليات الواجبات والمهام التي يجب أن ،المعلومات

خاذ شرعية في التصرف وإتما السلطة فتعطي حق للأ ،قصرت في أدائها تعرضت للمسائلة

 نه .عناع أوامر سواء كانت هذه األوامر متعلقة بالقيام بعمل أو اإلمت إصدار ،القرارات

 خطوطو ،تحديد نظام واحد من العالقات بين إدارات وأقسام والشعب العمل المختلفة -4

 ،ضالبع الوحدات التنظيمية ببعضهمامما يؤدي إلى ربط هذه  ،السلطة والمسؤولية بينهما

 بشكل واإلطارات والعالقات والعمليات وبالتالي على إنسياب األعمال ،كأي كائن عضوي

 سليم وسهل .

ر تم ييومعا وذلك بناء على مواصفات ،إختبار األفراد المناسبين لشكل الوظائف المختلفة -5

ن من ومن ثم منح هؤالء األفراد مسؤوليات وسلطات الضرورية حيث يتمك تحديدها مسبقا

ا ويجب أيضا تحديد طرق العمل وإجراءاته وتوضيحه ،، بشكل مطلوبالقيام بأعمالهم

أو  رض إنجاز أهداف دون تضاربضع آلية مناسبة لتنسيق أعمالهم بغلشاغل الوظائف وو

 إزدواجية .

  1وات التنظيمية )أجهزة وأدوات ووسائل (تسهل عملية التنظيم توفير األد -6

 أهمية التنظيم في إدارة المكتبات : -

 للتنظيم في المكتبات ومراكز المعلومات  فوائد كثيرة من أهمها ما يلي :

يعرف كل موظف في المكتبة أو مركز المعلومة باألنشطة أو األعمال التي يجب أن  -1

 ومكانه اإلداري في التنظيم العام .وبموقعه  ،يقوم بها

                                                           
  .32.، صسابقمرجع  يوسف جمال. ،طه - 1
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ظف وبذلك يستطيع كل مو ،داخل المكتبة أو مركز المعلومات تحديد عالقات العمل -2

 قاتإيجاد عالي العمل مما يؤدي إلى عالقته برؤسائه ومرؤوسه وزمالئه ف معرفة طبيعة

 وتطوير نظم اإلتصال فيها . ،عمل  سليمة ومرغوبة

مل مع  ن العمكن األفراد العاملين في المكتبة أو مركز المعلومات يوفر الوسائل التي تم -3

هم قيام فهو الذي يوحد وجود األفراد لدى ،عض بكفاءة في سبيل تحقيق األهدافبعضهم الب

 بالعمل .

 لتاليويعمل با ،ه وسلطاته الضرورية إلنجاز العمليحدد كل فرد واجباته ومسؤوليات -4

 واجية في العمل .على القضاء على مشكلة اإلزد

ز ختلفة للمكتبة أو مركيضمن على درجات التنسيق واإلنسجام بين النشاطات الم -5

 وبهذا فهو يوفر مناخ عمل مشجع لإلبداع واإلنتاجية الفعالة . ،المعلومات

 1يحقق اإلستثمار األمثل للطاقات البشرية واإلمكانيات المادية والتكنولوجية المتوافرة -6

 جيه :التو -2-3-3

 تعريف التوجيه :

ه في فرد كي يمارس مسؤولياتويعني التوجيه توفير اإلرشاد الذي يحتاج إليه ال

 ويعتبر التوجيه من أهم الوظائف التي تقوم بها فئة اإلدارة العليا . ،العمل

بة ت مناسالتوجيه بأنه عملية إرشاد للنشاطات األفراد في إتجاها "الجيوسي"ويعرف 

 تحقيق أهداف مشتركة .التي تؤدي على 
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العملية أو الكيفية التي يتم بها اإلتصال بالعاملين إلرشادهم وترغيبهم والتنسيق بين 

 1جهودهم وقيادتهم لتحقيق األهداف 

 أهمية التوجيه في إدارة المكتبات : -

 د أهمنبع أهمية التوجيه في المكتبات من كونه يتعلق بالعنصر البشري الذي يعت

لسليم اوجيه وأساس نجاح المكتبات أو فشلها،فعندما يتوفر في المكتبات الت ،اجاإلنت عناصر

 عنه والفعال ،الشك أنه سيحصل تعاون مثمرين العاملين ،وزيادة حبهم للعمل ،ورضاهم

 واإلنتماء إليه وبالتالي تحقيق األهداف المرسومة 

 خطوات التوجيه في إدارة المكتبات : -

 في المكتبات على النحو التالي : يمكن تلخيص خطوات التوجيه

 :التوجيهاتإزدار التعليمات و -1

شرح وكيفية أدائه و ،وعلى أساسه يحدد الشروع في العملجوهر عملية التوجيه  

 لما يضمن حسن القيام به . هيالتدقائقه وتفص

 :ت و التوجيهات لألفراد بشكل سليمضمان وصول التعليما -2

ن موجه كما البد أن يكو ،شها أو نقلها ناقصةتشويلذلك يجب ضمان سالمتها  وعدم 

ء مات سوامعلول الوأن يقوم بإختيار قنوات اإلتصال المناسبة لنق ،فاهما لما يقول ولما يريد

 كتابية أو تصويرية .كانت شفاهية أو 

 :التأكد من ضمان تنفيذ التعليمات و التوجيهات )المتابعة ( -3

التوجيهات  وتبليغها إلى المرؤوسين ار هذه التعليمات وفليست العبرة في إزد

الشرح أو  ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلىلك متابعتها والتأكد من تنفيذها، بل وكذ ،فحسب
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كما تتضمن هذه العملية أيضا تحفيز المرؤوسين وخلق الرغبة  ،تدريب المرؤوسين عليها

ثبتت عدم واقعيتها في  وأيضا إمكانية تعديل التعليمات والتوجيهات إذ ،نفيذلدمجهم في الت

   1ظل الظروف السائدة 

 التوظيف: -

  :تعريف التوظيف -

قادرين  ،اءيهو شغل وظائف المتوافرة في المكتبة أو مركز المعلومات بأشخاص أكف

هذه الوظيفة تحديد متطلبات وتتضمن  ،على القيام بالعمل على أفضل وجه علميا وفنيا وتقنيا

لعملي والتنمية المهنية والتدريب ا ،متقدمين للعملأفضل ال وإختيار ،من قوى عاملة

 2وتقييم أدائهم وتحفيزهم  ،للعاملين

 الرقابة : -

 تعريف الرقابة : -

ات افنحراإل كتشافإومحاولة  ،الرقابة تعني متابعة تنفيذ األعمال والخطط باستمرار

 لجودةوا آلالتاووتشمل الرقابة على األموال والموارد  ،عن الخطط واألهداف الموضوعة

 والوقت .

