


 

 

  



 

 

 ىاــــس وعشفــشك

١ٌٚس أحك تاٌشىش ِٓ هللا ذعاٌٝ، ... اٌشىش ل١ذ إٌعُ

  واْ ٌٟ اورة حشفٚتحٌٛٗ ِااٌزٞ تٍطفٗ 

ٚال أْ اخظ وٍّح، فأحّذٖ حّذا وث١شا ٚاشىشٖ شىشا 

 جض٠ال، اٌزٞ واْ فضٍٗ ٚعطائٗ وش٠ّا، احّذٖ ألٔٗ

 إذّاَ ٘زا اٌعًّ ٚري ٌٟ ٚأعإٟٔ عٍٝ اٌّثرغٝ سًٙ ٌٟ

 . اٌّراعةعٍٝاٌظعاب ْٚ٘ٛ 

 .... ذفض١الأسذٜ اٌج١ًّإٌٝ اٌزٞ : أذمذَ تاٌشىش اٌجض٠ً

 .اسرأرٔا أوشَ تٗ ِٓ حارق

حرٝ اسرماِح ِٓ تعذ رٌه ...... ِٓ واْ ٔاطحا ٚ ِٛجٙا

 .أٚسالٟ

اٌزٞ اششف عٍٝ " فشعـــْٛ حّــٛ" أسرارٞ اٌفاضً 

 ذأط١شٞ ِٓ خالي ٘زا اٌثحث، ِٕز واْ تزسج

 .إٌٝ أْ طاس ثّشج، فشىشا ٌه أسرارٞ

 وث١شا، أْ أذمذَ إٌٝ أعضاء ٠ٚسعذٟٔ ٠ششفٕٟ جذا 

 اٌٍجٕح إٌّالشح اٌّٛلشج تأسّٝ آ٠اخ اٌعشفاْ

 .ٚاِرٕاْ، ٚاٌرمذ٠ش تمثٛي ِٕالشح ٘زا اٌعًّ
 

 

 

  



 

  

 إهداء

 الحمد هلل الذي وفقنا على إنجاز هذا العمل

 أهدي ثمرة نجاحً هذا إلى من حملتنً تسعة أشهر وهن

أمً فاطمة حفظها هللا ....إلى مدرستً ومهندسة خطواتً أمً 
.وأطال فً عمرها   

أبً محمد حفظه هللا وأدامه ....إلى من نجحت بفضل دعواته أبً
.هللا فخرا لنا   

إلى قرة عٌنً وتاج رأسً ابنتً العزٌزة رفٌدة وزوجً محمد 
.أطال هللا فً عمرهما  

إلى من شاركونً بطن أمً إخوتً وأخواتً بدرة وزوجها 
وأبنائها، سعاد وزوجها وأوالدها والشارف وزوجته وابنته، 
وفتحً وأوالده وإلـــــــــــــــــــــى أخر العنقود األمٌن ونبٌل 

.وفقهن هللا وسهل دربهن  

إلى كل الصدٌقات واألصدقاء، إلى بنات خالً وخالتً وعمً 
.وعماتً حفظهم هللا  

فاطمة،جمعٌة :إلى من تقاسمت معهن الحٌاة الجامعٌة

.هوارٌة،ملٌكة  

.إلى من شاركتنً فً إنجاز هذا العمل زمٌلتً عالٌة  



 

 

 

  

 

إهــــذاء 

إٌٝ ِٓ سٙشخ فٟ طفٌٛرٟ ٚأعأرٕٟ تذعٛاذٙا 

إٌٝ ِٓ سضا هللا ِمشْٚ تشضا٘ا، ٚاٌجٕح ذحد لذ١ِٙا 

إٌٝ ِٓ سحٍد عٕٟ أتذ ا٢تذ٠ٓ ٌٚٓ ذشاسوٕٟ فشحرٟ 

إٌٝ سٚح ٚاٌذذٟ اٌطا٘شج، ذغّذ٘ا هللا تشحّرٗ اٌٛاسعح 

إٌٝ اٌزٞ ِٓ أجٍٗ اذخزخ طش٠ك اٌظٛاب ٚعشفد ِٕٗ ِعٕٝ اٌح١اء 

االخالق 

إٌٝ ِٓ ذحًّ عةء ذشت١رٟ ٚذع١ٍّٟ 

إٌٝ ِٓ أا تحاجرٗ فٟ وً ٚلد 

إٌٝ ِٓ لشس اٌشح١ً عٕٟ إٌٝ أتذ ا٢تذ٠ٓ 

إٌٝ سٚح أتٟ اٌغا١ٌح سحّٗ هللا ٚذغّذٖ تشحّرٗ اٌٛاسعح 

إٌٝ وً إخٛذٟ ٚإٌٝ أتٟ اٌثأٟ اٌزٞ ٚلف تجأثٟ فٟ ٘زٖ اٌح١اج 

إ١ٌه أٔد ٠ا أخرٟ اٌعض٠ضج ٚاٌٛح١ذج اطاي هللا فٟ عّشن 

اٌزٞ تفضٍٗ سأحٛص عٍٝ , إٌٝ صٚج أخرٟ وساس اٌحث١ة تٓ ر١٘ثح

شٙادج اٌّاسرش 

إٌٝ وً ِٓ ساعذٟٔ فٟ ٘زا اإلٔجاص 

 إٌٝ وً اٌّٙر١ّٓ تعاٌُ اٌّىرثاخ ٚأساذزج اٌرخظض
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 ٌوسف،فتٌحة ، ثابتً، عالٌة

االتصال الداخلً فً المكتبات الجامعٌة ودوره فً تحسٌن الخدمة 

شعبة علم المكتبات والمعلومات فً جامعة عبد الحمٌد إبن : المكتبٌة

-د: ٌوسف، فتٌحة، ثابتً، عالٌة، إشراف/بادٌس مستغانم خروبة

 ص.2019الجزائر جامعة مستغانم، .فرعـون حمـو



 

 

 المــقــدمـــة



 أ 

 

 مـــــــــــقدمـــــة
 

ٌعد االتصال الشرٌان الداخلً المإسسة النابض، حٌث ال ٌمكنها أن تحقق أهدافها دون 

وجود شبكة اتصاالت إدارٌة خاصة بها، بل إنه من الصعب جدا أن ٌتصور االنسان وجود 

أي مإسسة مهما كان نوعها دون وجود أشكال من االتصاالت تتنقل من خاللها المعلومات 

 .بٌن الموظفٌن

   وٌشهد العصر الحالً تقدما ملحوظا فً تقنٌات االتصال وأسالٌب لما ٌسمح بتسهٌل 

العمل الجماعً بٌن المكتبٌٌن مع بعضهم البعض من جهة ومع الجمهور المستفٌدٌن الداخلً 

والخارجً للمكتبات بما ٌنعكس حتما على الخدمات المتطورة التً تكون فً مستوى تطلع 

 .على الجمهور األكادٌمً، وذلك تبعا لتطور بٌئة مجتمع المعلومات التً تنشط فٌها

     وباعتبار المكتبات الجامعٌة مثلها مثل باقً المإسسات االخرى التً ال تستطٌع 

االستمرار والبقاء إال بوجود دائم بٌن جمٌع العاملٌن بها، وذلك كون االتصال هو عملٌة نقل 

وتبادل المعلومات إلى جانب كونه عملٌة إدارٌة مهما، مما ٌولد لدٌهم الشعور بالرضا 

 .واالستقرار النفسٌوالرفع من مستوى أدائه، ومنه ٌمكن تحقٌق أهداف العامل على حد سواء

    ومن خالل الحاجة إلى االتصال الداخلً كعامل دٌنامٌكً للعمل التعاونً عن طرٌق 

مختلف مصالح تبادل المعلومات بٌنهم والتسوٌق بٌن مختلف مصالح وأقسام ووحدات العمل 

 .داخل المكتبة

 



 ب 

 

   واحتواء هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول ، الفصل االول كان عبارة عن فصل 

أهمٌة الدراسة ، أسباب الدراسة اختٌار الموضوع ، أهداف الدراسة  : منهجً تضمن 

إشكالٌة الدراسة تساإالت الدراسة و فرضٌات الدراسة ،دراسات سابقة مصطلحات الدراسة 

فكان عبارة عن مدخل عام حول االتصال الداخلً فً المكتبات : ،أما الفصل الثانً 

الجامعٌة ، من تعارٌف أهمٌة ،أهداف أشكال ،نماذج ،وسائل  االتصال ،وأخٌرا معوقات 

االتصال وأسالٌب التغلب على هذه المعوقات ،أما الفصل الثالث فكان حول رضى 

المسفٌدٌن عن الخدمات المكتبات الجامعٌة تناولنا فٌه مبحثٌن ، المبحث االول ٌتضمن 

المكتبات الجامعٌةتعرفنا على مفهوما ، أنواعها ، وظائفها أما بالنسبة للمبحث الثانً تناولنا 

فٌه الخدمات التً تقدمها المكتبات الجامعٌة ٌتضمن هذا المبحث تعرٌف الخدمة المكتبٌة 

 .،أنوعها ،أهدافها ، متطلباتها و العوامل المإثرة فً الخدمة المكتبٌة 

أما الفصل الرابع واألخٌر الذي كان إجراءات الدراسة المٌدانٌة لمعرفة دور االتصال 

 .الداخلً فً تفعٌل أداء العاملٌن بالمكتبة الجامعٌة

 



 

 

 

 الفصل المنيجي
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 المنيجي اإلطار:الفصل األول

تمييد  - 

.   الدراسةإشكالية- 1

. أسباب اختيار المكضكع- 2

.  أىمية الدراسة- 3

. أىداؼ الدراسة- 4

 تساؤالتالدراسة-5

. فرضيات الدراسة- 6

. الدراسات السابقة - 7  

.  الدراسةمصطمحات كضبط تحديد-8
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. اإلطار المنيجي

 :تمييد

عمى الباحث اذا اراد معرفة كسير حقيقة الظكاىر،أف يتقصى سياقات ك بنيات كمحيط ىذه 

كذلؾ باالستعانةبأدكات البحث الظكاىر كي يستطيع الكصكؿ إال نتائج دقيقة ككاضحة ،

. العممي كالتي تعتبر مفتاح الدخكؿ إلى الظاىرة كمعرفتيا جيدا

  سنحاكؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى إشكالية الدراسة ك أسباب اختيار الدراسة كأىميتيا 

كأىدافيا كتحديد مفاىيمياكبعض الدراسات السابقة التي ميدت لنا الطريؽ لدراسة أثر 

االتصاؿ الداخمي في المكتبة الجامعية كدكره في تحسيف الخدمة المكتبية بمكتبة جامعة 

.  مستغانـ،كبذلؾ يككف البحث العممي أكثرشمكال ككضكحا بحيث يمكف لمقارئ فيـ محتكاه
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: اإلشكالية .1

  يمعب االتصاؿ الداخمي دكرا ىاما في الكصكؿ إلى كحدة الفكر كالفيـ،الذم ينتج عنو 

 مؤسسة كانت، السيما فيما أمتكفير ك تجميع المعمكمات الضركرية الستمرار العمؿ في 

يخص نقؿ كتبادؿ تمؾ المعمكمات، باعتباره الحجر األساسي الذم تبنى عميو العالقات 

. االتصالية التفاعمية التي تتـ بيف العامميف

 تمعب دكرا أف  تعد المكتبة الجامعية مف بيف األسس كالمرافؽ الحضارية التي مف شأنيا 

بارزا في تحسيف مستكل األداء الجامعي مف جانب، ك تطكير البحث العممي مف جانب آخر 

،كذلؾ تبعا لمتطكرات التي تتطمبيا كظائفيا ك أعماليا عبر مركر الزمف ك إنما ىي مؤسسة 

تربكية ك ثقافية تؤدم دكرىا الثقافي كالتربكم في ضكء األىداؼ الرئيسية لمجامعة، كتقدـ 

ألعضائيا الييئة التدريسية ما يساعدىـ عمى القياـ بدكرىـ التعميمي كالبحث خير قياـ كتجعؿ 

منيـ عناصر فاعمة في تغييرالمجتمع كتطكيره ثقافيا كعمميا كىي بذلؾ القمب أك الدماغ 

بالنسبة لمجامعة كمف أىـ األجيزة أك اإلدارات التي تعتمد عمييا في أداء رسالتيا األكاديمية 

 .في تحقيؽ أىدافيا في مجاؿ التعميـ ك البحث العممي 

  إف العصر الذم نعيشو يتغير بصكرة متكاصمة بفضؿ المعمكمات التي تمثؿ محكر دكراتو 

في اآلكنة األخيرة،األمر الذم جعؿ االتصاؿ أحد الدعامات اليامة التي تساىـ في زيادة 

االنسجاـ ك التماسؾ بيف العامميف كتكحيد جيكدىـ ألجؿ حؿ المشكالت الداخمية كالخارجية 

التي تكاجييـ في أعماليـ، كاالتصاؿ ىك العنصر الكحيد لمتغمب عمى أم صراع محتمؿ قد 



 اٌفظً إٌّٙجٟ   

 

14 

 

يحدث بينيـ،كتعزيز التنسيؽ ك التعاكف كتفعيؿ أداء أعماليـ،ككؿ ىذا يعتمد بالدرجة كبيرة 

عمى مدل كجكد قنكات االتصاؿ التكنكلكجية، لنقؿ المعمكمات كتبادؿ األفكار كالخبرات، كىذا 

يشجعيـ عمى ابتكار خبرات جديدة، كمتنكعة،مما ينعكس إيجابيا عمى أداءىـ في العمؿ،كىذا 

 .ما يعني أف تحسيف أداء العامميف مرتبط  بمدل نجاح عممية االتصاؿ

  كىذا ما تنحصر عميو دراستنا في معرفة دكر االتصاؿ الداخمي في تفعيؿ أداء العامميف 

: بالمكتبة الجامعية ككيؼ يؤثر بالسمب أك اإليجاب كعميو نطرح التساؤؿ التالي 

ما مدى تأثير االتصال الداخمي في المكتبات الجامعية ودوره في تحسين الخدمة المكتبية؟ 

   

: التساؤالت الفرعية- 2

: كىذا التساؤؿ الرئيسي يدفعنا إلى طرح جممة مف التساؤالت الفرعية عمى النحك التالي 

   ىؿ االتصاؿ الداخمي بيف العامميف فيما بينيـ لو تأثير في تحسيف الخدمة المكتبية

  ىؿ تتكفر المكتبة الجامعية عمى اإلمكانيات المادية كالبشرية الكافية لتقديـ خدماتيا

. لممستفيديف 

  ما ىي معكقات االتصاؿ الداخمي بيف العامميف التي تؤثر عمى تحسيف الخدمة

. المكتبية
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 فرضيات الدراسة- 3

  تعتبر الفرضية إحدل الركائز التي تبنى عمييا البحكث ك الدراسات العممية،كغالبا ما تأتي 

بصبغة األخبار الرامي إلى تفسير مشكمة ما،كيمكف تعريفيا بأنيا تخميف أك استنتاج 

يصكغو الباحث كيتبناه مؤقتا لشرح بعض ما لكحظ مف الظكاىر لككنو بمثابة مرشد لو .ذكي

. 1في دراستو التي يقـك بيا

كلإلجابة عف ىذه التساؤالت كضعنا فرضيات التي ىي إجابة مؤقتة عف ىذه التساؤالت 

: كالتي تكمف فيما يمي

 تحسيف الخدمة المكتبية بمكتبة الجامعة مرتبط باالتصاؿ الفعاؿ بيف العامميف .

  تتكفر المكتبة الجامعية عمى اإلمكانيات المادية كالبشرية الكافية لتقديـ خدماتيا

. لممستفيديف

  ىناؾ معكقات لالتصاؿ الداخمي بيف العامميف في مكتبة تؤثر عمى تحسيف الخدمة

 .1المكتبية

  

:  أىمية الدراسات-4

يكتسي مكضكع االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية عمى تحسيف الخدمة المكتبية أىمية 

: بالغة مف حيث أنو

                                                           
. 97،ص1969المكتبة االكاديمية ،:القاىرة .بدر أحمد ،أصكؿ البحث العممي كمناىجو 1
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  محاكلة لتسميط الضكء عمى أىـ العناصر العممية االتصالية الداخمية،لما يكتسبو مف

. جكانب سمبية إذ لـ تعطي ليا أىمية كلـ تراعي فييا الشركط الكاجب

  تكفرىا في االتصاؿ عمى أداء العامميف ك الذم ينعكس عمى األداء العاـ لممكتبة .

  إشعار المكظفيف بأىميتيـ كضركرة اطالعيـ عمى كؿ األمكر ك تحفيزىا .

  باعتبارىا أف الكصكؿ إلى تمبية احتياجات المستفيديف ىك الغاية األسمى لممكتبات

الجامعية كبيذا تككف قد نجحت في تقديـ خدماتيا،كبالتالي تحقيؽ أعمى درجة مف 

. الرضا عف المكتبة

: أىداف الدراسة-5

  معرفة مدل تأثير االتصاؿ عمى أداء العامميف داخؿ المكتبة،كأيضا معرفة أىمية

االتصاؿ  

. التنظيمي في زيادة ميارة العماؿ ككفاءتيـ في العمؿ

 الكشؼ عف أىـ الصعكبات كالعراقيؿ التي تكاجو المستفيد .

  استعراض لمختمؼ النقائص في تكفير الخدمات الكافية كمدل تحقيؽ

 .رضاالمستفيديف

  االجتياد في التكاصؿ إلى آليات ك التقنيات التي مف خالليا نستطيع تطكير كتحسيف 

 أداء المكظفيف داخؿ المكتبة مف خالؿ تحسيف عممية االتصاؿ . 
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 :أسباب إختيار الموضوع-6

  تتمثؿ في األسباب المكضكعية كاألسباب الذاتية

:  الموضوعيةاألسباب- 1

  مكضكع االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية مف المكاضيع الميمة التي تتطمب

البحث  

. عنيا،كذلؾ بالنسبة إلى أداء العامميف الذم ال يمكف أف يتفاعؿ بدكف اتصاؿ إدارم

 طبيعة االتصاؿ الداخمي السائد في المكتبة الجامعية حمحاكلة تكضي  .

  الدكر الفعاؿ الذم يمكف لممكتبة الجامعية أف تؤديو مف خالؿ تحسيف خدماتيا ك

 .استغالليا 

 الكشؼ عف نظاـ الداخمي لممكتبات الجامعية. 

: األسباب الذاتية- 2

  ارتباط المكضكع بالتخصص .

 االىتماـ ك الرغبة الذاتية إلى دراسة ىذا المكضكع بعد إدراؾ أىمية كقيمة .

  الفضكؿ العممي الذم يدفعنا إلى معرفة دكر االتصاؿ الداخمي بيف العامميف بالمكتبة

. الجامعية
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  اىتمامي الشخصي بمكضكع االتصاؿ الداخمي نظرا لدكر الذم يمعبو في تحسيف

. الخدمة المكتبية

:   الدراسات السابقة- 7

مف الميـ جدا ألم بحث اجتماعي أف يطمع عمى البحكث التي سبقت بحث،ألف إطالعو 

عمى ما سبؽ يجنبو التكرار، كيمكنو مف تفادم أخطاء اآلخريف، كقد يسمح لو ذلؾ بفيـ 

مكضكع بحثو أكثر، كاختيارالطرؽ كاإلجراءات المنيجية لدراستو، لذلؾ حاكلنا قدر اإلمكاف 

 .الحصكؿ عمى دراسات سابقة أكمشابية

: ليذه الدراسة كقد أسفر جيدنا عمى الحصكؿ عمى الدراسات التالية

 اإلنسانيةكىي دراسة بعنكاف مقاربة مسار االتصاؿ داخؿ كمية العمـك :الدراسة األولى 

دراسة ميدانية عف االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية .تبسة –كاالجتماعية جامعة 

كدكره في تحسيف الخدمة المكتبية في جامعة تبسة 

 ،ىدفت خكلةقكاسمية: كىي مذكرة لنيؿ شيادة ماجستػػر في عمـ المكتبات،مف إعداد الطالبة 

: ىذه الدراسة إلى

 تحديد مفيـك االتصاؿ، نظرياتو كمختمؼ أنماطو كأساليبو .