والرقابة هي الحلقة األخيرة من حلقات العملية اإلدارية في المكتبات ومراكز 

كتبة قياس األداء وتصحيحه من أجل التأكد من أهداف الم :، وتعرف الرقابة بأنهاالمعلومات

خطط الموضوعة لتحقيقها قد نفذت وتم إنجازها بشكل وأن  ،أو مركز المعلومات قد تحققت

 3 صحيح

 

                                                           
  .79ص. ،1994،القاهرة : دار غريب .أسسها النظرية وتطبيقاتها العلمية :إدارة المكتبات الجامعية .دياب حامد ،الشافعي - 1
  .26.ص ،ع سابقمرج حمد عمر.أ ،همشري - 2
 . 133ص. ،2011 ،والطباعة دار الميسرة للنشر والتوزيععمان:  .ع المكتباتأنوا .حمد نافعأ ،حةمداد -3
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 خطوات الرقابة في إدارة المكتبات : -

ل فهي نفسها في ك ،تختلف بإختالف الشيء الذي تراقبهإن خطوات الرقابة ال 

 الحاالت وتتمثل هذه الخطوات في :

 :تحديد المعايير الرقابية -1

 ألهدافبحيث تتمثل ا ،المستخدمة لقياس النتائج الفعليةوهي المقاييس الموضوعية 

 مهاتخدااسأو إحدى إداراتها والتي تعبر عنها بشكل يجعل من الممكن  التخطيطية للمؤسسة

 .لقياس التحقيق الفعلي للواجبات

  :قياس األداء -2

عن  بيرتعلذلك يجب ال ،قارنته بالمعايير السابقة ووصفهاأي قياس األداء الفعلي وم

في  ركزكي تصبح بمثابة معايير تستخدم لقياس أداء كل م ،األهداف بشكل كمي أو كيفي

 هيكل تنظيم .

  :تصحيح اإلنحرافات -3

ضعت بطريقة تعكس الهيكل في هذه الخطوة يتبين ما إذا كانت المعايير قد و

 1إمكانية قياس األداء وفي نفس الوقت  ،و تعبر عنه تعبيرا سليما ،التنظيمي

 أهمية الرقابة في المكتبات : -

 ما يلي :بع أهمية الرقابة في المكتبات ومراكز المعلومات فيتن

ا هو كونها عملية ضرورية للتأكد من حسن سير العمل من أن اإلنجاز يسير حسب م -1

 مقرر.

                                                           
  . 35مرجع سابق ،ص. .ربحي مصطفى ،عليان - 1



 الفصل األول                          تطبيقات اإلدارة العامة في المكتبات الجامعية 

 

38 

 

يذ من المشكالت تفترض تنف كونها تساعد اإلدارة في الكشف عما قد يكون هناك -2

بل لجتها قمعرفة أسبابها ومعاو ،اإلنحرافات أو األخطاء مسار في تنفيذأو  ،عمل ما

ها حدوث نحرافات المحتملساعدها في التنبؤ باألخطاء واالكما ت ،ستحيل األمرأن ي

 وإتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لمنع حدوثها .

بمعنى أنها ذات عالقة بكل عنصر من عناصر العملية  ،كونها عملية ديناميكية شاملة -3

  1اإلدارية في المكتبة أو مركز المعلومات وخاصة التخطيط وإتخاذ القرارات 

 دارة المكتبات الجامعية وأهدافها :أهمية اإل -2-4

ى وإحد، يتجزء من كينونة المجتمع الحديثتعد المكتبات ومراكز المعلومات جزء ال 

يئتها بفي  يما بينهاونظرا ألنها مؤسسات متفاعلة ف ،ئل اإلستمرارية وديمومته وتطويرهوسا

 ة منالل مجموعخالخارجية وذات أهداف محددة واضحة تسعى إلى تحقيقها من الداخلية  و

ام لى القيعادرة قفهي محتاجة إلى إدارة واعية فعالة  ،الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية

 تباتوبذلك فإن اإلدارة في المك ،بجميع عناصر العملية اإلدارية على الوجه األفضل

و أومراكز المعلومات على إختالفها سواء كانت مكتبات مدرسية أو عامة أو متخصصة 

 هي وظيفة مهمة ال غنى عنها وذلك لتحقيق األهداف التالية : أكاديمية

 . متاحةتنفيذ السياسة الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة وفي حدود اإلمكانيات ال -1

أحسن قها بالموارد المادية والبشرية والتكنولوجية )عوامل اإلنتاج( وتنسي استغالل -2

 لموضوعة.الطرق الممكنة وتصخيرها لتحقيق األهداف ا

 ن أجلتنمية القدرات والكفاءة البشرية التي تعمل على تنفيذ الخطط المرسومة م -3

 تحقيق األهداف وذلك من خالل إختيار األفضل للعاملين وتنميتهم مهنيا .

                                                           

 داريةاإلالموسوعة الكاملة في نظم المعلومات  ،سلسلة نظم المعلومات .محمد عبد الحسين آل فرج ،الطائي -1
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 نية بينإلنسااإلرتقاء بالمناخ التنظيمي إلى مستوى األمثل من خالل تنمية العالقات ا -4

 نفسية والمادية لهم .العاملين وتحقيق الرفاهية ال

خارجية ها الموائمة بين متطلبات البيئة الداخلية للمكتبة أو مراكز المعلومات وبيئت -5

 وإزالة المعوقات في هذا المجال بم يكفل تحقيق األهداف الموضوعة .

لين التوازن بين مصالح العام، مثل إيجاد اربةالموازنة بين االتجاهات المتض -6

ت لنفقاوبين الميزانية المتاحة وبين ا ،مكتبة وأهدافهاوأهدافهم وبين مصالح ال

 ا .منه هءمعلومات المنشورة وبين ما يمكن اقتناوبين مصادر ال الحاصلة والمتوقعة،

تكريس منهج التطوير التنظيمي المتكامل الذي يرتكز على كون المكتبة أو مركز  -7

ات  والمنظمات اكز المعلومالمعلومات نظام مفتوحا يتفاعل مع المكتبات ومر

نظام قادر على التغيير والنمو  ،لعالقة الموجودة في مجتمع المحيطذات ا ،األخرى

     1المتواصلين على مستوى األفراد والجامعات وعلى مستويين الجزئي والكلي 
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 تمهيد 

تجعل بقاء المؤسسة وإستمراريتها  ،إن التغيرات السريعة التي يشهدها المحيط

وبقدرتها على تحقيق   ،ونموها وتوسعها المرهون بدرجة كبيرة بمدى تكيفه مع هذا المحيط

والتنافسية وال يؤتى لها فعالية، الكفاءة،  مستويات مرتفعة لألداء بمختلف مكوناته اإلنتاجية 

بين  بتبني ما توصل إليه تسيير الحديث من أساليب و تطبيقه شكل علمي وفعال ومن ذلك إال

 اإلدارة اإلستراتيجية . عتماداإلهذه األساليب 

 ،مفهومها ،العملية في اإلدارة اإلستراتيجيةكما تناولنا في هذا الفصل الممارسات 

رة اإلستراتجية في داكما تطرقنا في المبحث الثاني إلى أساسيات اإل ،فوائدها ،أهميتها

وذلك من أجل تحسين الممارسات في  .، قراراتها، نماذجهامراحلها ،عرض مستوياتها

 اإلدارة اإلستراتيجية .
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 م عامة حول اإلدارة اإلستراتجية: مفاهي :المبحث األول

 :مفهوم اإلدارة اإلستراتجية -1-1

ي تحدد أداء والتصرفات الت مجموعة من القرارات :نهاتشير اإلدارة اإلستراتجية أ

كما تعرف بأنها مجموعة من القرارات والتصرفات الخاصة  ،طويل األجل للمنظمات

     1بالتكوين والتنفيذ اإلستراتجيات المصممة إلنجاز أهداف المنظمة 

إن اإلدارة اإلستراتجية هي تلك العملية التي تتألف من مجموعة من الخطوات من 

وأوجه القوة  ،يود الموجودة في البيئة الخارجيةيا بتحليل فرص والقخاللها اإلدارة العل

ضع إستراتجيات على مستوى ثم و ،وتحديد الرسالة واألهداف ،والضعف في المنظمة

 ووحدات األعمال والمستوى الوظيفي التي تتطابق مع أوجه القوة والضعف في ،المنظمة

بيق تلك اإلستراتجيات وممارسة الرقابة وفرص وتهديدات البيئة الخارجية ثم تط ،المنظمة