   عرض دكاليب سيركرة االتصاؿ الداخمي في قمب المكتبات الجامعية

: كمف النتائج المتكصؿ إلييا في الدراسة ىي

 المكظفكف في المكتبة الجامعية ليس لدييـ معرفة لمفيـك االتصاؿ الداخمي .
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  المكظفكف في المكتبة الجامعية يحتاجكف إلى دكرات تدريبية لتحسيف االتصاؿ

. الداخمي

  إنعكاس ضعؼ مستكل ثقافة المكظفيف لمفيـك االتصاؿ الداخمي سمبا عمى السير

.  الحسف  لخدمات المكتبة 

كقد أفادتنا ىذه الدراسة في الجانب النظرم في التعرؼ عمى مفيـك االتصاؿ الداخمي 

. في المكتبات الجامعية

 كدكره في تفعيؿ أداء العامميف بالمكتبة اإلدارماالتصاؿ :الدراسة الثانية

. أـ بكاقي - دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة، العربي بف مييدم :الجامعية

زغدكدم نكرة " كىي مذكرة لنيؿ شيادة ماجستر في عمـ المكتبات مف إعداد الطالبتيف 

: ىدفت ىذه الدراسة إلػػػى " سيكف سعيدة " ك"

  المستفيديف الدائمة التغيرالحتياجاتمعرفة مدل مسايرة ما تكفره مف خدمات  .

  التعريؼ بمفيـك االتصاؿ الداخمي كأىميتو .

  دراسة تأثير االتصاؿ الداخمي عمى المكتبات ككذا الخدمات التي تكفرىا المكتبة

. لممستفيديف

 .كقد أفادتنا ىذه الدراسة في إثراء الجانب النظرم كباألخص الفصؿ األكلى

 مصطمحات الدراسة- 8



 اٌفظً إٌّٙجٟ   
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ىي جياز معمكمات يقـك بعمميات التجميع كاالختبار، :المكتباتالجامعية

التحميؿ،التنظيماالختزاف،النسخ،االسترجاع لتمؾ المعمكمات حسب احتياجات كمتطمبات 

المستفيديف،كتحتاج المكتبة لقياميا بخدمات إلى التنكيع في المتخصصيف المكضكعيف 

. 1كاألخصائييف في المعمكمات المدربيف في عمـك المكتبات ك تكنكلكجيا المعمكمات

  ىك كؿ األعماؿ كالنشاطات التي تسعى إلى ربط بيف كؿ :االتصال الداخمي

العامميف في المؤسسة كىذا مف أجؿ بمكغ اليدؼ الذم يسعى إليو كىك ازدىارىا 

 .كرقيو

 أنيا التسييالت التي تقدميا المكتبة الستخداـ الكتب كبث : "الخدمة المكتبية

بأنيا كافة التسييالت التي :"كيعرؼ ريحي عمياف الخدمة  المكتبية " المعمكمات

تقدميا المكتبة لمقارئ كي يقـك بأفضؿ استخداـ ألكبر قدر ممكف مف مقتنياتيا 

 1".كبأقؿ تكاليؼ

 :منيجة الدراسة- 9

ال شؾ أية دراسة عممية ال تخمك مف االعتماد عمى منيج محدد يختاره الباحث 

 معينة بحيث يككف مالئما لمكضكع دراستو كتحديد ضكابطلمكضكع دراستو،كفؽ 

 اإلجراءاتإذف فيك مجمكعة مف .أبعادىا بغية الكصكؿ إلى نتائج منطقية كمحددة

                                                           
دار الثقافة :االسكندارية .ماىيتيا،إدارتيا ،خدماتيا:مرافؽ المعمكمات .عبد المنعـ مكسى ،غادة، محمد سالـ،ناىد1

. 196.ص.2000العممية،
لمنشر ك التكزيع .دار الصفاء:عماف .خدمات المستفيديف مف المكتبات ك مراكز المعمكمات .النكيسة ،غالب عرض 1
. 21.ص.2000،
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المتبعة في دراسة الظاىرة أك مشكمة البحث مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة التي تـ 

طرحيا ،كىذه اإلجراءات تتضمف كصؼ الطاىرة المتعمقة بالمشكمة محؿ الدراسة كصفا 

شامال باإلضافة إلى تحميؿ كتفسير البيانات المتحصؿ عمييا ك المعمكمات الكتشاؼ 

ثباتيا عمميا .   الحقائؽ كا 

 في استعماالكقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المنيج الكصفي كىك أكثر المناىج 

،كما أنو يعتمد عمى العديد مف أدكات البحث ال سيما كاإلنسانيةالبحكث االجتماعية

 ليذا المنيج دكف سكاه كذلؾ اختيارنا،األمر الذم جعؿ االستبيانكالمقابمة كالمالحظة

. لتكافقو مع مكضكع دراستنا

كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى الظاىرة أك الحدث مف حيث المحتكل كالمضمكنكالكصكؿ 

 2كتطكيره إلى نتائج كتعميمات تساعد عمى فيـ الكاقع 

 مع طبيعة مكضكع يتالءـ عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم اعتمدناكلقد 

 أفراد كاقتراحات أراء كالتعرؼ عمى ييدؼ إلى كصؼ الجانب النظرم باعتبارهالدراسة،

العينة مف خالؿ دراسة االتصاؿ الداخمي لممكتبات الجامعية كدكره في تحسيف الخدمة 

. المكتبية

.كأما المنيج التحميمي سنعتمد عميو في تفسير كتحميؿ النتائج المحصؿ عمييا

                                                           
. 66.ص.sirta copy ،2006:قسنطينة.أبجديات المنيجية في كتابة الرسائؿ الجامعية.غربي،عمي2
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: تمييد

      تعتبر العممية االتصالية داخؿ المكتبات الجامعية مف النطاقات االستراتيجية التي 

 خاصة في لحظات جمع المعمكمات التخاذ الجامعية، المكتبات يعتمدىا مدراءيجب أف 

 الى تحقيؽ االىداؼ المرسكمة كالحاسمة لتطكير المكتباتكالكصكؿ بياالقرارات الميمة 

 فاالتصاؿ الداخمي بيف المكتبات أضحى احدل المقكمات التي ترتكز عمييا االدارة الكبرل،

المكتبية مف أجؿ تنفيذ أعماليا  

نما تستمر     االتصاؿ عممية ديناميكية ال تتكقؼ عف مرحمة مف مراحؿ الحياة   المكتبية،كا 

. كمصالحياطكاؿ مدة الخدمة المكتبية قصد تحقيؽ التنسيؽ بيف مختمؼ أقساميا 

 المختصيف اف معظـ المشاكؿ التي تكاجييا المكتبات الجامعية ىي ناتجة عف كيرل بعض

 .بياتقصير في تحقيؽ االتصاالت بيف العامميف 

 :االتصــالتعريف 

 communication  اف كممة االتصاؿ في أصميا كممة انجميزية : تعريف اإلتصال لغة -1

 ك معناه ىك الشيء المشترؾ كيعني البمكغ الرسمي communiseمشتقة مف الكممة الالتينية 

 .أك بياف تكضيح  حككمي
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 أك أكصؿ إليو أكصؿ الشيءأما بالمغة العربية فكممة االتصاؿ تعني اإلبالغ فنحف نقكؿ 

 . 1الشيء أم أبمغو إياه كما تعني أيضا ربط الشيء بالشيء 

ىكعممية يتـ بمقتضاىا تفاعؿ بيف المرسؿ ك المستقبؿ  ك : تعريف االتصال اصطالحا- 2

الرسالة في مضاميف اجتماعية معينة، كفي ذلؾ التفاعؿ يتـ نقؿ األفكار كالمعمكمات 

.  2المنبيات بيف األفراد عف قضية

تتعدد المفاىيـ التي تناكلت االتصاؿ اإلدارم : تعريف االتصال في مجال عمم المكتبات-3

: كبالتالي يمكف إيجاد عدة تعريفات منيا 

 كعممية , ىك عممية نقؿ كتبادؿ المعمكمات الخاصة داخؿ المكتبة :االتصال اإلداري

كدلؾ يساعد االرتباط كالتماسؾ , تبادؿ األفكار كاالتجاىات كالرغبات كاآلراء بيف العامميف

.  3بينيـ

بأنو عممية نقؿ كتكصيؿ كتبادؿ األفكار كالمعمكمات : تعريف قاموس أكسفورد لالتصال-4

. 4بالكالـ كالكتابة كاإلشارة

                                                           
 32-31.ص.ص.2012,دار  المسيرة لنشر:عمافcommunication,theories=نظريات االتصاؿ.مناليالؿ,المزاىرية1
 (ت.د )دار النيضة ،: بيركت . مف األطر المعرفية الى االشكالية البحثية :  عبد اهلل ، مي، البحث في العمـك ك االعالـ كاالتصاؿ 2
 .64. ص. 
 .09.ص.2008أسامة لمنشر ،: عماف . االتصاؿ االدارم  ك االعالمي . أبك سمرة، محمد 3
, 1.ط,دار الكفاء لمدنيا لمطباعة كالنشر."ـ.د"كادارة المعرفة بالمكتبات ك مرافؽ المعمكمات ,التصاالالدارم.ابراىيـ,سعيد مبركؾ4

 111ص.2013
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بانو عممية يتـ عف طريقيا اتصاؿ المعمكمات سكاء كانت عممية تعبيرية : ويتم تعريفو أيضا

كيككف االتصاؿ , الى عضك أخر, اك مف اعمى عضك في الييكؿ التنظيمي في المكتبة

 . 1إلعطاء التعميمات كالتكجييات بقصد تسيير العمؿ

بانو عبارة عف اتصاؿ المنطكؽ كالمكتكب يتـ داخؿ المكتبة  :ويعرفو ايضا ابراىيم عرقون*

يساىـ في تطكير اساليب العمؿ كتقكية العالقات ,عمى المستكل الفردم كالجماعي 

 2.االجتماعية بيف المكظفيف

 3.ىك تبادؿ المعمكمات بيف المؤثر كالمتأثر:تعريف االتصال بمعنى عام*

 :أىمية االتصال الداخمي لممكتبات الجامعية

تحضي عممية االتصاؿ عمى درجة عالية مف األىمية في المكتبات الجامعية كما يمكف 

كعميو يمكف تمخيص أىمية االتصاؿ الداخمي في عدة نقاط , اعتبارىا المفتاح اإلدارة الفعالة 

: عمى النحك التالي

, فبدكنو ال يعرؼ المكظفكف عمؿ زمالئيـ, يعتبر االتصاؿ الداخمي مفتاح نشاط المكتبة- 

. كال تستطيع اإلدارة إف تسمـ المعمكمات مف المداخالت التي تحتاجيا

                                                           
 111.نفس المرجع السابؽ ص.ابراىيـ, سعيد مبركؾ1
 .22.ص.2001,المكتب  الجامعي الحديث:مصر,مدخؿ الى االتصاؿ.محمكدمناؿ,طمعت2
 .341.ص,1960,عالـ الكتب :القاىرة,العالقاتالدارية في المؤسسات العامة لمشركات.محمدفيمي,العطكزم3
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كالتعبير , يساعد عمى تعزيز عالقات كدية مممكسة بيف العماؿ ك عمالء المكتبة الجامعية - 

. عف مشاريعيـ كأفكارىـ

. المد بأسس تنسيؽ العالقات بيف مكظفي المكتبة الجامعية لتحقيؽ أىدافيا- 

, حيث يعمؿ االتصاؿ بإشكالو المختمفة, المساىمة في امتصاص حاالت عدـ الرضا- 

كمياـ أماف يمكف مف خالليا أف يعبر العاممكف عف اتجاىاتيـ حكؿ القضايا المختمة 

 1.كتكصيؿ أصكاتيـ لإلدارة

. محاكلة تغيير االتجاىات كالتغيير في األنماط السمكؾ الكظيفي- 

تمكيف االتصاالت الفعالة لمرؤساء كالمشرفيف مف ممارسة كظائفيـ في التكجيو  كالتدريب - 

. بشكؿ فعاؿ

االتصاؿ جزء أساسي مف كافة الخطكات الدارية في المكتبات الجامعية مف تخطيطك - 

 2.تكجيو كتنظيـ

كالتي , كىناؾ كجية نظر أخرل حكؿ أىمية االتصاؿ اإلدارم في المكتبات الجامعية- 

: تتمثؿ في النقاط التالية

. تحديد األىداؼ الكاجب تنفيذىا * 
                                                           

اطركحة :قسنطينة.جامعةمنتكرم كباجي المختار انمكدجا:كاقع االتصاؿ في المؤسسات الجزائرية.الطاىر ,اجغيـ1
. 529-527.ص.2006.الدكتكراه

 .91.ص.2009,دارالراية:عماف.االتصاؿ كالقيادة االدارية:تنميةميارات.ىاشممحمدم,رضا2
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. تعريؼ المشاكؿ كسبؿ عالجيا * 

. تقييـ األداء ك تحديد معايير كمؤشرات األداء* 

. 1إصدار األكامر كالتعميمات كالتنسيؽ بيف المياـ ك الكحدات المختمفة * 

رشاداتيـ*  . تكجيو كتحذير العامميف كنصحيـ كا 

: أنواع االتصال الداخمي لممكتبات الجامعية

.  رسمي كاآلخر غير رسميإحداىما مؤسسة نكعيف مف االتصاؿ أم االتصاؿ داخؿ يتخذ

 :االتصاالت الرسمية في المكتبات الجامعية -1

ىي االتصاالت التي تتـ في المكائح كالقنكات كالمسارات التي يحددىا البناء التنظيمي 

 تككف قنكات ك مسارات االتصاالت مفيـك لجميع العامميف أفم يستمـز ذلممكتبات الجامعية اؿ

كىدا النكع , م يسمح باالتصاؿ الفعاؿ ذ تكفير المناخ العاـ اؿباإلضافةإلىفي تمؾ المكتبة 

 2:مف االتصاالت الرسمية يسير في االتجاىات التالية

 مف ىـ اقؿ درجة في جميع مجاالت العمؿ ك إلىمف السمطة العميا : االتصاؿ النازؿ-

كىك يتضمف في العادة  , اإلداريةالمنفذة المستكيات إلىأدنىبمعنى اخرمف قمة التنظيـ , الحياة

 ىده االتصاالت حدكثا كأكثرأشكاؿ.  كالتعميمات كالتكجييات كاألكامر كالقرارات األفكار
                                                           

 .357.ص.2006,الدار الجامعية:االسكندرية.7ط.مدخؿ لبناء الميارات:السمكؾ التنظيمي .احمد ,ماىر1
 .52ص.2007,جسكر لمنشر كالتكزيع:الدار العممية العامة الجزائر:{.ـ.د},االتصاؿ التربكم.محمداميرة,عمي2
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كتعميمات العمؿ التي تغطي لجميع العامميف عمى اختالؼ مستكياتيـ كالكظائؼ التي يقكمكف 

. 1كرات الرسمية كالنشرات المطبكعةذكالـ , بأدائيا

 إلىم يتمثؿ في الرسائؿ الصاعدة مف المرؤكسيف ذىك االتصاؿ اؿ:االتصاؿ الصاعد*

دارتيأك, كيتضمف تقديـ معمكمات حكؿ ما يريد الشخص قكلو عف نفسو ,الرؤساء   أكا 

 2.ما يجب عممو , أيضامشكالت نشاطات المكتبية كسياستيا 

  

  

                                                           
 .76ص.2013,جسكر لمنشر كالتكزيع:مدخؿ لالتصاؿ كالعاالقات العامة الجزائر .سارة, جابر.رضكاف ,بمخير1
 .41.ص.2009, دار المعرفة الجامعية:االردف .مدخؿ الى االتصاؿ الجماىيرم .الخمفيطارؽ,شدكاف.مجاىدشبيو,مجاىد2
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 : اىداف االتصال داخل المكتبات الجامعية

  كمكقؼ المرؤكسيف منيا كسبؿ ,  كالمعكقات التي تكاجييا األعماؿالتعرؼ عمى مدل نتفيد

 . حميا

 ضماف تداكؿ المعمكمات كانتقاليا انتقاال سميما عبر مصالح المكتبة. 

  تكفير كسائؿ االتصاؿ االدارم بيف المصالح كالمكظفيف كادارة المكتبة. 

 تكفير بيئة داخمية مالئمة لمتعارؼ كتبادؿ بيف المكظفيف كتحديد مياـ كؿ مصمحة. 

  المساىمة في تعزيز الشفافية داخؿ المكتبة كنقؿ المعمكمات المناسبة لمستخدمي القرارات في

 1.الكقت المناسب

: كما اف لالتصاؿ داخؿ المكتبات الجامعية كمراكز المعمكمات اىداؼ متعدد اىميا

يككف بربط دكائر كاقساـ المكتبة اك مراكز المعمكمات ببعضيا البعض  : ىدؼ تنظيمي -

 .قصد تحقيؽ االىداؼ المكضكعية, كتنسيؽ انشطتيا 

يتـ عف طريؽ نقؿ المعمكمات الى االخريف كتكعيتيـ كتكضيح بعض : ىدؼ اعالمي  -

 .االمكر 

 .محاكلة اقناع االخريف باالفكاركاالراء المنقكلة: ىدؼ اقناعي  -

 .محاكلة التاثير في السمكؾ االخريف كاتجاىاتيـ ايجابا: ىدؼ سمككي  -

                                                           
رسالة , دراسة تطبيقية عمى الضباط العامميف باالمف العاـ:تقنيات االتصاؿ كدكرىا في تحسيف االداء. محمد بف عمي,  المانع1

. 19.ص.2006. الرياض , جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية: العمـك االدارية : ماجستير
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 .نقؿ معمكمات جديدة الى االخريف: ىدؼ تعميمي -

 .عف طريؽ زيادة تفاعؿ العامميف في المكتبة الجامعية ببعضيـ البعض: ىدؼ اجتماعي  -

 1.مف خالؿ السؤاؿ عف قضية معينة كالحصكؿ عمى تغدية راجعة حكليا: ىدؼ معمكماتي  -

  

                                                           
 .205.ص.2001, دار صفاء لمنشر : عماف, االدارة الحديثة لممكتبات كمراكز المعمكمات . عمر احمد,  ىمشرم1
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: أساسيات االتصال داخل المكتبات الجامعية: 2المبحث 

 :وسائل االتصال داخل المكتبات الجامعية -1

إف اإلشارة إلى ظاىرة ميمة تتعمؽ برسائؿ االتصاؿ كىي اف الكسيمة تؤثر تاثيرا كبيرا  -

 .فيشركف إلى الكسيمة ىي الرسالة. حتى انو اليمكف الفصؿ بينيما ,عمى الرسائؿ 

: كمف أىـ كسائؿ االتصاؿ المستخدمة في إدارة المكتبات نجد 

 الخ... الكتب بأنكاعيا كتخصصيا المختمفة كالصحؼ كالمجالت :الوسائل المكتوبة. 