    2اإلستراتجية 

ذ القرارات ذات ا العملية التي تتضمن تصميم وتنفيوتعرف اإلدارة اإلستراتجية بأنه

األثر الطويل األجل التي تهدف إلى زيادة قيمة المنظمة من وجهة نظر العمالء والمساهمين 

 3والمجتمع ككل

 أهمية اإلدارة اإلستراتجية : -1-2

 تتمثل أهمية  اإلدارة  اإلستراتيجية في اآلتي:

 .ووعيا لما يدور في البيئة الداخلية والخارجية  استجابةتجعل المديرين أكثر  -1

  . تؤدي إلى التنمية وتطوير عادات التفكير في المستقبل -2

                                                             
  .11.ص ،2007 ،المكتب الجامعي الحديث :سكندريةاإل ،اإلدارة اإلستراتجية. احمد عبد السالم سليم ؛نبيل محمد مرسي -1
 اض(العامة ري اإلدارةة )السعودية وعالقتها بقدرة المنشأ المنشأتفي  اإلستراتجية إدارةممارسة  .أيوبحبيب  ،ناديا -2

 . 427.ص م،1997نوفمبر ،3،عدد37مجلد  ،العامة اإلدارةفي معهد 

  . 6.،ص2003،دار الجامعية :القاهرة ،العلمية واألسس ألصولا -اإلستراتجية اإلدارة .أحمد عوض ،محمد -3 
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 . تعمل على دقة التنبؤ بنتائج التصرفات اإلستراتيجية -3

وتطوير أو تحسين أداء كلي للمنظمة في أجل تؤدي إلى التمييز في األداء المالي  -4

 . الطويل

 اإلدارات نحو أهداف وغايات واحدة. تنسيق جميع الجهود أو توحيد و -5

تعمل على توفير فرص للمشاركة جميع المستويات اإلدارية في العملية ثم التقليل  -6

 القيام بتنفيذ أي برنامج للتغيير. المقاومة التي قد تحدث عند 

  . ديد توجهات المستقبلتساهم في تح -7

 ستقبلية وكذلك المشكالت المتوقعة.تساعد في تحديد وتقرير الفرص الم -8

ة اإلستراتيجية عملية تمكن اإلدارة العليا من ن عملية اإلدارومما سبق يمكن القول أ

خالل التصميم الدقيق والتنفيذ تحديد توجهات الطويلة األجل للمنظمة وكذلك األداء من 

 1لتقييم المستمر لإلستراتيجية الموضوعيةالمناسب وا

 أهداف اإلدارة اإلستراتيجية :-1-3

 تهدف اإلدارة اإلستراتيجية إلى تحقيق األهداف التالية:

تهيئة المنظمة داخليا بإجراء التعديالت في الهيكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد  -1

لتعامل مع البيئة الخارجية بكفاءة واألنظمة والقوى العاملة بشكل الذي يزيد من قدرتها على ا

 وفعالية .

قرارات هامة ومؤثرة تعمل على زيادة حصة منظمة في السوق وتقوية مركزها  اتخاذ -2

 التنافسي .

                                                             

 . 20.، ص1997للطباعة والنشر والتوزيع، اإلشعاعمكتبة  :اإلسكندرية. اإلستراتيجية اإلدارة أساسيات .قحف أبو ،عبد السالم -1 
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األهداف طويلة األجل واألهداف السنوية  وضعديد أولويات وأهمية النسبية في تح -3

 يات .وسياسات وبرامج وإجراء عملية تخصيص الموارد حسب هذه األولو

القرارات اإلستراتيجية والتنسيق والرقابة بين جميع  اتخاذزيادة وفعالية وكفاءة  -4

  . التي قد تحدث االنحرافاتوتصحيح  واكتشافالوحدات الوظيفية في المنظمة 

إيجاد المقياس الموضوعي للحكم على الكفاءة اإلدارة والمعرفة مدى نجاحها في تحقيق  -5

 األهداف الموضوعة .

رض إستغالل الفرص والمكاسب يز على السوق والبيئة الخارجية بغوالترك ماالهتما -6

 التي تعود على المنظمة ومقاومة التهديدات والمخاطر التي قد تعترض المنظمة .

تجميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وتحليلها واإلستفادة من  -7

 نتائجها .

ة يستخدم األساليب العلمية في حل المشاكل حتى يشعر إيجاد نظام لإلدارة اإلستراتيجي -8

 العاملين بأهمية المنهج العلمي في حل المشكالت .

العاملين لتنفيذ  التزامالعاملين من خالل العمل الجماعي مما يزيد من  اشتراكتشجيع  -9

 ويزيد من ،في مناقشتها ووافقوا عليها، ويقلل من مقاومتهم للتغيير اشتركواالخطط التي 

 قيم األداء داخل المنظمة .فهمهم ألسس ت

داخل المنظمة وزيادة فعاليتها والعمل على منع  واالتصالتسهيل عملية التنسيق  -10

بين اإلدارات لوجود معايير وأهداف واضحة تستخدم للفصل بين  واالحتكاكالتعارض 

 وجهات النظر المختلفة .

والعمل على توزيعها وتخصيصها  األمثل للموارد المتاحة االستخدامعملية  تساهم في -11

 بين البدائل المختلفة 
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قرارات مبنية على معلومات صحيحة تعبر عن رسالة منظمة ال اتخاذتساعد على  -12

    1.اتجاهاتهاوتوحيد 

 فوائد اإلدارة اإلستراتيجية : -1-4-

القرارات اإلستراتيجية قدرا كبيرا من دقة توقع  واتخاذوضوح الرؤية المستقبلية  -1

مما يمكن من تطبيقها وبالتالي  ،لها واالستعدادحداث المستقبلية والتنبؤ بمجريات األمور األ

 نمو المنظمة .

كانت الفائدة األساسية لإلدارة اإلستراتيجية تنحصر في مساعدة المنظمة في  تاريخا، -2

  2جيالطريقة العقالنية في إيجاد الخيار اإلستراتي استخدامعمل إستراتجيات جديدة من خالل 

تستطيع المنظمات من خالل  :لبيئية السريعة التغيروفهم أفضل للمتغيرات ا استيعاب -3

 االقتصاديةاألفضل والتأثير في الظروف  استيعاباإلدارة اإلستراتيجية  اعتمادها

 .قياسيا في وضعها في المدى القصيرومتغيرات بيئتها في المدى البعيد  واالجتماعية

أثبتت الدراسات الميدانية إن المنظمات التي  :والمالية الجيدة ةاالقتصاديتحقيق النتائج  -4

 . االختصاصتستخدم هذا ال تستخدم اإلدارة اإلستراتجية هي أكثر نجاحا من تلك التي 

حيث تقوي اإلدارة اإلستراتيجية مركز المنظمة في ظل  :تدعيم المركز التنافسي -5

يدة وتدعم مركز الصناعات التي تواجه تغيرات التكنولوجيا الظروف التنافسية الشد

 المتالحقة .

وتساعد اإلدارة اإلستراتيجية على توجيه جهود  :خصيص الفعال لإلمكانيات والمواردالت -6

  3المنظمة بشكل جيد في المدى البعيد 

 

                                                             

. 7 .صمرجع سابق،  .حمد عوضأ ،محمد  -1 
  2- مؤيد، سعيد سالم. أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2005، ص.20. 