  أم كالـ كالحديث المباشر بيف المرسؿ كالمستقبؿ :الوسائل الشفوية المباشرة  :

 .    كيضمنيا رسالة التدريبية, كالمحاضرات التي يمقييا المدرس 

 كتتمثؿ ىده بصكرة رئيسية في الكسائؿ السمعية :الوسائل المسموعة والمرئية

 .البصرية

  تشمؿ ىده الكسائؿ عمى المحطات الطرفية لمحكاسيب :الوسائل االلكترونية الحديثة

 1.كالبريد االلكتركني,كالناسخ

 كىي كسيمة فعالة لالجتماع األفراد كتبادؿ األفراد كتبادؿ كجيات النظر :االجتماعات 

 .فيما بينيـ كاالستماع إلى أراء المسؤكليف في المكتبة كمناقشة بعض المشاكؿ العالقة

                                                           
 administrasion et mangement of libraries et information=كتنظيـ المكتبات كمراكز المعمكمات .كائممختار,اسماعيؿ1

centes .199.ص.{2012 2ط. 2009 1.ط },دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة .
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 ىي عبارة عف تبادؿ لفظي الذم يحدث بصكرة مباشرة أم كجيا لكجو بيف :المقابالت 

كتعتبر المقابالت أداة ىامة جدا مف أدكات االتصاؿ داخؿ المكتبة , شخص أك أكثر 

 .الجامعية التي عندما نريد معرفة العالقة التي بيف العامميف

  كبيف العامميف مف ,  تستخدـ عمى المستكل اإلدارم بيف اإلدارة ك الخبراء :الندوات

كتستعمؿ الندكات لتعزيز , اجؿ النقاش حكؿ المكضكعات التي تطرح لمبحث كالدراسة 

 1.المكتبة فييا

 حكؿ قضية اك مكضكع , ىي عبارة عف مناقشة كتبادؿ فكرم بيف اعضاء المكتبة:المؤتمرات

كتككف مرتبطة بظركؼ قصد التكصيؿ الى اراء كتكصيات اك , اك مشكمة اك مظاىرة بيا 

 لتبادؿ بينيـ األعضاءكالعمؿ عمى االلتزاـ كىي تييئ الفرص لممجمكعة مف , قرارات مناسبة

 .حكؿ مكضكع ييتمكف بو

 يعتبر الياتؼ مف اىـ الكسائؿ الشفكية لالمتيازه بالسرعة في نقؿ المعمكمات كقمة :الياتف 

كما انو ال يجبر المسير عمى ترؾ مكانة خالؿ عممية االتصاؿ مع مختمؼ المصالح , تكمفتو

 .كالمسؤكليف

 لقد اصبح الفاكس كسيمة ضركرية البد مف كجكدىا لتسييؿ عممية االتصاؿ حيث :الفاكس

 .كاختصار الكقت كالجيد, باإلمكاف نقؿ المعطيات كالقرارات باستخداـ ىده الكسائؿ 

                                                           
 .273.ص. 2007,دارالفجر لمنشر كالتكزيع: القاىرة , االتصاؿ الفعاؿ لمعالقات العامة .محمد منير, حجاب1
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 عرضا , ىك عرض الحقائؽ خاصة بمكضكع اك مشكمة اك ظركؼ أك إحداث معينة:التقارير

كمع ذكر االقتراحات التي التي تتماشى مع النتائج التي نتكصؿ إلييا , تحميميا بطريقة مبسطة

 .بالبحث كالتحميؿ

: ىناؾ عدة أنكاع لمتقارير منيا

. التقارير اإلخبارية-1

.  التقارير التحميمية-2

. التقارير السنكية-3

. التقارير اإلحصائية-4

. التقارير اإلدارية-5

. التقارير التفسيرية-6

 حيث تعتمد عمييا ,  ىي احد األساليب الرائجة في المكتبات الجامعية :لوحة اإلعالنات

اإلدارة إلى حد كبير في أخبار العامميف بيا كباألكامر كالتكجييات كالتعميمات كاإلرشادات 

ككدا إخبارىـ بنتائج اجتماعات اإلدارية كمختمؼ األنشطة كأحيانا , اليكمية الخاصة بالعمؿ 

 1ينشر في ىده المكحة بعض ما يصدر في الصحؼ كالمجالت كالقكانيف الخاصة بالعامميف

  

                                                           
 .22.ص.1995,معيد االدارة العامة : {.ـ.د}. كاقع االتصاالت الكتابية في االجيزة الحككمية . ابراىيـ عبد اهلل ,  العمار 1
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: اشكال االتصال داخل المكتبات الجامعية- 2

: يتمثؿ ىدا الشكؿ مف االتصاالت بالصكرة التالية: االتصاالت العمودية: أوال

  إدارةفي ظؿ . مف المدير الى المرؤكسيف , أعمىإلىاألسفؿاتصاؿ اتجاه مف : األكلىالصكرة 

كدلؾ لما يسكده مف تسمسؿ رئاسي , كيعتبر اكبر شكؿ منتشر,المكتبات التقميدية اليرمية

التعميمات التي يكجييا .  متعددة مثؿإدارية ضيؼ دك مستكيات إشراؼكيقـك عمى نطاؽ 

عمى ,  المشرؼ إلى مف المدير أممدير المكتبة الجامعية الى العامميف بصفة متدرجة 

 .العامميف في مستكيات الدنيا

 تأخد االتصاالت شكؿ الدائرة التي يتكسطيا المدير كالدم يعتبر مركز اتخاد : الصكرة الثانية

كاليو فيك محكر كؿ , القرارات لككنو يسيطر عمى كافة قنكات المعمكمات الصادرة منو 

 1.االتصاالت مما قد يؤدم الى حصكؿ التنافس بيف العامميف في محاكالتيـ التقرب منو

االستشارات كاالقتراحات التي يكاجييا مدير المكتبة لمعامميف مف اجؿ اعطائيـ :مثؿ

كىدا يحفزة العامميف عمى التنافس حكؿ , أرائيمكأقتراحاتيـ حكؿ تغيير في الخدمات المكتبية 

. مف يعطي احسف كافضؿ االقتراحات 

اف الصكرة االكلى يككف فييا المدير ىك , كيظير الفرؽ بيف كؿ مف الصكرتيف االكلى كالثانية

النو يقـك باصدار اكامر , اساس العممية االتصالية في المكتبات الجامعية 

                                                           
, الكتب الحديث:عماف.الكفايات-الكسائؿ-العمميات-نظريات: ادارة االتصاؿ ك التكاصؿ. محمكد, احمد. الخطيب, ىادم,  نير1

 .239.ص.2009, االردف
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مف , دكف مشاركة العامميف في العممية االتصالية , اكتعميماتمممرؤكسيف اما شفكيا اك كتابيا 

اما الصكرة الثانية فعممية االتصالية تككف في شكؿ دائرة بحيث المدير . خالؿ رجع الصدل

عندما يتصؿ مع العامميف يسمح ليـ في تعبير عف رأييـ أك األعتراض كتقديـ اقتراحات 

. كتشمؿ االتصاالت العمكدية كؿ االتصاالت الصاعدة ك االتصاالت النازلة

 كتصنؼ ىده االتصاالت ضمف اطار االتصاالت العمكدية كتعد االكثر :االتصاالت النازلة

 1.حيث تناسب المعاني كالرسائؿ , شيكعا 

التي تصدر مف المستكيات العميا الى . التعميمات كالتكجييات كالمالحظات ,  مثؿ االكامر 

كىدا النكع يحمؿ في طياتو استراتجيات جديدة لتنفيد األعماؿ كمبادرات , المستكيات الدنيا 

كيستطيع المدراء االتصاؿ بالعامميف بطرؽ ككسائؿ . االدارة لمتطكير كتكضيح االىداؼ

. اك عبر البريد االلكتركني, كالحديث عف طريؽ الياتؼ , عديدة 

  

                                                           
دراسة ميدانية بكمية العمـك االنسانية :االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية كدكره في تحسيف الخدمة المكتبية. خكلة, قكاسمية1

 .38.ص.2016,جامعة العربي التبسي بتبسة: تخصص تنظيـ كتسير المكتبات كمراكز  التكثيؽ : مدكرة الماستر .,كاالجتماعية
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: مف االعمى الى االسفؿ-

  

 

 

 

 1.يكضح االتصاؿ النازؿ : 01شكؿ رقـ 

يتمثؿ ىدا النكع مف االتصاالت بالمعمكمات التي ينقميا العاممكف في :االتصاالتصاعدة- ب

المستكيات االمامية عمى االدارات في المستكيات العميا كدلمؾ لتكضيح افكارىـ كمشاركتيـ 

اد اليمكف اف تأتي التكجييات . بشكؿ يتيح ليده القيادات اتخاد القرارات كالتكجييات المناسبة

 2.العميا دكف التعرؼ عمى كجيات نظر العامميف بمختمؼ المستكيال االدارية

 

 

 

                                                           
 .  يكسؼ فتيحة, تابتي عالية.  مف اعداد الطالبتيف 1
 .39ص.المرجع السابؽ. خكلة, قكاسمية2

 

 

       العمال التنفٌذٌٌن 

 

 

مدٌر 

 المكتبة

 رإساء المصالح
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كمف االمثمة عمى ىدا النكع مف االتصاالت التقارير التي يرفعيا العاممكف في المكتبة 

ككدلؾ االجتماعات المشتركة بيف االدارة كالعاممكف التي تتيح لمعامميف , الجامعية لالدارة 

تقارير , المشاكؿ , االقتراحات, التقارير المكتكبة, كاالجتماعات الدكرية , تقديـ اقتراحاتيـ

. الشكاكم التي يرفعيا العامميف في المكتبة الجامعية لالدارة العميا, االداء 

 

: مف االسفؿ الى االعمى

 

 

 

 

 1.يكضح االتصاؿ الصاعد: 02الشكؿ رقـ 

:  االتصاالت االفقية: ثانيا

                                                           
 . يكسؼ فتيحة, تابتي عالية ,  مف اعداد ك الطالبتيف 1

  مدٌر 

المكتبة 

 بة

 رإساء المصالح          

 العمال التنفٌذٌٌن                     



مدخل عام حول االتصال الداخلً داخل المكتبات الجامعٌةاٌفظً األٚي   

 

38 

 

ينطكم ىدا النكع مف االتصاالت عمى التفاعؿ كتبادؿ المعاني كالمعمكمات كاالراء ككجيات 

النظر بيف العامميف في االدارة اك االقساـ التي تقع عمى نفس المستكيات االدارية في الييكؿ 

 1.التنظيمي 

كأف يقـك أحد المصالح في المكتبة بمناقشة جممة مف المكاضيع التي تستيدؼ : مثؿ

. تحسيف اجراءات العمؿ

: اتصاؿ في نفس المستكل

 

 

 

 

 

ىناؾ مجمكعة مف النمادج لالتصاؿ االدارم في :نمادج االتصال الداخمي لممكتبات الجامعية

 :المكتبات الجامعية كتتمثؿ في 

                                                           
 39.ص.المرجع السابؽ. خكلة, قكاسمية1

. يكضح االتصاؿ االفقي: 03شكؿ رقـ 

رإساء 

 المصالح

 العمال التنفٌذٌٌن 

رإساء 

 المصالح 

 العمال التنفٌذٌٌن 
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  حيث يسجؿ الشخص الكاحد كسط مجمكعة في :نمودج العجمة لالتصال االداري 

أما االفراد فال يستطعكف ,شكؿ العجمة كيككف قادرا عمى االتصاؿ مع كؿ افراد الجماعة 

, مثال {مدير المجمكعة  }كيككف ىدا الشخص قائدا لممجمكعة , االتصاؿ اال بشخص نفسو 

كاستخداـ ىدا االسمكب يجعؿ سمطة اتخاد القرار يتركز في يد الرئيس , كصانع القرارات ليا

 .اك المدير

 

 

 

 

 

 

 .1يكصحنمكدج العجمة لالتصاؿ االدارم : 04شكؿ رقـ 

                                                           
 .235.ص.2007,دار الفجر لنشر كالتكزيع: القاىرة.تنمية المكارد البشرية . عمي,  غربي1

 مكتبً    

 مكتبً      مدٌر     

 مكتبً     

 مكتبً    
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ىدا النمكدج يككف فيو كؿ عضك مرتبط بعضكيف أم أف كؿ فرد : نمكدج االتصاؿ االدارم 

كيمكف االتصاؿ ببقية أعضاء المجمكعة , يستطيع أف يتصؿ مباشرة بشخصيف أخريف 

 . بكاسطة أحد أفراد الدم يتصؿ بيـ اتصاال مباشرا

  

 

 

 

 

 .1يكضح نمكدج االتصاؿ االدارم: 05شكؿ رقـ 

حيث يتصؿ االفراد مع بعضيـ البعض في جميع : نمكدج االتصاؿ متعدد القنكات 

غير , حيث يتاح لكؿ االفراد العامميف بالمكتبة االتصاؿ المباشر بأم فرد فييا , االتجاىات 

أف استخداـ ىدا النمكدج يؤدم الى البطء في عممية تكصيؿ المعمكمات كبالتالي يقمؿ مف 

كيكجد ىدا النمكدج أكثر بيف فرؽ العمؿ غير الرسمية , الكصكؿ الى قرارات سممية كفعالة 

. النيا ال تمتـز بييكؿ رسمي

                                                           
 .236. ص. المرجع نفسو. عمي,  غربي 1

 مكتبً    

 مكتبً     مكتبً    

 مكتبً    
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 . 1يكضح نمكدج متعدد القنكات: 06الشكؿ رقـ 

                                                           
 . 237. ص. المرجع نفسو. عمي,  غربي 1

عضو فرٌق العمل غٌر 

 الرسمً          

عضو فرٌق العمل غٌر 

 الرسمً           

عضو فرٌق العمل غٌر 

 الرسمً          

عضو فرٌق العمل غٌر 

 الرسمً          
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بالنسبة ليدا النمط يتصؿ الفرد أخر يكجد مباشرة في المستكل الدم :  سمسمة االتصاؿنمكذج

 غالبا باسـ االتصاؿ الرأسي ألف االتصاؿ يككف الى أعمى النمكذجكليدا يعرؼ ىدا . يميو 

. أك أسفؿ 

حيث ال يستطيع . ككدلؾ يمكف القكؿ بأف في ىدا النمط يككف جميع االعضاء في خط كاحد

 كاف أحد االفراد الديف يممككف مراكز إالإذا,أم منيـ االتصاؿ المباشر بفرد اخر أك بفرديف 

 . األكبر في منصبو الكسطىالنفكذكالتأثيركيالحظ أف الفرد الدم يقع في كسط يممؾ . ميمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتبٌن    

 رإساء المصالح     

          {الحافظ  }المدٌر  

 رئٌس مجلس االدارة          
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. يكضح نمكدج السمسمة العممية لالتصاؿ االدارم: 07الشكؿ رقـ 

:       كأساليب تفادم ىده المعكقات , المعكقات االتصاؿ االدارم في المكتبات الجامعية 

ىناؾ عدة عكامؿ : معكقات االتصاؿ االدارم الفعاؿ في المكتبات الجامعية – 1 

تساىـ 

 

 

كقد قسميا بعض ,  في المكتبات الجامعية اإلدارمبشكؿ سمبي في فعالية االتصاؿ 

: نذكرىا الى معكقات االختصاصيكف

 المرسؿ كالمستقبؿ في إلىكيقصد بيا مجمكعة المؤثرات التي ترجع : معكقات شخصية 

كتعزل ىده المعكقات بصفة عامة مداركيـ , عممية االتصاالت كتحديث فييا أثر عكسيا 

كفي , العقمية نتيجة الفركؽ الفردية التي تجعؿ األفراد يختمفكف في حكميـ كفي عكاطفيـ 

. كعدـ القدرة عمى التعبير الجيد كاختيار ألفاظ مبيمة , مدل فيـ لالتصاؿ كاالستجابة لو

فضعؼ الثقة بينيـ يؤدم الى عدـ تعاكنيـ كبالتالي حجب . كدلؾ مدل الثقة بيف األفراد  

.  مما يعقد عممية اإلتصاالت ك يحدد مف فعاليتيا ,المعمكمات عف بعضيـ البعض 

:  معوقات ناشئة عن طبيعة التنظيم
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: كترجع ىده المعكقات إلى ضعؼ في الييكؿ التنظيمي لممكتبة الجامعية كالتي تتمثؿ في 

غمكض األدكار كعدـ تحديد الصالحيات أك عدـ مناسبة نطاؽ اإلشراؼ الدم يؤدم إلى -

 االتصاالتتشكيش 

.  مركزية التنظيـ كزيادة مستكل اإلدارية كعدـ تجانس الجماعة-

 كعدـ كفاءتيا كعدـ كضكح األىداؼ االتصاؿتتمثؿ في قصكرأدكار :معوقات الفنية 

 1.كالتعميمات

 

  

                                                           
اإلدارة -إدارة المعرفة-اليندرة-الجكدة الشاممة:إدارةالمكتبات الجامعية في ضكء إتجاىاتالمعاصرة.السعيد مبركؾ,  ابراىيـ1

. 225.226.ص.ص{.ت.د}.المجمكعة العربية لنشر:{.ـ.د} .libraries management of electioninc:اإللكتركنية
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حيث يجب , طرفي االتصاؿ مف مجتمعات مختمفة باعتبار: معكقات نفسية إجتماعية-

 بيف العامميف عمى مستكياتيـ التنظيمية كدلمؾ لرفع الحكاجز االجتماعيةتعزيز العالقات 

 1.النفسية كاالجتماعية بيف المديريف كالعامميف لتحقيؽ أىداؼ اتصاؿ

 : أساليب تفادم معكقات عممية االتصاؿ االدارم في المكتبات الجامعية

: تحاكؿ تسميط الضكء عمى أبرز األساليب كاالستراتيجيات لتفادم المعكقات ندكرىا

مف خالؿ تأىيؿ عمى أساليب االتصاؿ كمستمزماتو , االىتماـ بالحالة النفسية لممرسؿ -1

. فالمعركؼ أف النفسية السيئة لممرسؿ تؤثر بشكؿ سمبي عمى العممية االتصالية, كشركطو

حيث ال يجكز لشخص غير عارؼ لفنكف االتصاؿ ,مراعات الفركقات الفردية بيف األفراد -2

. أف يبعث برسالة إلى شخص محترؼ أك خبير

.  أف يككف القكؿ مقركنا بالفعؿضركرة-3

مثؿ معالجة الضكضاء أك , معالجة كؿ ما يشكب القانات مف المشاكؿ أك معكقات -4

.  العقبات الفنية أك الكظيفية الطارئة

طقي عند بث الرسائؿ بأنكاعيا ف كلتسمسؿ الـاالستقراءتنمية ميارات االنصات كالتحميؿ ك -5

 1.المفظية كغير المفظية

                                                           
 .227.ص.المرجع نفسو.  ابراىيـ السعيد مبركؾ1
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: العكامؿ المؤثرةفي االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية

: تتأثر العمميةاالتصالية داخؿ المكتبة بعدة عكامؿ يمكف إيجازىا في مايمي

فقد , كتشتت فركعيا, يتأثر نمط االتصاؿ الداخمي بحجـ المكتبة الجامعية : حجـ المكتبة- 

تككف صغيرة أك كبيرة الحجـ فكمما كاف حجـ المكتبة كبير أدل دلمؾ إلى تعدد المستكيات 

فيؤدم دلؾ إلى اتساع قنكات االتصاؿ كىدا يجعؿ عممية االتصاؿ بيف , كالكحدات اإلدارية 

. أفرادىا أكثر صعكبة كتعقيدا

إف نمط االتصاؿ الداخمي يتأثر بالتكزيع الجغرافي لمصالح : درجة التعقيد التنظيمي - 

فكما بعدت ىده المصالح عف بعضيا البعض كاف االتصاؿ فيما بينيما ,المكتبة الجامعية 

.  إف لـ يكف منعدما ضعيؼ

تختمؼ المكتبات عف بعضيا البعض مف حيث طبيعة العمؿ الدم تمارسو : طبيعة العمؿ - 

. كؿ منيا لدلؾ فإف طبيعة ىده األعماؿ أك األنشطة تؤثر عمى أنماط االتصاالت الداخمية

يترتب نجاح االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية عمى : نكعية الرؤساء كاتجاىتيـ- 

رؤسائيا بالدرجة األكلى فمثال ىناؾ الرؤساء الديف تمثميـ النزعات التسمطية ك االتجاىات 

فيـ نادرا ما يقبمكف المشاركة في الرم أك التعبير أك االستماع إلى , الديكتاتكرية في اإلدارة

آراء اآلخريف التي تعارض آراءىـ كىدا يؤثر بالضركرة عممية االتصاؿ في المكتبات 

                                                                                                                                                                                     
, عالـ الكتب الحديثة :عماف.الكفايات-العمميات الكسائط–نظريات :إلدارة اتصاؿ كالتكاصؿ. محمكد,أحمد . ىادم الخطيب ,  نير1

 .254,255.ص.ص.2009,األردف



مدخل عام حول االتصال الداخلً داخل المكتبات الجامعٌةاٌفظً األٚي   

 

47 

 

الجامعية كعمى عكس دلؾ فإف الرؤساء الديف تتكفر لدييـ االتجاىات الديمقراطية يعممكف 

 1.عمى تنمية فعالة كمستمرة تخدـ أىداؼ المكتبة كالمكظفيف

:       كأساليب تفادم ىده المعكقات ,  في المكتبات الجامعية اإلدارمالمعكقات االتصاؿ 

ىناؾ عدة عكامؿ :  الفعاؿ في المكتبات الجامعيةاإلدارممعكقات االتصاؿ  – 1 

كقد قسميا بعض ,  في المكتبات الجامعية اإلدارمتساىـ بشكؿ سمبي في فعالية االتصاؿ 

 2:نذكرىا الى معكقات االختصاصيكف

 المرسؿ كالمستقبؿ في إلىكيقصد بيا مجمكعة المؤثرات التي ترجع : معكقات شخصية 

كتعزل ىده المعكقات بصفة عامة مداركيـ , عممية االتصاالت كتحديث فييا أثر عكسيا 

كفي , العقمية نتيجة الفركؽ الفردية التي تجعؿ األفراد يختمفكف في حكميـ كفي عكاطفيـ 

. كعدـ القدرة عمى التعبير الجيد كاختيار ألفاظ مبيمة , مدل فيـ لالتصاؿ كاالستجابة لو

فضعؼ الثقة بينيـ يؤدم الى عدـ تعاكنيـ كبالتالي حجب . كدلؾ مدل الثقة بيف األفراد  

.   ك يحدد مف فعاليتيا االتصاالتمما يعقد عممية ,المعمكمات عف بعضيـ البعض 

:  معوقات ناشئة عن طبيعة التنظيم

: كترجع ىده المعكقات إلى ضعؼ في الييكؿ التنظيمي لممكتبة الجامعية كالتي تتمثؿ في 

                                                           
 .58.ص.2005,دار المعرفة الجامعية : القاىرة.سيككلكجية االتصاؿ كاإلعالـ أصكلو كمبادئو.عبد الفتاح محمد ,دكيدات1
دراسة ميدانية عمى ىيئة االطارات الكسطى لمؤسسة : االتصاؿ التنظيمي ك عالقتو بالكالء التنظيمي.الشريؼ محمد ,شريبط2

. 60.ص.2009,جامعة منتكرم قسنطينة: تخصص السمكؾ التنظيمي كتسيير المكارد البشرية: رسالة الماجستير.عنابة .سكنمغاز
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غمكض األدكار كعدـ تحديد الصالحيات أك عدـ مناسبة نطاؽ اإلشراؼ الدم يؤدم إلى -

تشكيش اإلتصاالت 

.  مركزية التنظيـ كزيادة مستكل اإلدارية كعدـ تجانس الجماعة-

تتمثؿ في قصكرأدكاراإلتصاؿ كعدـ كفاءتيا كعدـ كضكح األىداؼ :معوقات الفنية 

 1.كالتعميمات

حيث يجب ,بأعتبار طرفي االتصاؿ مف مجتمعات مختمفة : معكقات نفسية إجتماعية  -

تعزيز العالقات اإلجتماعية بيف العامميف عمى مستكياتيـ التنظيمية كدلمؾ لرفع الحكاجز 

 2.النفسية كاالجتماعية بيف المديريف كالعامميف لتحقيؽ أىداؼ اتصاؿ

 : أساليب تفادم معكقات عممية االتصاؿ االدارم في المكتبات الجامعية

: تحاكؿ تسميط الضكء عمى أبرز األساليب كاالستراتيجيات لتفادم المعكقات ندكرىا

مف خالؿ تأىيؿ عمى أساليب االتصاؿ كمستمزماتو , االىتماـ بالحالة النفسية لممرسؿ -1

. فالمعركؼ أف النفسية السيئة لممرسؿ تؤثر بشكؿ سمبي عمى العممية االتصالية, كشركطو

حيث ال يجكز لشخص غير عارؼ لفنكف االتصاؿ ,مراعات الفركقات الفردية بيف األفراد -2

. أف يبعث برسالة إلى شخص محترؼ أك خبير

                                                           
اإلدارة -إدارة المعرفة-اليندرة-الجكدة الشاممة:إدارةالمكتبات الجامعية في ضكء إتجاىاتالمعاصرة.السعيد مبركؾ,  ابراىيـ1

. 225.226.ص.ص{.ت.د}.المجمكعة العربية لنشر:{.ـ.د} .libraries management of electioninc:اإللكتركنية
 .227.ص.المرجع نفسو.  ابراىيـ السعيد مبركؾ2
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. ظركرة أف يككف القكؿ مقركنا بالفعؿ-3

مثؿ معالجة الضكضاء أك , معالجة كؿ ما يشكب القانات مف المشاكؿ أك معكقات -4

.  العقابات الفنية أك الكظيفية الطارئة

 

تنمية ميارات االنصات كالتحميؿ ك اإلسقراء كلتسمسؿ المطقي عند بث الرسائؿ بأنكاعيا -5

 1.المفظية كغير المفظية

: العكامؿ المؤثرةفي االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية

: تتأثر العمميةاالتصالية داخؿ المكتبة بعدة عكامؿ يمكف إيجازىا في مايمي

فقد , كتشتت فركعيا, يتأثر نمط االتصاؿ الداخمي بحجـ المكتبة الجامعية : حجـ المكتبة- 

تككف صغيرة أك كبيرة الحجـ فكمما كاف حجـ المكتبة كبير أدل دلمؾ إلى تعدد المستكيات 

فيؤدم دلؾ إلى اتساع قنكات االتصاؿ كىدا يجعؿ عممية االتصاؿ بيف , كالكحدات اإلدارية 

. أفرادىا أكثر صعكبة كتعقيدا

إف نمط االتصاؿ الداخمي يتأثر بالتكزيع الجغرافي لمصالح : درجة التعقيد التنظيمي - 

فكما بعدت ىده المصالح عف بعضيا البعض كاف االتصاؿ فيما بينيما ,المكتبة الجامعية 

. إف لـ يكف منعدما , ضعيؼ
                                                           

, عالـ الكتب الحديثة :عماف.الكفايات-العمميات الكسائط–نظريات :إلدارة اتصاؿ كالتكاصؿ. محمكد,أحمد . ىادم الخطيب ,  نير1
 .254,255.ص.ص.2009,األردف
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تختمؼ المكتبات عف بعضيا البعض مف حيث طبيعة العمؿ الدم تمارسو : طبيعة العمؿ - 

. كؿ منيا لدلؾ فإف طبيعة ىده األعماؿ أك األنشطة تؤثر عمى أنماط االتصاالت الداخمية

يترتب نجاح االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية عمى : نكعية الرؤساء كاتجاىتيـ- 

رؤسائيا بالدرجة األكلى فمثال ىناؾ الرؤساء الديف تمثميـ النزعات التسمطية ك االتجاىات 

فيـ نادرا ما يقبمكف المشاركة في الرم أك التعبير أك االستماع إلى , الديكتاتكرية في اإلدارة

آراء اآلخريف التي تعارض آراءىـ كىدا يؤثر بالضركرة عممية االتصاؿ في المكتبات 

الجامعية كعمى عكس دلؾ فإف الرؤساء الديف تتكفر لدييـ االتجاىات الديمقراطية يعممكف 

 1.عمى تنمية فعالة كمستمرة تخدـ أىداؼ المكتبة كالمكظفيف

:       كأساليب تفادم ىده المعكقات , المعكقات االتصاؿ االدارم في المكتبات الجامعية 

ىناؾ عدة عكامؿ : معكقات االتصاؿ االدارم الفعاؿ في المكتبات الجامعية – 1 

كقد قسميا بعض , تساىـ بشكؿ سمبي في فعالية االتصاؿ االدارم في المكتبات الجامعية 

: األختصاصيكف الى معكقات ندكرىا

كيقصد بيا مجمكعة المؤثرات التي ترجع الى المرسؿ كالمستقبؿ في : معكقات شخصية 

كتعزل ىده المعكقات بصفة عامة مداركيـ , عممية االتصاالت كتحديث فييا أثر عكسيا 

كفي , العقمية نتيجة الفركؽ الفردية التي تجعؿ األفراد يختمفكف في حكميـ كفي عكاطفيـ 

. كعدـ القدرة عمى التعبير الجيد كاختيار ألفاظ مبيمة , مدل فيـ لالتصاؿ كاالستجابة لو
                                                           

 .58.ص.2005,دار المعرفة الجامعية : القاىرة.سيككلكجية االتصاؿ كاإلعالـ أصكلو كمبادئو.عبد الفتاح محمد ,دكيدات1
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فضعؼ الثقة بينيـ يؤدم الى عدـ تعاكنيـ كبالتالي حجب . كدلؾ مدل الثقة بيف األفراد  

.  مما يعقد عممية اإلتصاالت ك يحدد مف فعاليتيا ,المعمكمات عف بعضيـ البعض 

:  معوقات ناشئة عن طبيعة التنظيم

: كترجع ىده المعكقات إلى ضعؼ في الييكؿ التنظيمي لممكتبة الجامعية كالتي تتمثؿ في 

غمكض األدكار كعدـ تحديد الصالحيات أك عدـ مناسبة نطاؽ اإلشراؼ الدم يؤدم إلى -

تشكيش اإلتصاالت 

.  مركزية التنظيـ كزيادة مستكل اإلدارية كعدـ تجانس الجماعة-

تتمثؿ في قصكرأدكاراإلتصاؿ كعدـ كفاءتيا كعدـ كضكح األىداؼ :معوقات الفنية 

 1.كالتعميمات

حيث يجب ,بأعتبار طرفي االتصاؿ مف مجتمعات مختمفة : معكقات نفسية إجتماعية -

تعزيز العالقات اإلجتماعية بيف العامميف عمى مستكياتيـ التنظيمية كدلمؾ لرفع الحكاجز 

 2.النفسية كاالجتماعية بيف المديريف كالعامميف لتحقيؽ أىداؼ اتصاؿ

 : أساليب تفادم معكقات عممية االتصاؿ االدارم في المكتبات الجامعية

: نكدرىاتحاكؿ تسميط الضكء عمى أبرز األساليب كاالستراتيجيات لتفادم المعكقات 

                                                           
اإلدارة -إدارة المعرفة-اليندرة-الجكدة الشاممة:إدارةالمكتبات الجامعية في ضكء إتجاىاتالمعاصرة.السعيد مبركؾ,  ابراىيـ1

. 225.226.ص.ص{.ت.د}.المجمكعة العربية لنشر:{.ـ.د} .libraries management of electioninc:اإللكتركنية
 .227.ص.المرجع نفسو.  ابراىيـ السعيد مبركؾ2
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مف خالؿ تأىيؿ عمى أساليب االتصاؿ كمستمزماتو , االىتماـ بالحالة النفسية لممرسؿ -1

. فالمعركؼ أف النفسية السيئة لممرسؿ تؤثر بشكؿ سمبي عمى العممية االتصالية, كشركطو

حيث ال يجكز لشخص غير عارؼ لفنكف االتصاؿ ,مراعات الفركقات الفردية بيف األفراد -2

. أف يبعث برسالة إلى شخص محترؼ أك خبير

. ظركرة أف يككف القكؿ مقركنا بالفعؿ-3

مثؿ معالجة الضكضاء أك , معالجة كؿ ما يشكب القانات مف المشاكؿ أك معكقات -4

.  العقابات الفنية أك الكظيفية الطارئة

تنمية ميارات االنصات كالتحميؿ ك اإلسقراء كلتسمسؿ المطقي عند بث الرسائؿ بأنكاعيا -5

 1.المفظية كغير المفظية

: العكامؿ المؤثرةفي االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية

: تتأثر العمميةاالتصالية داخؿ المكتبة بعدة عكامؿ يمكف إيجازىا في مايمي

فقد , كتشتت فركعيا, يتأثر نمط االتصاؿ الداخمي بحجـ المكتبة الجامعية : حجـ المكتبة- 

تككف صغيرة أك كبيرة الحجـ فكمما كاف حجـ المكتبة كبير أدل دلمؾ إلى تعدد المستكيات 

فيؤدم دلؾ إلى اتساع قنكات االتصاؿ كىدا يجعؿ عممية االتصاؿ بيف , كالكحدات اإلدارية 

. أفرادىا أكثر صعكبة كتعقيدا
                                                           

, عالـ الكتب الحديثة :عماف.الكفايات-العمميات الكسائط–نظريات :إلدارة اتصاؿ كالتكاصؿ. محمكد,أحمد . ىادم الخطيب ,  نير1
 .254,255.ص.ص.2009,األردف
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إف نمط االتصاؿ الداخمي يتأثر بالتكزيع الجغرافي لمصالح : درجة التعقيد التنظيمي - 

فكما بعدت ىده المصالح عف بعضيا البعض كاف االتصاؿ فيما بينيما ,المكتبة الجامعية 

. إف لـ يكف منعدما , ضعيؼ

تختمؼ المكتبات عف بعضيا البعض مف حيث طبيعة العمؿ الدم تمارسو : طبيعة العمؿ - 

. كؿ منيا لدلؾ فإف طبيعة ىده األعماؿ أك األنشطة تؤثر عمى أنماط االتصاالت الداخمية

 

يترتب نجاح االتصاؿ الداخمي في المكتبات الجامعية عمى : نكعية الرؤساء كاتجاىتيـ- 

رؤسائيا بالدرجة األكلى فمثال ىناؾ الرؤساء الديف تمثميـ النزعات التسمطية ك االتجاىات 

فيـ نادرا ما يقبمكف المشاركة في الرم أك التعبير أك االستماع إلى , الديكتاتكرية في اإلدارة

آراء اآلخريف التي تعارض آراءىـ كىدا يؤثر بالضركرة عممية االتصاؿ في المكتبات 

الجامعية كعمى عكس دلؾ فإف الرؤساء الديف تتكفر لدييـ االتجاىات الديمقراطية يعممكف 

 1.عمى تنمية فعالة كمستمرة تخدـ أىداؼ المكتبة كالمكظفيف

: خالصة الفصل 

                                                           
. 58.ص.2005,دار المعرفة الجامعية : القاىرة.سيككلكجية االتصاؿ كاإلعالـ أصكلو كمبادئو.عبد الفتاح محمد ,دكيدات1
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إذ ,إف مسألة االتصاؿ الداخمي يجب أف تثير اىتماـ الكثير مف مديرم المكتبات الجامعية 

 عمييـ أف يبحثكا بجد عف أفضؿ ذعمييـ بناء شبكة عالقات مينية معينة بيف العامميف إ

الطرؽ كأنجح األساليب لتكفير الراحة النفسية كالبدنية لمعامميف كالسيكلة المعمكمات الكاممة 

.  حتى يقدمكا أقصى ما لدييـ مف جيد في إنجاز مياميـ



 

 

 

 الفصل الثاني
رضى المستفيدين عن الخدمات 

 المكتبية
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  :تمييد 

تعتبرالخدماتالمكتبيةالمرآةالحقيقيةالتيتعكسنشاط 

كقدرةالمكتباتكمراكزالمعمكماتعمىإفادةالمستفيديف،كىيالمقياسالحقيقيممدىنجاحياأكفشميا،كتعتمد 

ىذىالخدماتعمىكفاءةالكادرالبشريالمؤىمكعمىمجمكعةمصادرالمعمكماتبكافةأشكالياالمتكافرة،كمف 

 أىداؼىابتقديمخدماتمعمكماتذات مستكل رفيع لتحقيؽ يرمنطمؽ أنالمكتباتالجامعيةمعنيةأكثرمنغ

متطمباتيا الجامعة في التدريس كالبحث العممي كخدمة الكسط الجامعي بكؿ فئاتو كمككناتو،

 المستفيديف، ابيدؼ كسب رض، قبؿ التدرج، كما بعد التدرج كالباحثيف كأعضاء ىيئة التدريس

كلقد تناكلنا في ىذا الفصؿ لمحة تاريخية عف المكتبات الجامعية، أنكاعيا، مقكماتيا، 

باإلضافة إلى خدماتيا، أنكاع الخدمات المكتبية كتطرقنا كذلؾ إلى المستفيد،فئاتو،احتياجاتو 

 .،كمدل رضاه عف الخدمات المقترحة

 المكتبات الجامعية   : أوال

 لمحة تاريخية عن المكتبات -1-1

كالمعرفة لدل أكائؿ المسمميف استكجب بالضركرة تأسيس المكتبات الجامعية حتى  العمـ حبإف

عمت أنحاء اإلمبراطكرية اإلسالمية كقاـ كبترتيبيا كجمع المصادر المتيسرة ليا كترجمتيا إلى 

العربية،مف المعركؼ أف المكتبات األكاديمية المخصصة لممبحث كالدراسة كانت مف أقدـ 

رية كأنكاع المكتبات ظيكرا في التاريخ مثاؿ عمى ذلؾ مكتبة نينكل الممكية في الحضارة األش

 كمكتبة اإلسكندرية الشييرة كمكتبة أثينا 
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مف أسس ىذه الدار أف أكؿ  ككفكمفف المكتبات الشييرة مكتبة بيت الحكمة كقدرجع المؤلؼ

 في ( ىػ 193-149(الجامعية الجامعة لمختمؼ العمـك كالمؤلفات ىك الخميفة ىاركف الرشيد

،ككذلؾ (ىػ390 )بغداد كفي مصر نجد دار الحكمة التي أسسيا الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي 

مكتبة مراغة التي أسسيا المغكؿ في أذربيجاف كجمع المغكؿ في ىذه المكتبة كتب كثيرة 

ممقد كانت ىذه 1233 المستنصرية كمكتبة ممحقة بيا كذلؾ عاـ أما ألؼ مجمد، 400بمغت

الجامعة فريدة مف نكعيا في جميع أرجاء العالـ، فيذه أشير المكتبات الجامعية التي عمت 

الجامعات اإلسالمية كما كانت عميو تشبو إلى حد كبير المكتبات الممحقة بالجامعات في 

العصر الحديث مع اختالؼ الكسائؿ الحديثة التي أدخمت مف اجؿ تحسيف الخدمة المكتبية 

 1 .في المكتبات الجامعية

: تعريف المكتبات الجامعية  -1-2

عرفت المكتبة الجامعية عند الكثير مف المختصيف في مجاؿ المكتبات بتعاريؼ مختمفة كؿ 

. حسب الزاكية التي يراىا منيا،كفي مجمميا تصب في كاد كاحد

عبارة عف مكتبة الممحقة بالجامعة،أك معيد :"ك المكتبة الجامعية في تعريفيا البسيط 

 تقديـ المكاد المكتبية مف أجؿ البحث ك الدراسة كتقديـ المعرفة في األساسية،كظيفتيا العالي

عدد كبير مف المكضكعات المختمفة،كىي تستقبؿ ركادىا مف مختمؼ التخصصات االساسية 



 رضى المستفيدين عن الخدمات المكتبية:                  الفصل الثاني
 

58 

 

 كاالجتماعية،التطبيقية ،البحثية ،كالتاريخية ،ككافة التخصصات كذلؾ اإلنسانيةفي العمـك 

 1.ألنو ال يمكف كضع حد نيائي مقر لحجـ مكضكعاتيا 

مؤسسة ثقافية عممية تعمؿ عمى خدمة مجتمع مف الطمبة ك االساتذة ك الباحثيف ،كذلؾ 

بتزكيدىـ بالمعمكمات التي يحتاجكنيا في دراساتيـ كأعماليـ مف الكتب ك الدكريات 

 2. إضافة إلى المكاد السمعية ك البصرية ك تسييؿ استخداميـ األخرلكالمطبكعات 

ىي عبارة عف مجمكعة مف الكتب كالمخطكطات كالكثائؽ كالسجالت ":أخركفي تعريؼ 

. كالدكريات كغيرىا مف المكاد، منظمة تنظيما مناسبا لخدمة طكائؼ معينة

مكتبة أك مجمكعة أك :كعرفيا المعجـ المكسكعي لممصطمحات المكتبية ك المعمكمات بأنيا 

نظاـ مف المكتبات تنشئة كتدعمو كتديره جامعة لمقابمة االحتياجات المعمكماتية لمطمبة كىيئة 

 3. ك الخدماتاألبحاثالتدريس كما يساند برنامج التدريب ك 

تعتبر المكتبة الجامعية مكتبة طالبية،كفي نفس الكقت مكتبة لمبحكث،حيث أنيا مركز إيداع 

البرامج كخطط األبحاث المتعمقة بالنيج ك االىتماـ بالخطط التعميمية ك البرامج الدراسية 

كالمطبكعات الجامعية كلذلؾ فعمى المكتبة الجامعية أف تحصؿ عمى مجمكعات الكتب 

                                                           
1

 .23.،ص1991دار الفكر العربي :القاىرة .المكتبات الجامعية كأثرىا الثقافي ،االجتماعي ، التعميمي .حسف ،سعيد أحمد 
2

 .83. ،ص2003مكتبة فيد الكطنية ،:الرياض .دراسة تطبيقية لمجكدة الشاممة : خدمات المكتبات الجامعية السعكدية .حسف الحداد ،فيصؿ عبد اهلل 

 
قسنطينة، جامعة منثكرم : عمـ المكتبات: كريـ، مراد، مجتمع المعمكمات كأثره في المكتبات الجامعية، دكتكرة3
. 79،ص2008،
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كالمراجع العممية في مختمؼ المجاالت بحيث يككف مف أحدث الطبقات كخاصة فيما يتعمؽ 

بالكتب العممية كذات القيمة التاريخية كذلؾ بالغات المختمفة خصكصا تمؾ المغات التي 

 1يستخدميا أعضاء ىيئة التدريس ك الطالب

 :أنواع المكتبات الجامعية- 1-3

إذا كاف لممكتبة المدرسية أقساما مف مركزية كمكتبة صؼ كمكتبة مادة، فإف لممكتبة 

الجامعية أقساما كذلككخاصة عندما يكبر حجػـ المؤسسة الجامعية كتتباعد مبانييا كيزداد 

ذتيا، فإذا كاف حجميا محدكدا،كطمبتيا قميؿ العدد لػـ تكف ليا حاجة إلى اتعدد طالبيا كأس

: كفي ما يمي بيانيذه األقساـ.استحداث أقساـ لممكتبة

 :المركزية المكتبة-1-3-1

.  في الجامعة، كفييا الكػماألكبر مف مصادر المعمكمات كالخدمات المكتبيةاألـكىي المكتبة 

كغالبا ما تساىـ المكتبة المركزية بشكؿ فعاؿ في اقتراح الحمكؿ الفنية ككضع النظػمكتحديد 

دارة الكميات كاالقساـ كتنظيـ النشطات العممية المختمفة كالممتقيات  العالقات بيف المكتبة كا 

  .كندكات كمحاضرات كمعارض كغيرىا

 :مكتبة الكميات -1-3-2

                                                           
. 2012دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،ص:كائؿ مختار إسماعيؿ، إدارة كتنظيـ المكتبات ك مراكز المعمكمات،عماف1
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كىي المكتبة التي تخدـ التخصصات المكجكدة في كمية محددة كمف فكائدىا إنيا تتيح لمطمبة 

المجالالستثمار أكقات الفراغ بينالمحاضرات،فإذا لػـ تكف في الكمية مكتبة ثقمت ىمتيـ 

كلمكقت الذم سيقضكنو في التكجو إلييا كالعكدة منيا، . عنالتكجو إلى المكتبة المركزية لبعدىا

كمنفكائدىا كذلؾ أنيا تخفؼ الزحاـ في المكتبة المركزية التي قد ال تستطيع استيعاب طمبة 

 .المؤسسة في حاؿ إقباليػـ عمييا

:  مكتبة القسم1-3-3

ىي عبارة عف قاعات مطالعة تتكفر فييا المصادر كالمراجع الضركرية لتمكالكمية، أك لذلؾ 

 1.القسػـ عمى أف يككف منيا نسخ أخرل أك بديمة في المكتبة المركزية

نطالقا مما سبؽ تقـك المكتبة الجامعية بخدمة كظائؼ الجامعة مف تعميػـ كبحث كما أنيا  كا 

تساعد عمى خمؽ المعرفة الجيدة كنقؿ العمـ فتنكعت أشكاليا كتعددت حسب المستفيديف 

 .الذينتخدميـ، فمنيا المكتبة المركزية كمكتبات الكميات ككذا مكتبات المعاىد كالبحكث

:  أىداف المكتبة الجامعية 1-4

تستمد المكتبات الجامعية كجكدىا كأىدافيا مف الجامعة ذاتيا،باعتبارىا نظاما فرعيا أساسيا 

حدل كسائؿ حركتو كاستمراريتو، كأكثر االنظمة الفرعية لمجامعة   مف النظاـ الكمي لمجامعة ،كا 

                                                           
. 90.ص.2008دار الصفاء ،:عماف .  مدخؿ إلى عمـ المكتبات ك المعمكمات .ىمشرم ،عمر أحمد 1
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 1.ك البحثيةاألكاديميةارتباطا ببرامجيا 

كلكي نحدد أىداؼ المكتبة الجامعية، فال بد لنا أكال مف فيـ عميؽ لمدكر الذم تمعبو الجامعة 

في المجتمع، كالذم يتمثؿ في الناحيتيف الثقافية ك التعميمية مف أجؿ خدمة أىداؼ األمة 

. القكمية ك االجتماعية ك السياسية ك العالمية

: كيمكف حصر أىداؼ المكتبات الجامعية في النقاط التالية

  تييئة المعرفة كتعميقيا كتطكيرىا كنقميا كتعميـ كتدريب االفراد كتثقيؼ المجتمع كربط

. نشاط الجامعة بمتطمبات خطة التنمية

النيكض بالحركة العممية كالبحث العممي،إلى رفع مستكل كبمعدؿ تقديـ متزايد، لكؿ الراغبيف 

.  مف ذكم الكفاءة ضمف متطمبات خطة التنمية

 إعداد الككادر المتخصصة مف الفئات التالية :

 الجامعييف ك المفكريف ك العمماءاألساتذة  .