  3- مرجع نفسه، ص.20. 
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 بحث الثاني :أساسيات اإلدارة اإلستراتجية :مال

  :جيةمستويات اإلدارة اإلستراتي-2-1

 من ثالث مستويات: اإلدارة اإلستراتيجية تتكون 

 لمنظمة :اإلدارة اإلستراتيجية ل -أ

في هذا المستوى تتولى اإلدارة اإلستراتيجية كل األنشطة المتصلة لصياغة رسالة 

 .الزمة وصياغة الخطة اإلستراتيجيةالمكتبة وتحديد األهداف اإلستراتيجية وحشد الموارد ال

 : يجية في مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجيةاإلدارة اإلسترات -ب

تتولى اإلدارة اإلستراتيجية في هذا المستوى صياغة والتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 

وحدات  اإلدارة اإلستراتجية الخاصة بكل الخاصة بكل الوحدات األعمال يعني تكون

خاصة يم كل األنشطة األعمال يعني تكون اإلدارة اإلستراتيجية مسؤولة عن التخطيط والتنظ

 القرارات الالزمة لتنفيذها . واتخاذللوحدة بالخطة اإلستراتيجية 

 اإلدارة اإلستراتجية في المستوى الوظيفي : -ج   

يعني يوجد خطة إستراتجية للتسويق وخطة إستراتجية لألفراد وخطة باإلنتاج حيث 

لخاصة بالتنفيذ كل وظيفة من تتولى كل خطة عملية تقييم السياسات والبرامج واإلجراءات ا

   1دون  الدخول في تفصيل اإلشراف المباشر على األنشطة اليومية لهذه الوظائف 

 مراحل اإلدارة اإلستراتجية : -2-2

 :المسح البيئي -1

وتتضمن تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات كما يرتكز أساسا على  

 كل ذلك . إمكانية بناء القدرة الذاتية للتعامل مع

                                                             

  1- السعيد، مبروك إبراهيم. مرجع سابق، ص. 96.
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 : اإلستراتجيةصياغة  -2

وأهدافها وإستراتجيتها  ،لمستقبلية للمنظمة ورسالتهاوتتضمن تحديد الرؤية ا

كما تنطوي هذه المرحلة على صياغة أو وضع خطة عامة شاملة طويلة األجل  ،وسياستها

في الدراسة التشخيصية أو المسح البيئي من نقاط وفرص  اكتشافهللتعامل مع ما تم من 

 تاحة وجوانب قصر أو التهديدات والتحديات .م

  :ستراتجيةاإل تطبيق -3

برامج  :ات وسياسات موضع التنفيذ من خاللوتتضمن وضع اإلستراتجي

 . واإلجراءات ،والموازنات ،ومشروعات

  :متابعة التقييم االستراتجي -4

ير اإلجراءات التي تستخدمها اإلدارة في متابعة ساألدوات ووتتضمن تلك األنشطة و

 .  1العمل 

 :القرارات اإلستراتجية -2-3

بالقرارات ماهية إال اختيارات بين الحلول البديلة لمشكلة  لالختيارالقرار لفظ بديل 

معينة أو من بين األساليب المتاحة لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف تعتبر القرارات 

ث أنه مع النمو في حجم اإلستراتجية إحدى الخصائص المميزة لإلدارة اإلستراتجية حي

حاالت عدم التأكد من  المنشآت وتفقد عمليتها والديناميكية الظروف التي تعمل فيها وزيادة

د تشمل منظمة تصبح القرارات اإلستراتجية طويلة األمد أكثر صعوبة وتعقي ،هذه الظروف

وتنصف  ،ت زمنية طويلة من الناحية األخرىويمتد تأثيرها لفترا ،بكاملها من الناحية

 القرارات اإلستراتجية بثالث صفات أساسية هي :

                                                             

  1- محمود قطر. مرجع سابق، ص. 40. 
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 ،أو غير مسبوقة ،ات اإلستراتجية قرارات غير عاديةفالقرار ،ات نادرةإنها قرار -1

 . اتخاذهاما يتكرر ونادرة 

تام من  لتزامإوتتطلب  ،تحتاج إلى كم هائل من الموارد ،أنها قرارات ذات أثار تتابعية -2

 اإلدارية والوظيفية .األفراد لجميع المستويات 

حاكمة للقرارات والممارسات التي تتم في  ترسي مبادئ ،أنها قرارات توجيهية -3

 1المستويات اإلدارية التنفيذية والتشغيلية 

  :نماذج إتخاذ القرارات اإلستراتجية-2-4

 يمكن التميز بين ثالثة مداخل أو نماذج للقرارات اإلستراتجية:

  :نموذج اإلبتكاري -1

بمعرفة شخص واحد يتمتع بصالحيات واسعة خذ القرارات اإلستراتجية وفيه تت

وقدرات فائقة على تكوين رؤى وتقييم األمور الحالية والمستقبلية وغالبا ما يكون تركيزه 

 من الفرص المتاحة في البيئة المحيطة بالمنظمة . واالستفادةعلى قرارات النمو والتوسع 

 :نموذج الموائمة أو التكيف -2

تتخذ القرارات إستجابة للمشكالت القائمة أو لتغير في الظروف البيئية المحيطة  وفيه

 بالمنظمة وينتشر هذا النموذج في الجامعات .

  :النموذج التخطيطي -3

ظمة في جمع وتحليل البيانات توفيه يتم إتخاذ القرارات على أساس إتباع منهجية من

ثم  ،ية أو تطوير اإلستراتجية البديلةتنمو ،بشأنه قرار اتخاذالمرتبطة بالموقف المطلوب 

                                                             

 1- مرجع نفسه. ص1. ص2، 54.55. 
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ة من النموذج بين مدخلي الزياد ويجمع هذا ،د األنسب لهذه اإلستراتجياتالرشي االختيار

 .1في معالجة المشكالت القائمة  واالستجابة ،حيث البحث عن الفرص الجديدة

 

 

                                                             

  1- مرجع نفسه، ص.55. 
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 تمهيد 

فكار والمعلومات وتكملة للخلفية يعتبر الجانب الميداني الوجه التطبيقي المثمر لأل

ساس والقاعدة التي حيث تعتبر األتطبيقاتها العلمية بال إالنظرية التي ال يمكن معرفة فائدتها 

 لى النتائج ذات قيمة علمية تعكسإذ يمكننا من التوصل إيبنى عليها جزء الواقعي للدراسة 

ومن  ،تباع المنهج المالئم للظاهرة المدروسةإع المدروس وهذا عن طريق قوتفسر بالوا

همية ألى تحليل المقابلة التي كان الهدف منها هو معرفة مدى إخالل هذا الفصل نتطرق 

 .يد بن باديسبجامعة عبد الحم االجتماعيةستراتجية في مكتبة كلية العلوم دارة اإلاإل
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 .األول: تعريف بمكان الدراسة المبحث

 التعريف بمكان الدراسة : -1-1

 : االجتماعيةنبذة عن مكتبة كلية العلوم  -1

–هي مكتبة تابعة للمكتبة الجامعية لعبد الحميد بن باديس  االجتماعيةمكتبة  كلية العلوم 

 تضم مكتبة الكلية التخصصات : –مستغانم

 جتماعية جذع مشترك إعلوم  -

 ذع مشترك نسانية جإعلوم  -

 رطوفونيا أ -

 غرافيا ديمو -

 علم المكتبات  -

  االجتماععلم  -

 علم النفس  -

 فلسفة  -

  واالتصالعالم علوم اإل -

 تاريخ  -

 الموقع:  -2

وتقع المكتبة في جامعة عبد الحميد بن باديس بخروبة والية مستغانم تم فتحها سنة  

لى المبنى الجديد الواقع شمال إنقلها  ثم تم ،الجامعةبالمبنى القديم الذي يتوسط  2005
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وهذه المكتبة من بين المكتبات الجامعية التي تعتمد جامعة عبد الحميد  ،2016الجامعة سنة 