 المدرسيف لمدراستيف المتكسطة ك الثانكية .

  إعداد كتييئة المتخصصيف ك الفنييف في مختمؼ التخصصات التي تتطمبيا عممية

. التنمية الشاممة في المجتمع

                                                           
 145المرجع السابؽ ،ص, محمد عكض الترتكرم1
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  إعداد المتخصصيف بشكؿ مرف ،بحيث تنسجـ مدة الدراسة ك شركطيا كمحتكاىا مع

. حاجيات المجتمع ك متطمبات خطة التنمية كمنح الشيادات متنكعة ليذا الغرض

العمؿ عمى أف تككف الجامعة مركز إشعاع خالؽ لمثقافة بمنتيى القيـ االجتماعية ك الخمقية 

. كيصكف القيـ العربية ك االسالمية االصيمة

  تبسيط المعارؼ ك العمـك المتقدمة،كنشرىا ك اإلسياـ بكجو عاـ في الترقية الثقافية

 1لممجتمع ك المساعدة عمى تطكره نحك مسؤكلية عظمى لكؿ فرد

: وظائف المكتباتالجامعية -1-5

تستمد المكتبة الجامعية كظائفيا الجامعية،حيث أف ىناؾ جممة مف الكظائؼ يجب عمييا 

 1.القياـ بيا مف أجؿ تحقيؽ االىداؼ المنكط بيا تحقيقيا نذكػرمنيا

: وتتمثل في: الوظائـــف االدارية-أ

  تخطيط نمك المكتبة كرسـ سياستيا ك المشاركة في كضع المكائحك القكانيف التي مف

. شأنيا العمؿ عمى تسيير العمؿ بالمكتبة

 االتصاؿ بالمسؤكليف بالجامعة إلعداد ميزانية المكتبة ك المشاركة في تكزيعيا .

  اختيار العامميف بالمكتبة كتدريبيـ ك اإلشراؼ عمييـ كمتابعة أعماليـ .

                                                           
. 26.ص.1995.دار الجيؿ:بيركت.(نشأتيا تطكرىا،أىدافيا،كظائفيا)المكتبة الجامعي.حسف ،أحمد سعيد 1
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: وتتمثل في :الوظائــف الفنية -ب

  بناء كتنمية المجمكعات كالمصادر بما يتضمف تكفير مقتنيات االساسية لقياـ الجامعة

. بمياميا عمى التعميـ كالبحث

  تقديـ الخدمة المكتبية لمدارسيف ك الباحثيف .

  بناء المجمكعات ك المصادر بما يتضمف تكفير المقتنيات االساسية لقياـ الجامعة

 .بمياميا في العممية التعممية

 لإلفادة مف مصادر المعمكمات ك المصادر المكتبية داخؿ ذلؾك .التنسيؽالتعاكف ك 

. الكطف ك خارجو ك المشاركة ك االسياـ عمى نجاح شبكة المعمكمات 

: وتتمثل في :الوظيفة الخدمية الموجية لمستفيدين -ج

  تكفير مختمؼ مصادر المعمكمات التي تساىـ في دعـ البرامج الدراسية كالبحثية في

. الجامعة 

  تسييؿ سبؿ كصكؿ المنتميف إلى الجامعة مف طمبة ك أساتذة كباحثيف ك إدارييف إلى

. مصادر المعمكمات المختمفة 

  إعداد أدكات استرجاع المعمكمات مف فيارس كأدلة كقكائـ كبيبمكغرافيات كنحكىا التي

. تساىـ في إرشاد المستفيديف إلى أماكف كجكد المصادر
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  تدريب المستفيديف عمى استخداـ المكتبة مف خالؿ إعداد البرامج االرشادية ك

. التدريبية 

  إصدار النشرات كاالدكات البيبميكغرافية التي تساىـ في تسكيؽ خدمات المكتبة كتحيط

نجازىا  .1الفئات المستيدفة بأىـ أنشطتيا كا 

 خدمات المعمومات بالمكتبات الجامعية: ثانيا

 2 :خدمات المكتبة الجامعية-2-1

لتحقؽ المكتبات الجامعية األىداؼ التي كجدت مف أجميا يجب عمميا أف تقدـ مجمكعة 

منالخدمات أك ما يطمؽ عمميا بالخدمات المكتبية كالتي ىدفيااألساسي تكفير مصادر 

المعمكماتكتيسير كصكؿ المستفيديف إلييا بأسرع كقت كبأقؿ جيد ممكف، كلقد نشأ مفيـك 

الخدمات المكتبية كتطكر مع تطكر المكتبات كذلؾ مف خالالنتقاليا مف مجرد مخازنألكعية 

المعمكماتالتقميدية التي تيتػـ بجمع التراث كالمحافظة عميو إلى ككنيا مقرا يستقبؿ الركاد 

 .كالمستفيديف كيقدـ ليػـ الخدمة المكتبية الحديثة كبطرؽ عصرية

  : أنواع الخدمات المكتبية2-1-3

: تقسػـ الخدمات المكتبية بشكؿ عاـ إلى نكعينيما
                                                           

1
158 ،157 ،156الكراؽ لمنشر ك التكزيع ،ص:القاىرة  .(الكطنية ،الجامعية ،المتخصصة ػ،العامة ،المدرسية )المكتبات النكعية .المالكي .عميكم،محمد عكدة 

 

 
2

 المرجع السابؽ ص.خدمات المستفيديف مف المكتبات ك مراكز المعمكمات .غالب عكض , النكايسة
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 : الخدمات المكتبية غير المباشرة2-1-3-1

عداد الكتب كالمكادالمكتبيةاألخرل  كالمقصكد بيا كؿ ما يتعمؽ بطمب كاستالـ كتييئة كا 

كضعيا في خدمة القارئ كبعبارة أخرل فإنيذه الخدمات تتعمقبكافة اإلجراءات المطمكبة 

القتناء الكتب كالمكاد المكتبيةاألخرل كتييئتيا كفقمتطمبات عمؿ المكتبة كالقياـ بكافة األعماؿ 

الضركرية األخرل قبؿ كصكؿ الكتاب إلى رفالمكتبة، كمثميذه األعماؿ تجرل في العادة 

 :بشكمال يراىا قراء المكتبة كركادىا كال يككف ليا تماس كمجابية مباشرة لمقارئ، كتتمثمفي  

:   خدمة التزويد2-1-3-1-2

يعتبر مف أىـ الخدمات الفنية في المكتبات لنؼ نجاح ىذه األخيرة في تقديػـ خدماتيا 

  .المختمفة يتكقؼ بالدرجة األكلى عمى مدل نجاحيا في تقديػـ خدمات التزكيد

  :تقكميذه العممية عمى أسس كمعايير تتػـ كفؽ ما يمي

 معرفة مجتمع المكتبة بشكمجيد. 

 تزكيد المكتبة بالمكضكعات التي تعكس اىتماـ القراء. 

 تكفير احتياجات المتخصصيف في مختمؼ العمـك بالكتب كغيرىا مف المكاد 

  القياـ بعمميتي تقييػـ المكاد كالمصادر المطمكبة بطرؽ مختمفة ثػـ اختيار المناسب

  .منيا
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يجب أف تحدد المكتبة سياسة كاضحة كمكتكبة لالختيار تمكنيا مف تكفير مصادر 

المعمكمات المناسبة لمقراء كالباحثيف خاصة بعد انتشار ىذا الكػـ اليائؿ مف اإلنتاج الفكرم 

بمختمؼ األشكاؿ كالمغات كيجب أف تككف سياسات االقتناء قائمة عمى مساىمة الجميكر 

 .لتككف أكثر فعالية كاف تككف المصادر الكثائقية المقتنات مرتبطة باحتياجات مستعممييا

 1: خدمة الفيرسة2-1-3-1-3

عندما نذكر الخدمات الفنية لممكتبات كمراكز المعمكمات تأتي إلى الذىف خدمات الفيرسة 

ف نتائجيا النيائية عبارة عف كسائؿ اك ادكات  إلالتصنيؼ باعتبارىا مف اىـ الخدمات كذلؾ

لمسيطرة عمى ىذا الكػـ اليائؿ مفف مصادر المعمكمات الذم تقتنيو المكتبات كمراكز 

 كالباحثيف في لمدراسييفالمعمكماتمنخالؿ كصفو كتحميمو كتقديمو بصكرة منظمة 

 .مختمفالتخصصات

كتعد الفيرسة مف العمميات االساسية كالميمة في عمـ المكتبات كالمعمكمات، كالفيرسة عمـ 

محمد فتحي عبد قديػـ لو تاريخ مرتبط بتطكر عمـك االنساف كأفكاره كنشاطاتو، كما يعرفيا 

عممية الكصؼ الفني لمكاد المعمكمات بيدؼ أف تككف تمؾ المراد في "  في كتابة اليادي

 :متناكؿ المستفيد بأيسر الطرؽ كفي أقؿ كقت ممكف، كمف أنكاع الفيرسة نذكر

                                                           
11

 277.المرجع السابؽ. تنمية المجمكعات المكتبية في المكتبات كمراكز المعمكمات. النكايسة، غالب عكض
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كىي التي تيتػـ بكصؼ الشكؿ المادم ألكعية المعمكمات كمصادر : الفيرسة الوصفية.1

المعمكمات عف طريؽ مجمكعة البيانات التي تعطي لمقارئ صكرةمصغرة عنيا كذلؾ 

 .لتسييمعممية التعرؼ عمييا كتمييزىا عف بعضيا البعض

كىي تيتػـ بالمحتكل المكضكعي لمصادر المعمكمات كمف ثػـ : الفيرسة الموضوعية.2

برؤكس مكضكعات أك أرقاـ تصنيؼ كرأس المكضكع كممة أك كممات تعبر عف ا تمثيمو

مكضكع الكتاب عمما بأف اليدؼ مف الفيرسة المكضكعية ىك معرفة ما تحتكيو المكتبة في 

  .مكضكع معيف

يمثؿ التصنيؼ مكانة بارزة في عمـك المكتبات ك التكثيؽ :  خدمة التصنيف2-1-3-1-4

كيعتبر التصنيؼ مف العمميات , ك ذلكألنو يتناكؿ التنظيػمالمقنف لمعمـك ك المعارفاإلنسانية

الميمة التي تقـك بيا المكتبات ك مراكز المعمكمات لتنظيػممجمكعاتيا مف أجؿ كصكؿ القارئ 

الى الكتاب المناسب لذلؾ حظي باىتماـ كبير مف قبؿ المتخصصيف ك الباحثيف ك كممة 

مشتقة مف كممة التينية كانت تعبر أك ترمز إلى الفئة أك  classificationالتصنيفباإلنجميزية

الطبقة التي ينتمي إلييا كؿ فرد مف أفراد المجتمع ك حسب قكؿ برحبس عزاميك مجتمع 

المعمكمات المتشابيةكفضؿ المعمكمات الغير متشابية كيتحدد التشابو أك االختالؼ عمى 
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أساس التشابو المكضكعيالف الخاصية الجكىرية لممعمكماتيي المحتكل الفكرم أك 

 .1المكضكعي

: خدمة التكشيف و االستخالص -2-1-3-2

رت ىذه الخدمات لتسيػـ بشكؿ فعاؿ في عمميات استرجاع المعمكمات مف المصادر قظ

 كىي كسائؿ بحث تساعد عمؿ الكصكؿ ،المختمفة مف خالؿ إعداد كشافات ك مستخمصات

  :إلى المعمكمات بأقؿ جيد كأسرع كقت

  :ك تقدـ المكتبات خدمات التكشيؼ ك االستخالص مف خالؿ الطرؽ التالية

. االشتراؾ في دكريات التكشيؼ ك االستخالص ك تكفيرىا لمباحثيف  -

عمؿ الكشافات ك المستخمصات لمصادر المعمكمات المتكفرة لدييا عف طريقالعامميف   -

. تدريب الباحثيف عمى التعامؿ مع الكشافات ك المستخمصات المتكفرة -

  .1االشتراؾ في نظػمك شبكاتالمعمكمات التي تقدميذه الخدمات آليا -

:  الخدمات المكتبية المباشرة 2-1-3-2-1

ك ، كيقصد بيا كافة األعماؿ ك الخدمات المكتبية التي ليا عالقة ك تماس مباشر مع القارئ

 :منيذه الخدمات ما يمي

                                                           
1

 277ص. المرجع السابؽ.تنمية المجمكعات المكتبية في المكتبات كمراكز المعمكمات . غالب عكض, النكايسة
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: خدمة اإلعارة- 2-1-3-2-2

 تشكؿ اإلعارة العصب الحيكم لخدمات المكتبات بشكؿ عاـ ك تعتبر كاحدة مف أىـ 

 كأحد المؤشرات اليامة عمى فعالية المكتبة ك عالقتيا ،الخدمات العامة التي تقدميا المكتبات

بمجتمع المستفيديف، كىي كذلؾ معيار جيد لقياس مدل فاعمية المكتبات في تقديػـ خدماتيا 

 .ك تحقيؽ أىدافيا

عممية تسجيؿ مصادر المعمكمات مف أجؿ استخداميا سكاء داخميا : "كتعرؼ اإلعارة بأنيا

كتكجد دكافع ". لمدة معينة مف الزمف (خارج المكتبة)أك إخراجيا الستخداميا  (إعارة داخمية)

كثيرة تدعك المكتبات لتقديػـ خدمة اإلعارة منيا ما يتعمؽ بالمكتبات نفسيا كمنيا ما 

:   يتعمقبالقارئ أك الباحث، كتشمؿ خدمات اإلعارةمايمي

. المطالعة أك القراءة الداخمية -

اإلعارة الخارجية ك فييا يستطيع المستفيد إخراجيا المادة التي يحتاجيا إلى خارج  -

 .المكتبة

  .زاؿ المستعير بحاجة لياإلتجديد اإلعارةلممكاد المستعارة كالتي انتيت مدة إعارتيا ك -

 .حجز الكتب عند استرجاعيا لبعض المستفيديف الذينيـ بحاجة قكية ليا -

اإلعارة المتبادلة بيف المكتبات كتتػـ لممصادر المطمكبة كالتي ال تمتمكيا المكتبة  -

 .كلكنيا متكفرة في مكتبة قريبة
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متابعة المكاد المتأخرة ك تذكير المستعيريف بذلؾ عف طريؽ االتصالبيـ بشكؿ  -

 .1مباشرأك مف خالإلشعارات خاصة، الياتؼ، البريداإللكتركني

: الخدمة المرجعية -2-1-3-2-3

نظػـ استعراض أكعية المعمكمات أدب المكضكع المتاح حديثا :"  بأنيااإلحاطةتعرؼ خدمة 

أك في كثير مناألحيانالتسجيالتالبيبميكغرافيةألكعيةالمعمكمات،كاالختيار مف بينيا 

، كالقياـ بتسجيؿ تمكاألكعية ديفالمالئمالحتياجات المستفيد الفرد أك مجمكعة منالمستفي

: أساليب كطرؽ تقديػـ خدمة اإلحاطةالجارية  "2فيشكإلخطاراتبيبميكغرافية ك إرساليا إلييػـ 

 :تتمثؿ في

  ينحصر استخداميذه الطريقة عادة في التجمعات السكانية المحدكدة : االتصااللياتفي

 3كفي الييئات الصغيرة عمكما 

  كىي عبارة عف نشرة بالمعمكمات اليكمية تصدرىا مراكز المعمكمات: اإلشعاراتاليكمية 

  .3تشمؿ عمى المكاد اإلخبارية فضال عف التقارير كالتحميالت كالمكجزات اإلعالمية ,

  ىي مف أقدـ كأبسط طرؽ التعريؼ بما يضاؼ تبعا مف أكعية :قكائػماإلضافاتالجديدة

 .جديدة إلى مجمكعات المكتبة أك مركز المعمكمات 

                                                           
1

 62-61ص. المرجع السابؽ.ربحي مصطفى, عمياف
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  325ص .1984,دار غريب: القاىرة. مقكماتيا ك أشكاليا: خدمات المعمكمات. قاسػـ, حشمت
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  تعتبر النشرة اإلعالمية السبيؿ المناسب أك األسمكباألفضؿ : النشرة اإلعالمية

حيث أنيا تسمح بعض الكثائؽ , لتحقيقالبث السريع المناسب كالفعاؿ لممعمكمات

 1.الحديثة كالتعريؼ باألكعية المناسبة فضالعف المكاد اإلخبارية

تقـك المكتبات كمراكز ,  ىك عبارة عف خدمات متخصصة ك مكجية:البث االنتقائيمممعمومات

ك تركز , المعمكمات بانتقاء األكعية الفكرية المناسبة الىتمامات فئة معينة مف المستفيديف

ىذه الخدمة عمى دراسة احتياجاتيـ مف المعمكمات ثػـ يقـك المكتبي بإعداد البطاقات أك 

  .2السجالت أك قكاعد البياناتالمتضمنة لممجالت ك التخصصات التي تيـ كمقارئ

: خدماتالبحث باالتصال المباشر- 2-1-3-2-4

تعرؼ بأنيا عبارة عف نظػـ استرجاع المعمكمات بشكؿ فكرم ك مباشر عف طريقالحاسكب ك 

بنكؾ ك قكاعد المعمكمات المقركءة آليا ك قد ظيرت ىذه الخدمة في بداية الستينات ،ك 

, مكرد أك مكزع لمخدمة , قكاعد ك بنكؾ المعمكمات: تتطمب ثالثة عناصر أساسية ىي

 .3مكتباتك مراكز المعمكمات ك مؤسسات بحثية

 : والبحث في قواعد المعموماتاالنترنتخدمة- 2-1-3-2-5

                                                           
 325ص. 1984,دار غريب: القاىرة. مقكماتيا كأشكاليا: خدمات المعمكمات. حشمت، قاسػـ1
 15ص.المرجع السابؽ. البنداكم، إبراىيـ دسكقي2
 66ص.المرجع السابؽ.  مسيؼ، عائشة3
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إف مف أبرز انجازاتيذا العصر في مجاالت تباداللمعمكماتيك ظيكر شبكة :خدمة األنترنت

األنترنت التي أصبحت تربط بيف عشرات المالييف مـ الحكاسيب ك مرافقالمعمكمات في جميع 

دكؿ العالػـ، فأصبح متاحا لمالييف البشر تدفقيائؿ منالمعمكمات بسرعة فائقة ،حيث 

استطاعت أف ترفع الحكاجز كتقرب المسافات إلى حد جعؿ العالػـ قرية صغيرة ،ك كلدت 

مفاىيػـ جديدة باعتبار أنيا قد قاربت بيف البشر كاألمـ إلى حد التفاعؿ الشديد ك السريع ، 

  .بحيث خمقت حالة تداخؿ شديدة بيناألفكار ك الثقافات

 إمكانية الحصكؿ عمى بيانات ببميكغرافية لمصادر المعمكمات مف االنترنتكتتيح شبكة 

خالؿ البحث في قكاعد البيانات الببميكغرافية المتاحة عمى الشبكة ، كالدخكؿ كاالطالع عمى 

. فيارس المكتبات في مختمؼ أنحاء العالػـ 

تعتبر األنترنت مصدرا ىاما لممكاد المرجعية في البحث العممي ، حيث تتاح عمى شبكة 

األنترنت كؿ المصادر المرجعية التي يعتمد عمييا الباحث في إعداد بحثو مف قكاميس 

مكسكعات ، خرائط ، دكريات أبحاث سابقة ك ممخصات ليا ك برامج إحصائية باإلضافة إلى 

 .المكتبات التي تتيح أكعية إلكتركنية

ىي نكع مف الخدمات المعمكمات التي يستجيب لطمب : خدمة البحث في قواعد المعمومات

أحد المستفيدينمممعمكمات حكلمكضكع ما مف خالؿ البحث في قكاعد المعمكمات المطبكعة أك 

 .اإللكتركنية لتحديد المفردات البيبميكغرافية
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كمف خالليذا التعريؼ نالحظ أف خدمة البحث في قكاعد المعمكمات تمبي احتياجات 

المستفيديف الذيف يبحثكف عنالمعمكمات في مكضكع معيف أم االستجابةلمحاجة المكضكعية 

ىي عممية استرجاع لممعمكمات أك الكثائؽ في مكضكع معيف ك ىنا تبرز العالقة بيف 

مصطمح البحث في قكاعد المعمكمات لتحديد المفردات البيبميكغرافية لألكعية التي تعالج 

المكضكع ك تقديػمالبحث يدكيا أك باستخداـ التقنية حسب نكعية قكاعد المعمكمات التي يبحث 

 .1فييا

 

 

 

 :خدمات أخرى- 2-1-3-2-6

 :خدمة الترجمة وخدمة التصوير واالستنساخ

باإلضافة لجميع خدمات المكتبات كالمعمكماتاألساسية أك الرئيسية التي تػـ ذكرىا ىناكخدمات 

  .اضافية منيا خدمة الترجمة، خدمة التصكير كاالستنساخ

                                                           
1

دار غريب لمطباعة ك النشر ك : القاىرة.4.ط.تنظيميا ك إدارتيا ك خدماتيا ك دكرىا في تطكير التعميـ الجامعي البحث العممي: المكتبات الجامعية. محمد فتحي, بدر،أحمد،عبد اليادم

 21ص.2001التكزيع،
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 :خدمة الترجمة

كىي ترجمة البحكث كاألعماؿ العممية مف لغة الى لغة، كتساعد الباحثيف في االطالع النتاج 

الفكرم الصادر بالمغات االجنبية كتعمؿ خدمة الترجمة عمى اإلنتاج الفكرم الصادر بالمغات 

األجنبية كعمى معالجة التشتت المغكم، كما أنيا تساعد الباحثيف عمى تخطي الحكاجز 

المغكية كالحكاجز العممية مف الظكاىر المألكفة في االتصاؿ العممي كىي تتمثؿ فيعجز 

المستفيديف الناطقيف بمغات معينة عناالطالع كاإلفادة مف االنتاج الفكرم الصادر بمغات 

  .أخرل

كتعد مف الخدمات األساسية كالضركرية في جميع أنكاع :خدمة التصوير واالستنساخ

المكتبات كمراكز المعمكمات التي تقـك بتكفير ىذه الخدمة لممستفيديف منيا،ألنيا تعد خدمة 

مكممة لخدمة اإلعارة، بعد أنانتشرت آالت التصكير كاالستنساخ كأصبح مف السيؿ التعامؿ 

معيا حتى مف قبؿ المستفيدينأنفسيـ بحيث تساعد عمى تمبية كاحتياجات كبيرة لممستفيديف 

 .1مف الكثائؽ التي يصعبتركيا في متناكؿ المستفيديف لقمة نسخيا كلضخامة حجميا

 :متطمباتالخدمات المكتبية-2-1-4

حتى تتحقؽ الخدمة المكتبية في المكتبات عمى الكجو االكممال بد مف عدة متطمبات أك 

  :مقكمات أساسية ترتكز عمييا الخدمات كالمتمثمة في
                                                           

 21-20ص. (ت.د). دار الثقافة العممية: القاىرة. المكتبات كمراكز المعمكمات النكعية. بدر، أحمد أنكر1
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 مصادر المعمكمات بكافة أشكاليا. 

 اإلطار البشرم المؤىؿ. 

التسييالت الالزمة لمجتمع المستفيديف كلمقراءة كالمطالعة كالبحث، كىناؾ بعض 

 :الباحثينالمتخصصيف مطمب رابع يتمثؿ في تكفير الميزانية، كيمكف تكضيحيا كما يمي

 :مصادر المعمومات/ أوال 

ىي كؿ ما تقتنيو كتجمعو المكتبات منمكاد مكتبية سكاء كانت مطبكعة أكغير مطبكعة إذ 

. يعمؿ المكتبييف عمى تنظيميا بأحسف الطرؽ ليتػـ مف خالليا تقديػـ خدمة معينة لممستفيديف

تعتبر مصادر المعمكمات التي تقتنييا المكتبة الركيزة االساسية لجكانب الخدمة المكتبية حيث 

كمما كانت مصادر المعمكمات شاممة لفركع المعرفة كمتنكعة المستكيات كانت المكتبة في 

كضع يمكنيا مف تمبية االىداؼ التي تسعى إلييا كاالستجابة الفعالة الحتياجات المستفيديف 

  :مف خدماتيا كىناؾ عدة أشكاؿ لمصادر المعمكمات

 مصادر معمومات مطبوعة: 

 :كىي أساس الخدمة المكتبية كعمكدىا الفقرم كتشتمؿ

 .الكتب كالنشرات كالرسائؿ الجامعية كالدكريات ككثائؽ المؤتمرات كالكشافات كالمستخمصات
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 مصادر معمومات غير مطبوعة: 

كىي أكعية المعمكمات التي تقـك عمى تسجيؿ الصكت أك الصكرة المتحركة أك كالىما معا 

. كتظير في أشكاؿ متنكعة أشيرىا األسطكانات كاألشرطة كاألفالـ

 مصادر معمومات إلكترونية :

يةبأنكاعيا أك ركتعرؼ بأنيا مصادر المعمكمات المحررة إلكتركنيا عمى كسائط ممغنطة أكليز

ما ىك مخزف في ممفات قكاعد البياناتكبنكؾ المعمكمات المتاحة لممستفيديف عف طريؽ 

 أك داخميا في المكتبة مراكز المعمكمات طريقمنظكمة األقراص lineOnاالتصاؿ المباشر

CD/ROM.1 

 :طار البشري المؤىلإلا/ ثانيا 

يعتمد نجاح الخدمات المكتبية اعتمادا أساسيا عمى مستكل كنكعية العامميف في المكتبة 

 .كمدل كعييـ كفيميػـ لطبيعة المكتبي

فالقكل العاممة في المكتبات تشكؿ االساس في نجاح الخدمة المكتبية كتطكرىا كبالتالي 

  :تحقيقالمكتباتألىدافيا كجدير بالذكر أف حجػـ كطبيعة العامميف بالمكتبة يتأثر بعكامؿ منيا

                                                           

  50-49.ص.ص.2010دار الصفاء، : خدمات المعمكمات عماف. عمياف، ربحي مصطفى1
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 حجػـ المجتمع الذم تخدمو المكتبة. 

  نكعية كاعداد المستفيديف الفعمييف مف خدمات المكتبة .

 طبيعة كحجػـ المجمكعة المكتبية كمقدار النمك السنكم ليا .

 1.البرامج كالنشاطات األخرل التي تقدميا المكتبة كالمحاضرات كالندكات 

  :التسييالت الالزمة لممستفيدين/ ثالثا 

يجب عمى المكتبة أف تقدـ كافة التسييالت الالزمة حتى تتػـ االستفادة مف الخدمات المكتبية 

االجيزة كالتقنيات كالبرمجيات، كقاعات المطالعة ككسائؿ : كتكفير أجكاء البحث العممي مثؿ

االتصاؿ كالفاكس كخدمات التصكير كاالنترنت كالبريد اإللكتركني كالمكاد السمعيةكالبصرية 

كاالضاءة كالتيكية كأماكف الراحة كغيرىا مف التسييالت التي تساعد المستفيديف عمىالكصكؿ 

 2إلى مصادر المعمكمات

تحتاج المكتبات الجامعية كمركز المعمكمات إلى  :)الميزانية)المتطمبات المالية / رابعا 

  :متطمبات مالية كثيرة كمتعددة تتمثؿ في

 النفقات المالية التي تحتاجيا لشراء مصادر المعمكمات المختمفة .

                                                           

 25ص.المرجع السابؽ. خدمات المستفيديف مف المكتبات كمراكز المعمكمات. النكايسة، غالب عكض1

 .51المرجعالسابقص.عمياف، ربحي مصطفى2
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  النفقات المالية التي تتطمبيا االجيزة كأجيزة التصكير كأجيزة المكاد السمعية

 .البصرية كالمصغرات الفيممية كأجيزة الحاسكب كمككناتيا المختمفة

  النفقاتالمالية التي تتطمبيا البرمجيات المختمفة كخاصة التي تستخدـ الحاسكب في

 .أعماليا

 النفقات لصيانة األجيزة كالمكاد المختمفة كالمكاف الذم يحتكييا. 


 1.نفقات أخرل متعددة 

 :العوامل المؤثرة في خدمات المعمومات-2-1-5

 :إف الخدمات المكتبية تختمؼ مف مكتبة إلى أخرل متأثرة بعكامؿ متعددة أىميا

 حيث يختمؼ مجتمع المستفيديف مف مكتبة ألخرل مف حيث :مجتمع المستفيدين 

ثقافتيمكمستكاىـ العممي كمتكسط أعمارىـ، كبالتالي فاف الخدمة المكتبية يجب 

  .أنتتألـ كتتناسب مع كؿ فئة مف فئات مجتمع المستفيد

 يشكؿ حجػـ المكتبة مف ناحية البناء كالمساحة كالمجمكعات المكتبية : حجم المكتبة

كالعمميات كالخدمات كعدد المستفيديف مف تمؾ الخدمات عنصرا ميما في تحديد 

الخدماتالمكتبية التي تقدميا فكمما كاف حجػـ المكتبة كبيرا دعت الحاجة إلى تقديػـ 

 .خدمات مكتبيةأكثر
                                                           

 28ص. المرجع السابؽ. خدمات المستفيديف مف المكتبات كمراكز المعمكمات. غالب عكض, النكايسة1
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 لكؿ مكتبة أىداؼ معينة كال يمكف تحقيؽ تمؾ االىداؼ إال مف :أىداف المكتبة 

خالاللعمميات كالنشاطات كالبرامج التي يتػـ أدائيا كالمتمثمة في الخدمات المكتبية 

 .التي تقدميا مف أجؿ خدمة تمؾ األىداؼ

 مف خالؿ التقسيػـ النكعي لممكتبات يتضح أنيناؾ أنكاعا عديدة مف :نوع المكتبة 

المكتبات كبالتالي فاف الخدمات المكتبية تختمؼ مف مكتبة ألخرل كيعكد 

 1.مكاناتيا المتكفرةإذلكاالختالفإلى أىدافيا كحجػـ مجمكعاتيا كحجػـ المستفيدينك

لعامميف في المكتبة مف حيث مؤىالتيـ كثقافتيػـ كعددىـ فكمما كاف عدد العامميف ا

 إلى حد ما كيتمتعكف بمؤىالت عالية كلدييػـ رغبة في العمؿ  الكبرل في المكتبة

 .كمما دعت الحاجة إلى تقديػـ خدمات مكتبية أكثر كمتقدمة

 حيث تعتبر مكازنة المكتبة عامال أساسيا لنجاح الخدمة المكتبية، :موازنة المكتبة 

  .فكمما كانت المكازنة كبيرة كمما كانت الحاجة إلى خدمات مكتبية متعددة كمتطكرة

 كتتمثميذه العكامؿ في النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالدينية :عوامل أخرى

كالمغكية كالسياسية كالجغرافية كتطكر االتصاالت فيذه العكامؿ ليا تأثير كبير في تقديػـ 

 .الخدمات المكتبيةفي البمد الذم تخصو
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 :خالصة الفصل

كفي األخير يمكف القكؿ أف المكتبة الجامعية ىي مؤسسة ثقافية، عممية، تربكية كتثقيفية ليا 

أىمية كبيرة تسعى إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كليا أنكاع تتمثؿ في المكتبة المركزية 

مكتبة الكمية ،تقـك بجممة مف المياـ االدارية كالفنية المكتبية كىذه األخيرة يمكف أف تصنؼ 

إلى نكعيف خدمات فنية غير مباشرة كالخدمات المباشرة كلتقديػميذه الخدمات البد مف تكفر 

مجمكعة منالمتطمبات أىميا ميزانية كافية، مجمكعة غنية مف مصادر المعمكمات تتناسب 

مع حاجات المستفيديف المعمكماتية، المكارد البشرية في المكتبات الجامعية ساعد كثيرا في 

تقديميا لمخدمات بشكؿ متطكر كتسعى المكتبة الجامعية إلى تكفير رغبات المستفيديف 

المسجميف بيا، ك بالتالي تمبية احتياجاتيا منالمعمكمات مف خالؿ مجمكعة الخدمات التي 

تكفرىا بغية الكصكؿ السيؿ كالسريع لممعمكمة المطمكبة حيث يمثؿ أكؿ كأىػـ 

.ىدؼ تسعى إلى تحقيقو أم أف المكتبة تضع احتياجاتالمستفيديف مف أكلكياتيا



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الداًب التطبيقي للذساست
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 تمهٌد

تعتبر الدراسة المٌدانٌة عنصرا أساسٌا فً إعداد البحوث فهً المفتاح لباب المعرفة، بما 

ٌحٌط اإلنسان من ظواهر طبٌعٌة وبشرٌة وهذا من خالل ما ٌمكن التوصل إلٌه من نتائج ذات 

قٌمة علمٌة وعملٌة تعكس وتفسر الواقع المدروس وهذا عن طرٌق إتباع المنهج المالئم 

للظاهرة المدروسة، وعن طرٌق جمع البٌانات الدقٌقة باعتماد وتبنً أنسب األدوات واألسالٌب 

المنهجٌة، من خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى إجراءات الدراسة المٌدانٌة المتبعة فً 

البحث للتعرف على االتصال الداخلً فً المكتبات الجامعٌة ودوره فً تحسٌن الخدمة 

المكتبٌة، وهذا انطالقا من البٌانات المستقاة من الدراسة المٌدانٌة المعتمدة على استمارة 

.  االستبانة كوسٌلة وأداة أساسٌة لجمع المعطٌات وتحلٌل البٌانات

: التعرٌف بمكان الدراسة المٌدانٌة- 1

 وعلى هذا األساس قمنا بإجراء الدراسة على مستوى المكتبة كلٌة العلوم االجتماعٌة 

. مستغانم كما أننا نحاول أن نعطً مفهوما شامال حولها. بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس

عبارة عن ,بقرار داخلً من الجامعة 2005أنشئت مكتبة كلٌة العلوم االجتماعٌة عام 

مإسسة ثقافٌة وعلمٌة ، تقدم خدماتها لطلبة كلٌة العلوم االجتماعٌة بمختلف تخصصاتهم 

ومستوٌاتهم وبغض النظر  عن الطلبة فإنها تخدم مجتمع األساتذة و الباحثٌن وتعتمد 

المكتبة فً تنظٌم مقتنٌاتها تصنٌف دٌوي العشري ، وتتماشى المكتبة مع مختلف 

التطورات العصر ،بحٌث تستخدم احدث البرمجٌات المتمثلة فً برمجٌة السنجاب وتعتبر 

. SNDLواحدة من أهم المكتبات المشاركة فً النظام الوطنً للتوثٌق االلكترونً
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 03م ،تتكون من 400بـمن للحرم الجامعً ، بمساحة تقدر       تقع المكتبة بالجانب األي

 :طوابق ،بحٌث ٌظم

  باألساتذةبنك اإلعارة ،قاعة المراجع ،قاعةاالنترنت خاصة :األرضًالطابق 

  مقعد وطاولة 40ٌتكون من قاعة للمطالعة مجهزة ب  : األولالطابق .

  ًالمكتبة وقاعة االنترنت الخاصة المسإولٌحتوٌعلى مكتب : الطابق الثان 

 .حواسٌب وكذلك قاعة المذكرات10هزة ب جبالطلبةالم

 حدود الدراسة -2

ٌعتبر تحدٌد مجاالت الدراسة خطوة هامة فً أي دراسة مٌدانٌة تتلخص فً الحدود 

 :المكانٌة، الحدود البشرٌة ،الحدود الزمنٌة التً نوضحها على النحو التالً 

 :                                                                   الحدود المكانٌة-2-1

تقتصر الحدود المكانٌة على الحٌز المكانً الذي خصص إلجراء دراستنا المٌدانٌة حٌث 

 - مستغانم–قمنا بهذه فً المكتبة كلٌة العلوم االجتماعٌة بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس 

 : الحدود الزمنٌة- 2-2

وهً المدة الزمنٌة التً ٌستغرقها الباحث فً دراسة موضوع البحث قد انطلقت دراستنا 

منذ الموافقة على الموضوع إلى غاٌة توزٌع استمارة االستبانة، واسترجاعها، وصوال إلى 

. كتابة المذكرة

 :الحدود البشرٌة- 2-3

تتجلى الحدود البشرٌة فً مجموعة المبحوثٌن الذٌن ستطبق علٌهم أدوات البحث داخل 

المجال المكانً، وقد شملت الدراسة كافة العاملٌن فً مكتبة كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 . على اختالف خبراتهم وطبٌعة أعمالهم فً المكتبة23عٌنهم  (ذكور وإناث)

 :منهج الدراسة- 3
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المنهج هو الطرٌقة التؤملٌة المقصودة نتٌجة لتفكٌر منظم وسٌر طبٌعً للعقل وهو بذلك 

البرنامج الذي ٌحدد لنا السبٌل للوصول إلى الحقٌقة والطرٌقة المإدٌة إلى الكشف عن الحقٌقة 

العلمٌة وٌشمل مجموعة من اإلجراءات التً ٌصفها الباحث من أجل بحثه، وقد اعتمدنا فً 

دراستنا على المنهج الوصفً المعتمد على التحلٌل من خالل تحلٌلنا لما جاءت به استمارة 

إستبانة من أسئلة وكذا التعلٌق على اإلجابات المختارة وأٌضا إبداء آراء فٌها وٌعود اختٌار هذا 

المنهج كونه األنسب لمثال هذه الدراسات وٌقوم على تجمٌع المعلومات والبٌانات الالزمة عن 

 .ظاهرة ما لوصف خصائصها وممٌزاتها وتحلٌلها وصوال إلى النتائج

 :مجتمع الدراسة- 4

استهدفت هذه الدراسة فً كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة كل العاملٌن فً المكتبة 

 عامال، وعلٌه تم 23: الدائمٌن وغٌرالدائمٌن فً علم المكتبات، وعددهم اإلجمالً ٌقدر ب

.  استمارة إستبانة، وتم استرجاعها بؤكملها نظرا لتواجد العمال داخل المكتبة23توزٌع 

 :أدوات جمع البٌانات- 5

ٌتوقف نجاح أي بحث إلى حد كبٌر على حسن استخدام األدوات المناسبة من أجل 

الحصول على المعلومات وبٌانات حول المشكلة أو الظاهرة المراد دراستها، وقد اعتمدنا فً 

دراستنا على استعمال أداة االستبٌان كونها الوسٌلة األفضل فً قٌاس الحقائق وتنقل الوقائع 