  . بن باديس على تدعيمها

 التعريف بمصالح المكتبة : -3

 :مصلحة التوجيه والبحث البيبليوغرافي -

و باحثين أو طلبة أ ،ساتذةأاءا تقدم هذه المصلحة الخدمات المباشرة لرواد المكتبة سو

 أبحاثهمنجاز إو طلبة الدراسات العليا وتتمثل هذه الخدمة في مساعدة الرواد على أ

المكتبات  أويه السليم نحوى المصادر المختلفة الموجودة في مخازن المكتبة جوتوجيههم التو

حيث تضع  لاالتصاو اإلعالموذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال  ،األخرى

 .لفهرس االلكتروني ربحا للوقتالمكتبة تحت تصرفهم ا

ات الماستر والماجيستر لهم قاعدة معطيات تحتوي على جميع مذكر كما توفر

 .والدكتوراه

    DSPACEقمية راالرضية ال إلى إضافةالتابعة للتخصصات الموجودة في الكلية 

 .هذه المذكرات عبر شبكة األنترنت التي تنتج جميع

 مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي:  -

 ،قة األولى ضمن السلسلة الوثائقيةتشمل مصلحة التسيير الوثائقي االقتناء الذي يمثل الحل

وهي عملية تجميع المعلومات من مختلف  االحتياجاتمن تحديد  ابتداءحيث تعقد صالحيتها 

إلطالع على البرنامج األساتذة وا واستشارةالعلمية  اإلصداراتبأحدث المصادر المتعلقة 

 .إذ يتم تجميع قائمة تتالءم وميزانية المكتبة ليتم اقتناء المطلوب منها ،للكلية البيداغوجي

 .1"عالجة هذه الكتب المقتنات وجردهاكما تقدم هذه المصلحة بم"

                                                             
 صباحا.  10:30على الساعة  2019ي ما 27مقابلة مع السيدة مديرة كلية علوم االجتماعية. يوم  -1
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 التوقيت : -

والسبت من الساعة  أيام األسبوع ما عدى الجمعةكل  أبوابهاتفتح المكتبة 

 مساءا 16:00إلى غاية الساعة صباحا  8:30

 :النظام الداخلي -

مكتبة الكلية مؤسسة ثقافية ذات طابع علمي تثقيفي تعمل على خدمة فئة محدودة من 

والباحثين اللذين ينتسبون إليها وذلك بتزويدهم بالوثائق والمعلومات التي  واألساتذةالطلبة 

ملين في مكتبة  الكلية في توصيل يحتاجونها في دراستهم إلعداد بحوثهم وينحصر دور العا

 بة واألساتذة الجامعيينائقي المتوفر إلى الرواد من الطلثوالمحتوى العلمي للرصيد ال

 . وغيرهم من الباحثين

وضع قانون داخلي يلتزم  الالزموالسير الحسن للمكتبة صار من هذه الغاية  ولتحقيق

 لة من البنود أهمها ما يلي :بتطبيق كل منخرط ينتمي إلى المكتبة القائمة على جم

 الدخول إلى المكتبة يستلزم بطاقة اإلنخراط وإظهارها إجباري وضروري . -

  . الضياع عند بطاقة المكتبة شخصية يجب التسريح ما -

 األوعية العلمية وعتاد المكتبة في خدمة القارىء والحفاظ عليه واجب . -

 ة المطالعة .داخل قاعديمنع منعا باتا التدخين واألكل  -

 كل طالب أضاع أو شوه أو أتلف كتابا فهو مجبر على تعويضه. -

في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرض صاحبها إلى عقوبة  خيرأت -

  . يوما 15لمدة  االستعارةالحرمان من 
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 : الهيكل التنظيمي -

 عدد الموظفين:  -

 موظفا حسب رتبهم كالتالي:  15تضم المكتبة 

 العدد الرتبة 

  01 مسؤولة المكتبة -

 01  بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني  ملحق -

  03 ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى األول  -

  03 مساعد بالمكتبات الجامعية  -

 06 عون تقني بالمكتبات الجامعية  -

 01 ون أمن ع -
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 :عدد المنخرطين

 127EPSSاتذة الدائمين المنخرطين في المكتبة األس -

 EVSS 40 ةاألساتذة المؤقتين في المكتب -

 DSS  118 :عدد الطلبة الدكتوراه -

 PGSS   01:عدد الطلبة الماجستير -

 طالب  2926المنخرطين هم حوالي  االجتماعيةالعلوم كلية عدد طلبة  -

 

 

 العمادة

 المكتبة

مصلحة تسيير الرصيد 

 الوثائقي

لجةاقسم المع قسم الجرد  

مصلحة التوجيه و البحث 

فيوغرايبليالب  

ية و الخارجيةلاالعارة الداخ  
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 البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة:

الذي يتكون من  SYNGEBدها على برنامج السنجاب ي تسيير رصيتعتمد المكتبة ف

 أن هذه األخيرة تعتمد على ثالث وحدات منه فقط وهي : ،إالوحدات (5خمس )

- INVENT: كما يمكننا طبع السجل  ،ر الجرد يسمح بإنجاز سجل جرد آليلذا تسي 

- SYNGEB: ا من ويمكنن ،عية للكتبنظام فرعي يسمح بإنشاء قواعد معطيات مرج

وهو نسختين  UNIMARCوكذلك ISBDإنجاز بطاقات فهرسية حسب التقنين الدولي 

 بالعربية و الفرنسية .

- FINDER:  يمكن من الحصول  :المفاتيح وهو فهرس آلي فرعي للبحث متعددنظام

 .عناوين المخزن في قاعدة المعطياتعلى بطاقات الفهرسية ل

 . لديها شأة (يث الند)ح PMBنظام  فيوظسعى لتا تكما أنه
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 يتمثل الرصيد اإلجمالي للمكتبة في الجدول التالي : :الرصيد الكلي للمكتبة

 48777 - الكتب باللغة العربية  -

  3976 - الكتب باللغة األجنبية  -

القواميس ،المعاجم ،الموسوعات  –

 بالفرنسية 

-390   

 1576 - القواميس ،المعاجم ،الموسوعات بالعربية  -

 1167- لمجالت ،وكتب مهداة ا -

 290- رسائل دكتوراه وماجستير  -

 66176- مجموع الرصيد الوثائقي 

 

 :مهامها

تتجسد أول مهمة للمكتبة في تزويد مستفيدا باألرصدة الوثائقية الحديثة والمرتبط 

مد على أربعة عتت االقتناءولهذا السبب تعتمد على سياسة  ،وثيقا بالبرنامج األكاديمي ارتباطا

 مراحل وهي :

 :المستفيدين يتم ذلك من خالل االحتياجاتتحليل  :مرحلة األولى

س والهدف من لخاصة بكل مقيااالحصول على  البرنامج البيداغوجي والكلمات  -

 (.05سام الخمسة )تدريسه من رؤساء األق
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ب أكثر وعدد بنك اإلعارة من أجل معرفة عناوين الكتب التي عليها الطل استشارة -

 نسخها قليل .