الحقٌقٌة 

 :االستبٌان- 6

وهً نموذج ٌضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على المعلومات 

. حول موضوع ماء أو مشكلة أو موقف

 13وإذ قمنا بتصمٌم االستبٌان وفق طرحنا اإلشكالٌة موضوع البحث فقمنا بطرح 

سإاال، وقد اعتمدنا خالل طرحنا لهذه األسئلة على أسئلة مغلقة بهدف التحكم فً موضوع 

الدراسة، إضافة إلى بعضاألسئلة المفتوحة، حٌث تم تصمٌمه وفق الفرضٌات الموضوعة 

 .مسبقا وذلك وفق محورٌن

 نجاح الخدمة المكتبٌة مرتبط باالتصال الداخلً الجٌدٌن العاملٌن واشتمل على :المحور األول

.  أسئلة07
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 معوقات االتصال الداخلً بٌن العاملٌن تإثر سلبا على الخدمات المكتبٌة :المحور الثانً

 أسئلة تحلٌل بٌانات الدراسة المٌدانٌة تمركزت أسئلة االستبانة حول محورٌن 07واشتمل على

أساسٌٌن بما ٌخدم فرضٌات الدراسة، ٌؤتً استعراض هذه المحاور واألسئلة المتضمنة به 

: وتحلٌلها فٌما ٌلً

 

 :تحلٌل البٌانات الشخصٌة لمجتمع الدراسة-7-1

 التخصص التكرار النسبة

 ع  علم المكتبات و المعلومات 09 %39.13

 تخصصات أخرى 14 %60.86

 المجموع                     23 %100

 

 .التخصص لدى المجتمع الدراسة :01جدول رقم 

نالحظ من خالل أعاله، إن مكتبة كلٌة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة تسٌر من طرف 

من مجتمع الدراسة تخصصات  % 60.86موظفٌن لهم تخصصات مختلفة تالحظ أن نسبة 

أخرى ٌعملون على تقدٌم الخدمات المكتبٌة ومن بٌن التخصصات إعالم واتصال، تارٌخ، 

الحقوق، األدب العربً، علم اجتماع وهذا ٌعود إما إلى قلة أهل التخصص أوان المكتبة تعانً 

 .من الضغط بسبب كثرة الطلبة، وهذا سٌإثربشكل أو بآخر على أداء عمل المكتبة الجامعٌة

 المؤهل العلمً التكرار النسبة

 ماســــتر 07 %30.43

 لٌسانــس 06 %26.08

 تقنً سامً 05 %21.74

 شهادات أخرى 05 %21.74

 المجموع 23 %100
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 .المإهل العلمً لدى المجتمع الدراسة :02 جدول رقم 

من مجتمع الدراسة حاصلٌن على  % 26.08نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

شهادة اللٌسانس فً تخصصات مختلفة وهذا الن التوظٌف على مستوى المكتبة الجامعٌة فً 

من حاملً شهادة  % 30.43اغلب األحٌان ٌتطلب وجود المإهل العلمً، ونجد أٌضا نسبة 

الماستر فً تخصصات مختلفة، وهذا ٌدل على أن المكتبة تعانً من نقص فً عدد الموظفٌن 

حاضٌة بنفس النسبة أنهم من  % 21.74و  21.74%المتخصصٌن، وكذلك نجد أن نسبة

 .حاملً شهادة تقنً سامً

 

 

 

 الوظٌفة التكرار النسبة

 مسإول بالمكتبة الجامعٌة 01 %4.34

 مساعد بالمكتبة الجامعٌة 03 %13.04

 ملحق بالمكتبة الجامعٌة 02 %8.69

 معاون مساعد بالمكتبات 11 %47.82

 عون تقنً 05 %21.73

 رئٌس مصلحة التوجٌه والبحث الببلٌوغرافً 01 %4.34

 المجموع 23 %100
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 .لدراسةالوظٌفة لدى مجتمع ا :03جدول رقم 

لمن ٌشغلوا منصب معاون مساعد  % 47.32نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

هم  % 13.04هم أعوان تقنٌٌن، كذلك نسبة  % 21.73بالمكتبة الجامعٌة، تلٌها نسبة 

 % 4.34ملحق % 8.69الجامعٌة، تلٌها نسبة % مساعدي بالمكتبات الحاضٌةبنفس ،

النسبة هم مسإولٌة المكتبة ورئٌس مصلحة التوجٌه 4.34بالمكتبات الجامعٌة،وكذلك نسبة 

 .والبحث الببلٌوغرافً، فالمسإلعلى  هو الذي ٌحرص على سٌرورة أعمال المكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرة التكرار النسبة

  سنوات5اقل من 09  %39.13

  سنوات10 إلى 6من  08 %34.78

 سنة15إلى 11من  05 %21.75

 سنة16أكثر من  01 %4.34

 المجموع 23 %100
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 .الخبرة لدى مجتمع الدراسة :04جدول رقم 

من مجتمع الدراسة اقل من خمسة  % 39.13نالحظ من خالل الجدول أعاله نسبة 

 سنوات،وتلٌها 10 سنوات إلى 06من لدٌهم خبرة من  % 34.78سنوات خبرة،بٌنم نسبة 

من لدٌهم خبرة  % 4.34 سنة،وكذلك نسبة 15من لدٌهم خبرة سنة إلى  % 21.75نسبة 

 سنة، حٌث ٌمكن للمكتبًٌ حدٌثً التوظٌف أن ٌستفٌدوا من المكتبٌٌن الذٌن لدٌهم 15أكثر من 

 سنة، وهم بدورهم مكتبٌٌن قدامى ٌمكن أن ٌستفٌدوا من هإالء الذٌن وظفوا حدٌثا لما 15أكثر 

 .ٌملكونه من معلومات حدٌثة حول التخصص

.  نجاح الخدمة المكتبٌة مرتبط باالتصال الداخلً الجٌد بٌن العاملٌن:تحلٌل المحور األول

 ما طبٌعة الخدمات التً تقدمها مكتبتكم؟  - 1س 

 

 

 

 

 

 

 االحتماالت التكرار النسبة

 تقلٌدٌة 16 %69.56

 حدٌثة 01 %04.35

 معا 06 %26.09

 المجموع 23 %100
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 .ٌبٌن طبٌعة الخدمات التً تقدمها المكتبة :05جدول رقم 

من مجتمع الدراسة تبٌن الخدمات  % 69.56نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة 

التً تقدمها المكتبة تقلٌدٌة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى عدم جاهزٌتها باإلضافة إلى نقص 

اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة الالزمة، وكذلك كونها لم تعطً أي جدٌد أو حركٌة إضافٌة، كما 

أن الخدمات التً تقدمها المكتبة تقلٌدٌة وحدٌثة، وٌمكن إرجاع ذلك  % 26.09توضح نسبة 

إلى اعتمادها على الفهرس اآللً والٌدوي لوصوله إلى مصادر المعلومات إلعداد بحوثهم أما 

تإكد أن المكتبة تقدم خدماتها بطرٌقة حدٌثة، وٌمكن إرجاع هذا إلى توفر  % 04.37نسبة 

 .اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة التً تمكنها من تقدٌم خدماتها بطرٌقة حدٌثة

 ما هً أكثر الخدمات استخداما فً مكتبتكم؟ - 2س 

 

 

 

 االحتماالت التكرار النسبة

 اإلعارة 22 %66.66

 البحث فً الفهارس األلٌة 06 %18.18

 الرد على االستفسارات 04 %12.12

 الخدمة المرجعٌة 01 %03.04

 اإلحاطة الجارٌة 00 00

 أخرى أذكرها 00 00

 المجموع 33 %100
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 .ٌبٌن أكثر الخدمات استخداما فً مكتبة الكلٌة :06الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة تبٌن أن خدمات  % 66.66نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

المكتبة تقتصرعلى خدمة اإلعارة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى عدم توفر هذه المكتبة على 

من مجتمع الدراسة أن  % 18.18اإلمكانٌات الالزمة لتقدٌم خدمات أخرى، كما توضح نسبة 

خدمات المكتبة تقتصر على خدمة البحث فً الفهارس، وٌمكن إرجاع ذلك إلى تسهٌل 

الوصول إلى مصادر المعلومات، باإلضافة إلى أن المكتبة تتوفر على فهرس ورقً، كما 

من مجتمع الدراسة أن المكتبة تقتصر على خدمة الرد على  % 12.12نوضح نسبة 

االستفسارات، وٌمكن إرجاع هذا إلى تزوٌد المستفٌدٌن بما ٌحتاجونه من حقائق ومعلومات 

أن المكتبة تقتصر على الخدمة  % 03.04تلبً طلباتهم على استفساراتهم، كما توضح نسبة 

المرجعٌة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى أن المكتبة تسعى باهتمام كبٌر فً تلبٌة احتٌاجات 

المستفٌدٌن من المعلومات، واستخدام مقتنٌات المكتبة سواء للدراسة أو البحث، باإلضافة إلى 

 .تدرٌب المستفٌدٌن على كٌفٌة استخدام األوعٌة المرجعٌة ومصادر المكتبة بصفة عامة

 لٌمكنك االتصال داخلٌا مع زمالئك فً العمل؟ - 3س 

 االحتماالت التكرار النسبة

 نعم 21 %87.50

 ال 03 %12.5

 المجموع 24 %100
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 .ٌبٌن االتصال الداخلً مع الزمالء فً العمل :07الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة ٌإكدون أنهم  % 87.5نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

ٌتصلن مع زمالئهم أثناء العمل، وٌمكن إرجاع ذلك إلى تحقٌق فعالٌة أكثر لعملٌة اتخاذ القرار 

داخل المكتبة، وذلك من خالل التشاور واالجتماعات واإلرشادات بٌن العاملٌن، أما نسبة 

من مجتمع الدراسة ٌقولون أنهم ال ٌتصلون مع زمالئهم أثناء العمل، وٌمكن إرجاع  % 12.5

ذلك إلى أسباب شخصٌة، باإلضافة إلى صعوبة التعامل مع بعضهم البعض، وذلك من خالل 

 .اآلراء واألفكار المتبادلة بٌنهم، وكذلك االختالف فً القدرات المعرفٌة بٌن العاملٌن

 ما نوع الوسٌلة االتصال الداخلً التً تفضلونها؟ - 4س 

 االحتماالت التكرار النسبة

 االجتماعات 24 %64.87

 الهاتف 00 00

 الهاتف النقال 05 %13.53

 اإلعالنات 03 %08.10

 االنترنت 03 %08.10

 الفاكس  02 %05.40

 المجموع 37 %100
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 .ٌبٌن وسائل االتصال الداخلً التً ٌفضلونها العاملٌن :08الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة ٌإكدون أو  % 64.87نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة 

وسٌلة االتصال التً ٌفضلونها االجتماعات وٌمكن إرجاع هذا إلى تبادل األفكار واآلراء حول 

موضوع ما بقصد حل مشكلة معٌنة، باإلضافة إلى اتخاذ القرار المالئم فً شؤنها، أما نسبة 

ٌفضلون الهاتف النقال وٌمكن إرجاع ذلك إلمتٌازه بالسرعة فً نقل المعلومات،  % 13.53

الخاصٌتان بنفس النسبة ٌفضلون، اإلعالنات واألنترنت،  % 08.10و  % 08.10أما نسبة 

وٌمكن إرجاع ذلك إلى إخبار العاملٌن باألمور العاجلة والهامة،باإلضافة إلى التغٌرات التً 

تحدث فً قواعد العمل، وكذلك األنترنت التً تعد وسٌلة من وسائل االتصاالت، التً تنقل 

المعلومات التً بزغت حدٌثا، وانتشر استخدامها بصورة مذهلة ،أما نسبة ٌفضلون الفاكس 

 حٌثباإلمكان نقل المعطٌات  05.40%وربما ٌرجع ذلك إلى تسهٌل عملٌة االتصال 

 .والقرارات، وكذلك اختصار للوقت والجهد

 حسب رأٌك ما الفائدة المرجوة فً استخدام هذه الوسٌلة؟ - 5س 

 االحتماالت التكرار النسبة

 كتابة التقارٌر 06 %12.00

 إٌصال المعلومات 15 %30.00

 االقتراحات 10 %20.00

 الشكاوي 12 %24.00

 التنسٌق 07 %14.00

 أخرى أذكرها / /

 المجموع 50 %100
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 . ٌبٌن فٌما تستخدم وسائل االتصال :09الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة ترى أن الفائدة  % 30.00نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

من استخدام هذه الوسٌلة هً إٌصال المعلومات، وٌمكن إرجاع ذلك إلى سرعة فاعلٌة هذه 

 24.00الوسٌلة، وهذا ما ٌسهل تبادل األفكار واآلراء بٌن مختلف المصالح، كما تبٌن نسبة 

من مجتمع الدراسة، أن الفائدة من استخدام هذه الوسٌلة تقدٌم الشكاوى، وٌمكن إرجاع ذلك % 

من مجتمع الدراسة  % 20.00إلى نقص فً األجهزة الموجودة داخل المكتبة، وتوضح نسبة 

أنها تستخدم وسٌلة االقتراحات، وٌمكن إرجاع ذلك أنها أنسب طرٌقة لطرح آرائهم 

وإقتراحاتهم، وهذا ما ٌسمح بتسهٌل سبل العمل وٌبعث جو مرٌح بٌن الموظفٌن، وكذلك تساهم 

من مجتمع الدراسة أنها  % 12.00، و  %14.00فً تطوٌر العمل وتقدمه، كما تبٌن نسبة 

تستخدم هذه الوسٌلة للتنسٌق، وكذلك كتابة التقارٌر، حٌث ٌمكن إرجاع ذلك إلى تسهٌل الخدمة 

داخل المكتبة، وكذلك تحقٌق نتائج إٌجابٌة تزٌد من فعالٌة المكتبة، وأٌضا كتابة التقارٌر بشكل 

رسمً، حٌث ٌكون االتصال فٌها بؤدلة مادٌة وملموسة وهذا ما ٌجعلنا نستنتج أن الفائدة 

 .المرجوة فً استخدام هذه الوسٌلة فً المكتبة فً غالبها إٌصال المعلومات بٌن العاملٌن

 هل االتصال الداخلً له تأثٌر إٌجابً على الخدمات المكتبٌة برأٌكم؟ - 6س 

 

 

 االحتماالت التكرار النسبة

 نعم 23 %100

 ال 00 00

 المجموع 23 %100
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 .ٌبٌن االتصال الداخلً وتؤثٌره اإلٌجابً على الخدمة المكتبٌة :10الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة توضح أن االتصال  % 100تبٌن معطٌات الجدول أعاله أن نسبة 

الداخلً له تؤثٌرإٌجابً على الخدمة، إرجاع ذلك إلى حسن سٌر العمل إضافة إلى تزوٌد 

 .العاملٌن بالمعلوماتوالخبرات التً تساعدهم على القٌام بؤعماله

 :إذا كانت ااجابة بنعم فٌما ٌتمثل ذلكّك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتماالت التكرار النسبة

 تقلٌص الجهد 09 %31.03

 تحقٌق فعالٌة أكثر 19 %65.53

 أخرى أذكرها 01 %03.44

 المجموع 29 %100
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ٌبٌن فٌما ٌتمثل هذا التؤثٌر اإلٌجابً لالتصال الداخلً على الخدمة  :11  الجدول رقم 

 .المكتبٌة

من مجتمع الدراسة، توضح أن  % 65.53نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

تحقٌق فعالٌة أكثر لها أثر إٌجابً بٌن االتصال الداخلً والخدمة المكتبٌة، وٌمكن إرجاع ذلك 

إلى أن المكتبة تعمل لتحقٌق أهدافها من خالل اتصال العاملٌن مع بعضهم البعض، وذلك 

لتبادل معارفهم وآرائهم حول إنشاء اتصال فعال ٌخدم المكتبة، وٌحسن خدماتها، كما توضح 

ن مجتمع الدراسة أن تقلٌص الجهد له تؤثٌر إٌجابً بٌن االتصال الداخلً  % 31.03نسبة 

 03.44والخدمة المكتبٌة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى قلة الضغوطات المهنٌة، كما توضح نسبة 

من مجتمع الدراسة أن االتصال الداخلً له تؤثٌر إٌجابً على الخدمات المكتبٌة وذلك من % 

خالل تقرٌب كل المصالح من بعضها والتنسٌق فٌما بٌنها، وٌمكن إرجاع ذلك لزٌادة االنسجام 

 .بٌن العاملٌن، ورفع من مستوى خدمات المكتبة وتحسٌنها

 ؟حسب رأٌك كٌف ترى مساهمة االتصال الداخلً الجٌد فً تحسٌن الخدمة المكتبٌة - 7س 

ٌرى مجتمع الدراسة حسب آرائهم أن مساهمة االتصال الداخلً الجٌد فً تحسٌن الخدمة 

 :المكتبٌة تمثل فً

 التقٌد وااللتزام بالتعلٌمات اإلدارٌة ٌحسن الخدمة المكتبٌة   *
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تعدد الموظفٌن فً المكتبة ٌإدي إلى تقلص الجهد أي كلما كثرت الٌد العاملة فٌها    *

 .كانت النتٌجة اإلٌجابٌة

 .تعدد األفكار واالقتراحات تساهم فً التؤثٌر اإلٌجابً للمكتبة   *

معوقات االتصال بٌن العاملٌن تؤثر سلبا على الخدمات المكتبٌة : تحلٌل المحور الثان3-7ً- 

 هل سبق وأن حدث لك مشكل بسبب سوء االتصال بٌنك وبٌن اادارة؟ - 8س 

 االحتماالت التكرار النسبة

 نعم 15 %65.21

 ال 08 %34.79

 المجموع 23 %100

 

. ٌبٌن مشاكل االتصال بٌن العاملٌن واإلدارة :12الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة حدثت لهم  % 65.21ٌتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

مشاكل بسبب سوء االتصال بٌنهم وبٌن اإلدارة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى وجود إضطرابات فً 

العالقات المتبادلة بٌن العامل والمشرف علٌه، باإلضافة إلى قلة الحوار وتبادل الخبرات 

والمعارف وكذلك االختالف فً المستوى العلمً بٌن المسإول والعامل، وتوضح نسبة 

من مجتمع الدراسة بعدم وجود مشاكل بٌنهم وبٌن اإلدارة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى  % 34.79

اهتمام المسإول بتحفٌز العامل فً زٌادة فعالٌة االتصال داخل المكتبة، وتحسٌن العالقة بٌنه 

. وبٌن العامل

إذا كانت ااجابة بنعم ما هً أسباب ذلك؟  
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ٌبٌن أسباب وجود هذه المشاكل  :13   الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة أن األسباب التً  % 55.56نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

تإدي إلى حدوث مشاكل هً عدم االلتزام بالوقت وٌمكن إرجاع ذلك إلى غٌاب الرقابة من 

 االحتماالت التكرار النسبة

 عدم االلتزام بالوقت 10 %55.55

 عدم االلتزام بالتعلٌمات اإلدارٌة 03 %16.66

 التقصٌر  فً أداء المهام 04 %22.22

 أخرى أذكرها 01 %05.55

 المجموع 18 %100
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من مجتمع  % 22.22قبل اإلدارة وكذلك قلة االهتمام من قبل العاملٌن، وتوضح نسبة 

الدراسة أن التقصٌر فً أداء المهام من المشاكل التً تعٌق االتصال بٌن اإلدارة والعاملٌن، 

وٌرجع ذلك إلى التخصص وخبرة العامل وكذلك مراقبة العاملٌن لبعضهم البعض، كما توضح 

من مجتمع الدراسة أن عدم االلتزام بالتعلٌمات اإلدارٌة ٌإدي إلى حدوث  % 16.66نسبة 

مشاكل بٌن العاملٌن واإلدارة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى عدم تقٌد العامل بقوانٌن اإلدارة، كما أن 

العامل ٌعمل على فرض سٌطرته، باإلضافة إلى قلة المراقبة واإلشراف من قبل المسإول، 

أن مشكل الوقت من بٌن معٌقات االتصال الداخلً بٌن العاملٌن  % 05.56وتوضح نسبة 

،وٌمكن إرجاع ذلك إلى قلة التزام العامل بالمواقٌت الرسمٌة للعمل ،باإلضافة إلى إضافات 

.    ساعات عمل مما ٌإثر سلبا علٌه

هل المعوقات التنظٌمٌة لالتصال الداخلً تؤثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة؟  - 9س 

 االحتماالت التكرار النسبة

 نعم 20 %86.95

 ال 03 %13.04

 المجموع 23 %100
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 ٌبٌن المعوقات التنظٌمٌة لالتصال الداخلً :14جدول رقم 

من مجتمع الدراسة ٌرون أن هناك  % 86.95نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة 

معوقات تنظٌمٌة لالتصال الداخلً تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة وٌمكن إرجاع ذلك إلى 