 : البحث عن مصادر )وثائق(مرحلة الثانية:

اصفات التي تساعد على اختبار ويتم تكوين مجموعة من الم 01من خالل المرحلة  -

  .عناوين الكتب من أدلة ودور النشر يقدمها المملون

ألكبر عدد ممكن من العناوين المراد  ضع قائمة مقترحة خاصة بكل تخصيصويتم  -

 ائها .شر

توزيع هذه القوائم على رؤساء األقسام وهم بدورهم يوزعونها على رؤساء المسار  -

 الكتاب المختار . أمامالعالمة الذين يعمدون على اختبار الكتب بوضع 

، وكذلك عدد النسخ التي سيتم حديد عدد النسخ الخاصة لكل عنوانتقوم المكتبة بت -

 لتي عليها طلب كبير من قبل المستفيدين .إضافتها للعناوين المتوفرة في المخزن ا

ن يتم تحديد السعر اإلجمالي لهذه الكتب ومقارنته مع ميزانية المكتبة ففي حالة كا -

 يتم حذف الكتب التي ليست لها قيمة . ،سعر هذه الكتب أكبر من ميزانية

جية اللجنة البيداغو :هائية يتم المصادقة عليها من طرفوفي األخير يتم وضع قائمة ن -

 .نائب العميد المكلف بالبيداغوجياومسؤول المكتبة و (،05المتمثلة في رؤساء األقسام )

 :شراء الكتب :03المرحلة 

 ختبار .يتم شراء الكتب باإلعتماد على الممول الذي يقع عليه اإل -
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 :المراقبة :04المرحلة 

من كتب ن ما طلب يتم مباشرة التحقق من التطابق ما بي ،بعد استالم الكتب من الممول -

 ،لكتب من جهة وسالمة عناوين النسخوهذا من أجل سالمة ا ،وما تحصلت عليه المكتبة

 وذلك اإلعتماد على الفاتورة النهائية. ،أكد من السعر النهائي لهذه الكتبوكذلك الت

وكذلك سعرها، واعطاء رقم تعمل المكتبة على تسجيل البيانات الخاصة بكل كتاب  -

إذ يحتوي هذا السجل على معلومات التالية:  سجل الجرد، ي لكل نسخة فيالجرد التسلسل

 نائب العميد، يجب أن تكون كل صفحاته مرقمة ومختومة بختم المكتبة.مقدمة + ختم 

يتم تسجيلها كذلك  بعد تسجيل تجد المعلومات الخاصة بكل كتاب في سجل الجرد، -

 . INVENTفي وحدة   SYNGEBفي برنامج اكسل وبعد ذلك في 

 مكتبة.الالقيام بختم الكتب الجديدة بختم ملكية  -

 كما تعمل المكتبة على تصنيف الكتب وفق تصنيف ديوي العشري. -

 لرصيدها الوثائقي. SYNGEBتعمل المكتبة على إنشاء قواعد المعطيات في وحدة  -

تباع الفرنسية بإللكتب المنوغرافيا سواء كانت باللغة العربية و اآلليةإعداد الفهارس  -

طروحات والمذكرات فوضعت في الفهرس ألي الفهرسة الوصفية، أما فيما يخص األ

 مصمم ببرنامج أكسل أي قمنا برقمنة المذكرات.

 تعمل المكتبة على ترتيب رصيدها على الرفوف -

 :سواء كانت اإلعارةيديها هي خدمة أهم مهمة تقوم المكتبة بتقديمها لمستف -

 :اإلعارة الداخلية -

والمجالت في داخل  قاعة  الثمينة والدوريات الع على الوثائقحيث يتم إط

 وعليه تقدم خدمات مباشر وخدمات غير شرعية . ،المراجع
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 :الخارجية اإلعارة -

 وإخراجهالذي يرغب فيه  الحصول على الكتابيمكن من خاللها المستفيد 

 خارج المكتبة الستعماله.

 أهمية مكتبة كلية العلوم االجتماعية: -

 . البحث العلمي ودعمه بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريستشجيع  -

 تعليم وإعداد كوادر بشرية متخصصة. -

 تشجيع النشر العلمي. -

 :أهدافها -

 توفير مجموعة حديثة ومتوازنة وشاملة وقوية من مصادر المعلومات التي ترتبط  -

  .والبحوث العلمية الجارية في الجامعة األكاديميةوثيقا في برامج  ارتباطا

 التصنيف. تنظيم مصادر المعلومات من خالل بعمليات الفهرسة، -

الجامعة نشاط فراد وربط تهيئة المعرفة وتعميقها وتطويرها وتعليم وتدريب األ -

 بمتطلبات خطط التنمية .

 معلوماتية أوعيةتزويد مختصين من الباحثين والمديرين والكوادر فيما يحتاجونه من  -

من رسالة  ال يتجزء  المكتبة هي جزءلرسالة ن اإهداف الجامعة حيث أ خدمة -

 الجامعة التي تتركز في التعليم وخدمة المجتمع.
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 المبحث الثاني: أداة جمع البيانات المقابلة:

 تحليل المقابلة:  -

أجرينا المقابلة بجامعة مستغانم بمكتبة كلية العلوم االجتماعية، مع مسؤولة المكتبة وبعض 

  في اإلجابة عن األسئلة المطروحة حول موضوع الدراسة.الموظفين 

 ت اإلدارية في المكتبة الجامعية.مستوياترقية دور التكنولوجيا في  :المحور األول -

  ؟ هل تتبنى إدارة مكتبتكم تكنولوجيا حديثة :السؤال األول -

الية حسب المقابلة التي قمت بها مع مسؤولة المكتبة بجامعة عبد الحميد بن باديس و

تبين لنا أن إدارة المكتبة الجامعية تتبنى تكنولوجيا حديثة  االجتماعيةمستغانم بكلية العلوم 

من خالل إدخال مختلف التقنيات الحديثة النوع يؤدي إلى تحسين نوعية خدماتها خاصة في 

 العصر الذي طغت عليه التكنولوجيا الحديثة التي شملت جميع التخصصات .

 ؟  ماهي أهم التقنيات التكنولوجيا الحديثة المطبقة داخل إدارة المكتبة :الثاني السؤال -

على أهم التقنيات  ،ح هذا السؤال على مسؤولة المكتبةتبين لنا من خالل طر

مسؤولة المكتبة نذكر  جابةل إدارة المكتبة ومن بينها حسب إالتكنولوجيا الحديثة المطبقة داخ

  :منها ما يلي

انات الحسابية وفق نظام يف بأنه آلة لمعالجة المعلومات والبسوب والذي يعرالحا -

يع تنفيذ العديد من األوامر ومن ستطلغة خاصة وهذه اآللة ت باستخدامإلكتروني 

 :يلي نذكر ماالمكتبة ستخدامته داخل إدارة ا

إقتناء المعطيات الموجهة للمعالجة وذلك بواسطة الذاكرات المختلفة ومن بين  -

جهاز  ،يضا جهاز العرضمالحظتنا أ تخدمة داخل إدارة حسب نيات المسالتق
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توفر اإلدارة على الماسح الضوئي وشبكة األنترنت حيث ت ،جهاز التصوير ،السكانار

 .2005،2007فمنها وتبنت المكتبة برنامج السنجاب سنة  ،قاعدة األنترنت

ومن أسباب رات الفلمية كاألقراص الضوئية والمصغ واالسترجاعوتقنيات التخزين  -

حسب إجابة المكتبة تشتت وعدم وجود الوثائق في مكان واحد ومن  استخدامها

ارة المكتبات للتسابق نحو مميزاتها الحفظ لمدة طويلة وكلها تقنيات ساعدة إد

 .األفضل

  ؟فيما تتمثل أهم الخدمات التي تقدمها هذه الوسائل بالمكتبة :السؤال الثالث -

تبة إتضح لنا أهم الخدمات التي توفرها الوسائل من خالل إجابة مسؤولة المك

 :دارة المكتبات الجامعية تتمثل فيالتكنولوجيا بإ

 سهولة الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها الطالب . -

 التقليل من األعمال الروتينية بالنسبة للموظفين . -

 ربح الوقت في البحث عن مصادر معلومات . -

 دور النشر . سهولة التواصل والتعامل مع -

 دين .يبين و مجتمع المستفعيل التواصل األكاديمي بين المكتتف -

 :تكنولوجيا المعلومات استخدامظل  مستقبل إدارة المكتبات الجامعية في :المحور الثاني

ول - هل أحدثت هذه الوسائل التكنولوجيا تغيرات في األنشطة اإلدارية في  :السؤال األأ

 ؟المكتبة الجامعية

نالحظ أن هذه التقنيات  ،سائل التكنولوجيا بإدارة المكتبةإدخال هذه الو فمن خالل

وعملية  ،قليدية لمعرفة مستجدات دور النشرالطريقة الت استخدامساهمت في تقليل من 
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حيث إنتقلت بفضل هذه التكنولوجيات من المرحلة التقليدية إلى المرحلة الحديثة  االقتناء

 .تحديث الخدمات بها وتحسين أدائهاة تسعى إلى تطوير ووبذلك تتبنى إستراتجيات جديد

 يثة على النظام اإلداري بالمكتبة؟هذه التقنيات الحد تأثيرما مدى  :ثانيالسؤال ال -

إيجابي على  تأثيرتحصلت من خالل إجابة المسؤولة والعمال أن هذه التقنيات لها 

 ابيات فيما يلي :النظام اإلداري على عكس النظام القديم وتتمثل هذه اإليج

 ظائف الكتابة التقليدية .التقليل من و -

 الموارد المطبوعة . استخدامقلة  -

  .زيادة في رفع كفاءات العاملين -

 دين .يلتلبية الواسعة لحاجيات المستفا -

 دين .ين والمجتمع المستفيتبيتحسين التعامل والتفاعل بين المك -

لهذه  استخدامهكتبي أثناء ما هي الصعوبات التي تواجه الم :ثالثؤال الالس -

 التكنولوجيا؟ 

لهذه التقنيات الحديثة حسب إجابة  استخدامهومن بين الصعوبات التي تواجه المكتبي أثناء 

 يلي : مسؤولة المكتبة والموظفون نذكر منها ما

 كتبات الجامعية لتكنولوجيا المعلومات .صعوبة تحكم الموظفين في إدارة الم -

 ال اإلعالم اآللي .غياب المتخصصين في مج -

 نقصة الخبرة الفنية داخل المكتبة . -

 ضيق الوقت . -

 ختالف المستويات وغياب التكوين .- -
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 اإلنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي . -

التطور السريع لهذه التقنيات وتجددها ما يؤثر على المكتبي خاصة إن لم يكن  -

 متخصص .

 : تحليل المحاور -

 .ات اإلدارية في المكتبة الجامعيةالتكنولوجيا في ترقية مستوي دور :تحليل المحور األول -

من خالل تحليل أسئلة المحور األول وإجابة المبحوثين ألن إدارة المكتبات الجامعية 

 ،تستخدم تقنيات حديثة متمثلة في عدة وسائل االجتماعيةعبد الحميد بن باديس كلية العلوم 

على العنصر البشري  أيضات وكذلك تتوفر وإن إدارة المكتبة تتوفر على تجهيزا

التكنولوجيا في وقتنا الحالي أصبح ضروري والحاجة إليه كما ال  استخداموأن  ،المتخصص

عنه داخل إدارتنا والبد من اإلستغالل األمثل وحسن التعامل معها بجدية في  ستغناءاإليمكن 

وحسب مالحظتنا لهذه مة، تمكن من مسايرة التطورات المعاصرة واللحاق بالدول المتقد

 التقنيات لها تأثير على إدارة المكتبة .

تكنولوجيا  استخداممستقبل إدارة المكتبات الجامعية وظل  :تحليل المحور الثاني -

 المعلومات .

لهذه التقنيات تواجه عدة مشاكل  استخدامهاعند إجابة المبحوثين أن المكتبة أثناء 

ولها عدة مزايا داخل  ،التقنيات باإلضافة إلى نقص خبرةومن بينهما صعوبة التحكم في هذه 

ومن بين عيوبها تراجع الخدمات التقليدية وأن  ةإدارة والتي تتمثل في سهولة ترويج المعلوم

ائل ومن بينهما مواكبة لهذه اإلستراتجيات والوس استخدامهاللمكتبة مستقبل زاهر في ظل 

 دين .يالمستفالتطورات الحديثة وتلبية مختلف متطلبات 

 الستخداممن خالل الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى بعض اإلقتراحات والحلول 

 : إدارة إستراتجية ناجحة إلدارة المكتبة
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 دعم برامج التكوين لموظفي إدارة المكتبة لمواكبة مستجدات التكنولوجية . -

 محاولة السعي إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال اإلدارة . -

الوعي بين الموظفين بمدى دور هذه الوسائل التكنولوجية حديثة في إدارة  نشر -

 المكتبات.

 سابقات في مجال التقنيات الحديثة.المعارض والماإلهتمام بتنظيم المؤتمرات و -

 . االجتماعيةزيادة عدد الحواسيب داخل اإلدارة الخاصة بكلية العلوم  -

 المربوطة بشبكية األنترنت .اسيب دد الحوع قاعات األنترنت والزيادة في عتوسي -

 العمل على توفير الوسائل التكنولوجيا الضرورية الغير موجودة في إدارة المكتبة . -

على تبادل  اإلحتكاك مع الخبراء والمهتمين في نقص التخصص مع التركيز -

 التجارب والخبرات .

 :االستنتاجات والنتائج -

  :نتائج الدراسة -

تي قمنا بها المعنونة بآليات اإلدارة اإلستراتجية نستخلص من خالل الدراسة ال

جامعة عبد الحميد بن  االجتماعيةدراسة ميدانية بمكتبة كلية العلوم  ،الجامعية بالمكتبات

 توصلنا إلى النتائج التالية : -مستغانم–باديس 

ساهمت هذه الوسائل التكنولوجية داخل إدارة المكتبة في تقليص عدد الموظفين في  -

 جاالت .عدة م

ساعدت هذه التقنيات الحديثة الطلبة في تحصيل العلمي الفعال بطريقة سريعة  -

 ومشوقة .
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سهلت مختلف الوسائل التكنولوجيا من حواسيب وأقراص ضوئية في الوصول إلى  -

 المعلومات .

الوسائل التكنولوجيا في إدارة المكتبات الجامعية في ربح الوقت  استخدامتسهيل  -

 ل داخل اإلدارة .وتسهيل سير العم

  :إقتراحات الدراسة -

تقي على أهم الخدمات التي وتر ،دارة المكتبة الجامعية لمستغانممن خالل زيارتنا لإل

سأحاول ولو بالقليل إدراج أهم اإلقتراحات التي  ،للتقنيات الحديثة استخدامهافي ظل  ،تقدمها

 يمكن إلدارة المكتبة العمل بها .

 فاءة المؤهلة للقيام بالخدمة اإلدارية اإللكترونية .ضرورة تكوين وتوفير الك -

 المسؤولين بالجانب التكنولوجي في إدارة المكتبة . اهتمامضرورة  -

 التفكير الجيد في إنشاء شبكة محلية ومواقع إلكترونية إلدارة المكتبات . -

 التنسيق بين العمل التقليدي وأعمال التكنولوجيا الحديثة . -

 ظيم الجيد داخل إدارة المكتبة .ضرورة التخطيط والتن -

 وقيادات إدارية واعية.  ،رفع الفكر اإلداري المتطور -

 مالية لمسؤولي إدارة المكتبة لمعرفة ما يجب إقتناءه. استقالليةإعطاء  -

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات: -

 سسما هي أ :المتمثلبعد الخروج بنتائج الدراسة حاولنا اإلجابة عن التساؤل العام و

 ووسائل لتطبيق اإلدارة اإلستراتجية المكتبة الجامعية؟



  الدراسة الميدانية                                                                 لفصل الثالثا
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 إدارةفي  اإلستراتجية اإلدارةعلى هذا التساؤل يمكن القول: مساهمة  وكإجابة 

المكتبات الجامعية، وذلك عن طريق استغاللها لتقنيات حديثة متطورة ) الحاسوب، 

من  ر كبير من خالل استعمالهاها تأثيفي مختلف العمليات، ولاألنظمة اآللية، األنترنت( 

بدرجة كبيرة وكذلك تساهم في عملية تحديد أهداف المكتبة الجامعية، طرف الموظفين 

 وبذلك الفرضية محققة. 

  اإلجابة عن التساؤالت الفرعية: -

 المكتبة الجامعية؟  المستفيدين على حسن أداء اإلدارة هل يتوقف رضى -

المكتبة الجامعية تسعى إلى تطبيق التكنولوجيا من حسب ما توصلت إليه الدراسة أن إدارة 

أداء خالل تبنيها لمختلف الوسائل التكنولوجية من أجل تحقيق رضى المستفيدين على حسن 

 اإلدارة بالمكتبة الجامعية، وبذلك فالفرضية محققة.

 هل عملية التخطيط اإلدارة اإلستراتجية ضرورية تحقيق أهداف المكتبة الجامعية ؟  -

ي مفادها أن اإلدارة اإلستراتيجية تلعب دور في تفعيل وتطوير إدارة المكتبات الجامعية والذ

وذلك من خالل عملية التخطيط التي تسهل تقديم الخدمات المكتبية بحيث تأطد قد تتحقق 

 .جيا الحديثة في المكتبة الجامعيالنتائج باستخدام المستفيد لتكنولو

 رة اإلستراتيجية في المكتبة الجامعية؟ ما هي أهم الوظائف لتطبيق اإلدا -

تقوم المكتبات الجامعية في إدارتها على مجموعة من الوظائف التي تسهل عملية األداء 

 في اإلدارة ومنها: التخطيط، التنظيم، التوظيف، الرقابة، وبذلك فالفرضية محققة. 
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تولً الجامعة أهمٌة كبٌرة بالمكتبة، فهً بمثابة القلب النابض لها، وتساهم إسهاما 

 .كبٌرا فً تحقٌق أهدافها 

من خالل دراستنا لموضوع اإلدارة اإلستراتٌجٌة للمكتبات الجامعٌة توصلنا إلى 

نتٌجة مفادها أن خدمات المعلومات التً توفرها إدارة المكتبات مقبولة، فالطلبة الجامعٌون 

ٌحتاجون إلٌها، بحٌث تسهل علٌهم إنتهاج طرٌق مختصر للوصول إلى  المعلومات التً 

تثري معارفهم وتساهم فً إنجاز البحث العلمً، وتبقى اإلدارة وخدماتها فً المكتبات 

 . الجامعٌة أمرا ضرورٌا وحتمٌة البد من تحقٌقها

من خالل هذه الدراسة ، واعتمادا على اإلطار المنهجً فً الفصلٌن األول والثانً ، 

إتضح أهمٌة تحسٌن اإلدارة اإلستراتجٌة فً المكتبات الجامعٌة ، لرفع مستوى أدائها وطالما 

أن التخطٌط ٌعد من وظائف األساسٌة لإلدارة اإلستراتجٌة فإن التسٌٌر لهذا النشاط وفق 

مناهج حدٌثة وخاصة من خالل تطبٌق أسلوب اإلدارة اإلستراتجٌة ٌعد ضرورة ال مناص 

منها ، ذلك أن تطبٌق اإلدارة اإلستراتجٌة لمختلف مراحلها فً مجال التخطٌط ٌسمح 

لإلدارة بالٌقظة المستمرة أمام التطورات السرٌعة لإلدارة ، ومن ثم االستفادة من الفرص 

المتاحة والتقلٌل من المخاطر ، كما ٌتٌح لها إستغالل طاقاتها الذاتٌة من خالل تنمٌة نقاط 

القوة والتقلٌل من نقاط الضعف ومن ثم تقدٌم خدمات ذات جودة عالٌة وبتكالٌف منخفضة 

 .تسمح لها بالحفاظ على مكانتها وزٌادة حصانتها لضمان بقائها وإستمرارٌتها  

ومن خالل النتائج المتحصل علٌها ٌمكننا أن نخرج من االقتراحات التً نأمل أن 

:  تؤخذ بعٌن االعتبار من قبل المكتبة الجامعٌة لعبد الحمٌد بن بادٌس 

  تنظٌم العدٌد من الدورات التدرٌبٌة حول اإلدارة اإلستراتجٌة وتكون موجهة

 .بالدرجة األولى لمسؤولً المكتبات

 فتح مجال التشاور وتبادل اآلراء داخل المكتبة بٌن المسؤولٌن والموظفٌن. 
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  محاولة االستعانة بالنماذج اإلدارٌة الحدٌثة داخل هذه  المكتبات من شئنها 

 .تطوٌر جودة الخدمة المقدمة

 تطوٌر برنامج والخدمات المقدمة للمستفدٌن. 

  احترام المستفٌد واإلنصات إلٌه ومحاولة تلبٌة طلباته ورغباته واحتٌاجاته

 .وتطلعاته المستقبلٌة

  محاولة االستفادة من تجارب المكتبات الجامعٌة األخرى فبما ٌخص تقدٌم

 .الخدمات 
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إن التطورات التكنولوجية المستمرة استوجبت على المكتبات الجامعية مسايرتها 

وبالخصوص في مجال تكنولوجيا والهندسة المعلومات جل المجتمع األكاديمي سواءا كان 

من الجامعة أو خارجها، وكان تطبيق اإلدارة اإلستراتجية في المكتبات الجامعية من بين 

التطورات التي عملت على تغير عالم المكتبات الجامعية وجعلها تسعى إلتاحة خدماتها أكثر 

 . تفاعلية وإيصال المعلومات للمستفيدين أيا كان نوعهم

ولقد جاءت دراستنا هذه لمعرفة إن كانت المكتبات الجامعية تعتمد على إستراتجية 

 .واضحة في إدارة المكتبات الجامعية

 واعتمدنا في دراستنا هذا الموضوع على المنهج الوصفي، مع استخدام المقابلة كأداة 

أساسية لجمع البيانات الخاصة بهذا البحث والتي أدت بعد عرضها وتحليلها لنتائج توصلنا 

 :إلى

لقد حاولنا من خالل دراستنا الميدانية على تسليط الضوء على أهم التقنيات الحديثة  -

 .في تسيير إدارة المكتبات الجامعية

من خالل المقابلة التي أجريناها والمعلومات التي تحصلنا عليها حول إدارة  -

اإلستراتجية للمكتبات الجامعية يمكننا القول أن التخطيط والتنظيم والتوظيف 

 .والتوجيه والرقابة أهم المبادئ اإلدارة

 :الواصـــــــفات

  المكتبات الجامعية  -

 اإلدارة  -

 اإلستراتيجية -

 