ٌرون أنها ال توجد  % 13.04جهل أغلب العاملٌن بتفاصٌل األعمال الموكلة إلٌهم، أما نسبة 

معوقات تنظٌمٌة لالتصال الداخلً التً تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة وٌرجع ذلك إلى 

 .تطابق التنظٌم والمخطط مع النظام الهٌكلً المطبق

إذا كانت ااجابة بنعم ما هً أسباب ذلك؟ 

االحتماالت  التكرار النسبة

%29.64 

 

عدم وجود وحدة تنظٌمٌة مخصصة لجمع وبث الرسائل  08

 االتصالٌة

عدم وجود سٌاسة واضحة لتؤطٌر العملٌة االتصالٌة فً  12 %44.44

 المكتبة

 كثرة المستوٌات اإلدارٌة 07 %25.92

 أخرى أذكرها 00 00

 المجموع 27 %100
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ٌبٌن األسباب التً أدت لوجود معوقات تنظٌمٌة لالتصال الداخلً التً تإثر  :15الجدول رقم 

. على تحسٌن الخدمة المكتبٌة

من مجتمع الدراسة ٌرون أنها توجد هناك  % 44.44تبٌن معطٌات الجدول أن نسبة 

معوقات تنظٌمٌة تتمثل فً عدم وجود سٌاسة واضحة لتؤطٌر العملٌة االتصالٌة فً المكتبة 

 25.92و  % 29.64وٌمكن إرجاع ذلك إلى عدم وضع شبكة اتصالٌة واضحة، أما نسبة 

ٌمثالن على التوالً، ٌرون أنها ال توجد وحدة تنظٌمٌة مخصصة لجمع وبث الرسائل % 

االتصالٌة، وكثرة المستوٌات اإلدارٌة وٌمكن إرجاع ذلك إلى تعدد قنوات االتصال الغٌر 

.  رسمٌة نتٌجة لتنوع مستوٌات وأصول العاملٌن

هل المعوقات النفسٌة واالجتماعٌة لالتصال الداخلً تؤثر على تحسٌن الخدمة  - 10س 

المكتبٌة؟ 

 االحتماالت التكرار التكرار
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 نعم 20 %78.26

 ال 03  21.74%

 المجموع 23 %100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٌن المعوقات النفسٌة واالجتماعٌة لالتصال الداخلً:16الجدول رقم  

من مجتمع الدراسة ترى أن  % 85.96نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة 

المعوقات النفسٌة واالجتماعٌة لالتصال الداخلً تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة وٌمكن 

إرجاع ذلك إلى كبر عدد الموظفٌن فً المكتبة واختالف العوامل النفسٌة واالجتماعٌة فٌما 

من مجتمع الدراسة ترى أن المعوقات النفسٌة واالجتماعٌة  % 13.04بٌنهم، أما نسبة 
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لالتصال الداخلً ال تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة وٌمكن إرجاع ذلك إلى توافق العاملٌن 

. فً إبداء آراءهم بؤسالٌب جٌدة، وكذلك عدم وجود مشاكل بٌن العاملٌن

إذا كانت ااجابة بنعم هل هذا راجع  

 محدودٌةالحٌزالمكانٌلممارسةالعملٌةاالتصالٌة التكرار النسبة

 تواجدشروطغٌرصحٌةفٌبٌئة المكتبةلسوء .1 06 42.42

 التهوٌة، اإلضاءة كثرةالضوضاء.2 13 30.30

 التنوعفٌتشكٌلةالٌدالعاملةفٌبٌئةالعماللمكتبٌمنحٌث 05 27.28

 تباٌنمستوىالفهموتلقٌالعملٌةاالتصالٌة

 أخرى أذكرها 00 00

 المجموع 24 100
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ٌبٌن األسباب التً أدت لوجود معوقات نفسٌة لالتصال التً تإثر على  :17الجدول رقم

 .تحسٌن الخدمة المكتبٌة

من مجتمع الدراسة ترى أنها توجد  % 42.42تبٌن معطٌات الجدول أن أعلى نسبة 

صراعات داخل المكتبة وٌمكن إرجاع ذلك إلى سوء التفاهم بٌن العاملٌن واإلختالف فً اآلراء 

ٌمثالن على التوالً  % 27.28و  % 30.30وأٌضا قلة التشاور فٌما بٌنهم، بٌنما ٌرى نسبة 

أن وجود الحواجز النفسٌة واالجتماعٌة بٌن العاملٌن وأٌضا تباٌن فً االستعداد النفسً 

لممارسة العملٌة االتصالٌة فً إبداء آرائهم حول المعوقات النفسٌة واالجتماعٌة، حٌث ٌمكن 

إرجاع ذلك أن المكتبة تجمع مختلف األصناف البشرٌة، وأٌضا اختالف طبٌعتهم التفاعلٌة، 

. ٌنجم عنه صراعات تعتبر معرقال لعملٌة االتصال

هل المعوقات البٌئٌة لالتصال الداخلً تؤثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة؟  - 15س 

 االحتماالت التكرار النسبة

 نعم 18 %78.26

 ال 05 %21.74

 المجموع 23 %100
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 ٌبٌن المعوقات البٌئٌة لالتصال الداخلً :18الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة ٌرون أنها  % 78.26نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة 

توجد معوقات بٌئٌة تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة وٌمكن إرجاع ذلك إلى عدم فعالٌة 

القنوات المستخدمة للعملٌة االتصالٌة، وكذلك كثرة التشوٌش فً بٌئة االتصال كما تبٌن نسبة 

أنها ال توجد معوقات بٌئٌة تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة، وٌمكن إرجاع ذلك  % 21.74

. إلى محدودٌة مصطلح العمل

: إذا كانت ااجابة بنعم هل هذا راجع إلى

 االحتماالت التكرار النسبة

 م   حدودٌة الحٌز المكانً لممارسة العمالٌة االتصالٌة                                             06 %25

تواجد شروط غٌر صحٌحة فً بٌئة المكتبة لسوء                       13 %54.16

 .                                     اإلضاءة، التهوٌة، كثرة الضوضاء.
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%20.84 

 

 

5 

التنوع فً تشكٌلة الٌد العاملة فً بٌئة العمل المكتبً                  

 .   من حٌث تباٌن مستوى الفهم وتلقً العملٌة االتصالٌة

 أخرى أذكرها                                                            00 00

 المجموع                       المجموع 24 %100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن األسباب التً أدت لوجود معوقات بٌئٌة لالتصال التً تإثر على  :19الجدول رقم 

 تحسٌن الخدمة المكتبٌة

من مجتمع الدراسة ٌرون، أنه توجد هناك  % 54.16تبٌن معطٌات الجدول أن النسبة 

وٌمكن إرجاع  (اإلضاءة، التهوٌة، كثرة الضوضاء)شروط غٌر صحٌة فً بٌئة المكتبة لسوء 

ذلك إلى غٌاب اهتمام المسإول بؤهم متطلبات المكتبة حتى توفر جو مالئم للعاملٌن، كما 
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من مجتمع الدراسة وهما نسبتٌن مختلفتٌن، أنه ٌوجد هناك  % 20.84و  % 25توضح نسبة 

محدودٌة الحٌز المكانً لممارسة العملٌة االتصالٌة، والتنوع فً تشكٌلة الٌد العاملة فً بٌئة 

العمل المكتبً من حٌث تباٌن مستوى الفهم وتلقً العملٌة االتصالٌة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى 

. ضٌق مساحة المكتبة وأٌضا استخدام ألفاظ غامضة فً إٌصال الرسالة

هل المعوقات الفنٌة لالتصال الداخلً تؤثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة ؟  – 12س

 االحتماالت التكرار النسبة

 نعم 17 %73.92

 ال 06 %26.08

 المجموع 23 %100
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 ٌبٌن المعوقات الفنٌة لالتصال الداخلً :20الجدول رقم 

من مجتمع الدراسة ٌرون أنه ٌوجد  % 73.92نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

معوقات فنٌة لالتصال الداخلً تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة وٌرجع ذلك إلى طبٌعة 

من مجتمع الدراسة أنها ال توجد  % 21.74شبكات االتصال المستخدمة، كما تبٌن نسبة 

معوقات فنٌة تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة، وٌمكن إرجاع ذلك إلى وفرة الوسائل الالزمة 

.  التً تحسن الخدمة المكتبٌة

: إذا كانت ااجابة بنعم هل هذا راجع إلى

 االحتماالت التكرار النسبة

غٌاب البرامج التدرٌبٌة األزمة لتنمٌة مهارات العاملٌن على  09 %40.91

 استخدام تقنٌات االتصال

 قلة االهتمام بتزوٌد المكتبة بتقنٌات االتصال الحدٌثة 09 %40.91

عدم وجود تخطٌط كافً لعملٌة االتصال وبالتالً عدم وضوح   03 %13.64

 أهدافها

  أخرى أذكرها     01 %04.54

 المجموع 22 %100

ٌبٌن األسباب التً أدت لوجود معوقات فنٌة لالتصال التً تإثر على  :21الجدول رقم 
. تحسٌن الخدمة المكتبٌة
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من مجتمع الدراسة  % 40.91و  % 40.91تبٌن معطٌات الجدول أن نسبة 

الحاضٌتان بنفس النسبة ٌرون أنه ٌوجد غٌاب البرامج التدرٌبٌة الالزمة لتنمٌة مهارات 

العاملٌن على استخدام تقنٌات االتصال، وقلة االهتمام بتزوٌد المكتبة بتقنٌات االتصال الحدٌثة، 

من مجتمع  % 13.64وٌمكن إرجاع ذلك إلى نقص كفاءات المورد البشري، وتبٌن نسبة 

الدراسة أنه ال ٌوجد تخطٌط كافً لعملٌة االتصال وبالتالً عدم وضوح أهدافها، وٌمكن إرجاع 

 4.54هذا إلهمال المسإول التخطٌط والرقابة الالزمة لنجاح العملٌة االتصالٌة، كما ترى نسبة 

من مجتمع الدراسة حسب آرائهم أنه ٌوجد ضعف فً اإلمكانٌات وٌرجع ذلك إلى غٌاب % 

. الرقابة المستمرة من قبل مسإول المكتبة

 ما هً اقتراحاتك لمواجهة هذه المعوقات من وجهة نظرك؟ - 13س 

تعددت آراء مجتمع الدراسة بمجموعة من االقتراحات المواجهة هذه المعوقات 

 :تمثلت فً

أن لتحسٌن الخدمة المكتبٌة ٌجب مراعاة األداء الوظٌفً من حٌث تلبٌة حقوق  - 

 . وااللتزام باالقتراحات المرجوة-العاملٌن فٌها

ٌجب أن ٌكون اتصال بٌن المكتبٌٌن بشكل عقد اجتماعات وندوات وتكوٌن - 

 . من الوصول إلى التكنولوجٌا المطلوبة-المكتبٌٌن وتمكنه

لتحسٌن الخدمة المكتبٌة ٌجب التنسٌق بٌن العاملٌن واحترام شروط العمل وتحقٌق -

 وضعإستراتٌجٌة عمل وتخطٌط للنهوض بالمكتبة واعتمادها على معاٌٌر تنظٌمٌة -الكفاءة

.                               عالمٌة

 .ٌحسن من واجهة المكتبة- 
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. إعادة هٌكلة المكتبة وإنشاء دورات تكوٌنٌة فً مجال تكنولوجٌا االتصال- 

. الدعوة إلى انضباط العمال داخل المكتبة من أجل تحسٌن الخدمة المكتبٌة- 

 

 :النتائج العامة للدراسة

بناء على ما تم التطرق إلٌه من المفاهٌم والعناصر التً احتوتها الفصول النظرٌة، ومن 

خالل ما تم التوصل إلٌه من نتائج فً الجانب المٌدانً ٌمكن أن تقدم النتائج العامة للدراسة 

 :وذلك على النحو التالً

ٌدرك العاملٌن بمكتبة كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة أن طبٌعة الخدمات التً تقدمها - 

 .تقدم خدمات تقلٌدٌة وحدٌثة معا % 26.09، ونسبة  %69.56المكتبةتقلٌدٌة بنسبة 

 18.18، ونسبة  %66.66أكثر الخدمات التً تقدمها المكتبة خدمة اإلعارة بنسبة - 

 .تقتصر على خدمة البحث فً الفهارس% 

 .من مجتمع الدراسة أنهم ٌتصلون مع زمالئهم فً العمل % 87.5تإكد نسبة - 

من مجتمع الدراسة أنهم ٌفضلون وسٌلة االجتماعات لالتصال  % 64.83تبٌن نسبة - 

 .فٌما بٌنهم

، وتلٌها  %30ٌستخدم مجتمع الدراسة هذه الوسائل إلٌصال المعلومات بنسبة - 

 .20 ، وجاءت االقتراحات بنسبة 24% %. الشكاوي بنسبة

من مجتمع الدراسة أن االتصال الداخلً له تؤثٌر إٌجابً على  % 100تإكد نسبة - 

 .تحسٌنالخدمات المكتبٌة
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تعددت وتباٌنت اعتقادات مجتمع الدراسة فٌما ٌخص مساهمة االتصال الداخلً الجٌد - 

فً تحسٌن الخدمة المكتبٌة لعل من أبرزها تعدد الموظفٌن فً المكتبة ٌإدي إلى تقلص الجهد 

 .أي كلما كثرت الٌد العاملة كان االتصال جٌد فً تحسٌن الخدمة المكتبٌة

من مجتمع الدراسة أنها توجد معوقات نفسٌة واجتماعٌة  % 86.96تإكد نسبة - 

 .لالتصااللداخلً تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة

من مجتمع الدراسة أنها توجد تنظٌمٌة لالتصال الداخلً تإثر  % 86.95تإكد نسبة - 

 .علىتحسٌن الخدمة المكتبٌة

 % 34.79أما نسبة  % 65.21أغلب العاملٌن لدٌهم مشاكل مع اإلدارة وذلك بنسبة - 

 .لٌس لدٌهممشاكل مع اإلدارة

أنها توجد معوقات بٌئٌة لالتصال الداخلً تإثر على تحسٌن  % 78.26تإكد نسبة - 

 .الخدمةالمكتبٌة

أنها توجد معوقات فنٌة لالتصال الداخلً تإثر على تحسٌن  % 73.92تإكد نسبة - 

 .الخدمة المكتبٌة

 :النتائج على ضوء الفرضٌات

من خالل البٌانات التً استقٌناها من المٌدانً حاولنا أن تكون معبرة بشكل أو بآخر عن 

االتصال الداخلً فً المكتبات الجامعٌة ودوره فً تحسٌن الخدمة المكتبٌة كلٌة العلوم 

منطلق الفرضٌات شكلٌات أساس ،(مستغانم)جامعة عبد الحمٌد إبن بادٌس . الإلجتماعٌة 

دراستنا من خالل تؤكٌد أو نفً الفرضٌات الموضوعة مسبقا والتً جاءت نتائجها فً الشكل 

 :التالً
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نجاح الخدمة المكتبٌة مرتبط باالتصال الداخلً الجٌد بٌن العاملٌن فرضٌة : الفرضٌة األولى

. محققة

 )من مجتمع الدراسة فً تحلٌل الجدول رقم  % 69.56ونذكر مإشراتها فً نسبة - 

 .أنخدمات المكتبة تقلٌدٌة ( 05

أنه ٌوجد اتصال داخلً بٌن العاملٌن  ( 07 )فً تحلٌل الجدول رقم  % 87.5نسبة - 

 .وزمالئهمداخل المكتبة

أن االتصال الداخلً له تؤثٌر إٌجابً  ( 10 )فً تحلٌل الجدول رقم  % 100نسبة - 

 .على تحسٌن الخدمة المكتبٌة وهذا ما ٌدعم هذه الفرضٌة

معوقات االتصال الداخلً بٌن العاملٌن تإثر سلبا على الخدمات المكتبٌة، : الفرضٌة الثانٌة

من مجتمع الدراسة، ٌرون أنها توجد  % 86.96هٌفرضٌة محققة ونذكر مإشراتها فً نسبة 

 ( 14 )معوقات تنظٌمٌةتإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة، من خالل تحلٌل الجدول رقم 

 %86.96وتإكد نسبة 

تحلٌل )أنها توجد المعوقات النفسٌة واالجتماعٌة تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة 

أن المعوقات البٌئٌة لالتصال الداخلً تإثر على تحسٌن  % 78.26، ونسبة 16الجدول رقم 

.أنها توجد معوقات فنٌة تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة % 73.92الخدمة المكتبٌة، ونسبة 
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 خاتمة

فٌختامهذهالدراسةالتٌتطرقنافٌهاإلىموضوعاالتصااللداخلٌفٌالمكتباتالجامعٌةودورهفٌتحسٌنال

خدمةالمكتبٌةٌجبؤنننوهفٌاألخٌرإلىاألهمٌةالبالغةلوجوداالتصااللداخلً،ألنهفٌالوقتالحالٌونظرالماتع

. ٌشهالمكتباتالجامعٌةمنمشاكل

كانالبدمنوجودعنصرفعالالستمرارالعملوتحسٌنه،وهذاالعنصرهواالتصااللداخلٌفبدونهالٌمكنللمكت

باتالجامعٌةأنتستمرفٌتحسٌنخدماتها،فنجاحالخدمةالمكتبٌةٌرتبطارتباطاوثٌقاباالتصااللداخلٌالجٌدبٌن

العاملٌنوحتىتقدمالمكتبةخدماتهابشكلجٌدٌرضٌالمستفٌدٌنفٌجبؤنتقللمنمعوقاتاالتصااللداخلٌبٌنعاملٌها

. 
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                             وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                  

- مستغانم- جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس

كلٌة العلوم االجتماعٌة 

فرع علوم انسانٌة 

تخصص تكنولوجٌة هندسة المعلومات 

استمارة استبانة 

د فً علم المكتبات .م.فً إطار إنجــاز مذكرة تخرج مكملة لنٌل شهادة الماستر ل

:  والمعلومات تخصص تكنــــــولوجٌا هندسة المعلومات تحت عنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان

 

 

 

 

واستكماال للشطر المٌدانً نود تعاونكم معنا بمعلومات تتعلق بالموضوع،فنرجو 

مساعدتكم لنا  والتفضل بملء هذه االستمارة بعناٌة، ونتعهد لكم بأن ال تستخدم معلوماتها إال 

. لغرض البحث العلمً

 

 :تحت إشراف الدكتور:  من إعداد الطالبة 

االتصــال الداخــلً فً المكتبـات الجــامعٌة ودوره فً 

تحــسٌن الخـــــــــــــــدمة المكـــــــــــــــــتبٌة 

 



 

 

ٌــــــوسف فتٌحة                                                فرعـــــــــــون حمـــــو 

ثــــــــابتً عالٌة  

 

 

 

 2020-2019:الســـــــــــــــــــــــنة الجــــــــــــامعٌة 

 

: البٌانات الشخصٌة

:................................................. الوظٌفة 

:................................................. التخصص 

:........................................... المؤهل العلمً 

: عدد سنوات الخبرة 

 سنة         15 إلى 11 سنوات             من 10 إلى 6 سنوات          من 10على األقل 

 سنة   15أكثر من 

نجاح الخدمة المكتبٌة مرتبط باالتصال الداخلً الجٌد بٌن العاملٌن : المحور األول



 

 

ما طبٌعة الخدمة التً تقدمها مكتبتكم  - 1

تقلٌدٌة 

حدٌثة  

معا  

ما هً أكثر الخدمات استخداما فً مكتبتكم - 2

اإلعارة                           

البحث فً الفهارس              

الرد على االستفسارات          

الخدمة المرجعٌة                 

اإلحاطة الجارٌة                  

................................................................. أخرى أذكرها 

هل ٌمكنكم االتصال داخلٌا مع زمالئكم فً العمل؟ - 3

 نعم                                             ال             

ما نوع الوسٌلة الداخل التً تفضلونها؟ - 4

االجتماعات          الهاتف         الفاكس          اإلعالنات   

البرٌد االلكترونً        االنترنت         الهاتف النقال  



 

 

حسب رأٌك ما الفائدة المرجوة فً استخدام هذه الوسٌلة ؟- 5  

 كتابة التقارٌر              

 إٌصال المعلومات         

 االقتراحات                

 الشكاوي

 التنسٌق                    

....................................................................................... أخرى ذكرها 

 ......................................................................................................

هل االتصال الداخلً له تؤثٌر إٌجابً على الخدمة المكتبٌة برأٌكم ؟ -6

نعم                                 ال       

............................ ــ إذا كانت اإلجابة بال هل هذا بسبب 

ــ عدم تزوٌد المكتبة جمٌع مصالح المعلومات المناسب فً الوقت المناسب   

ــ وجود مشاكل داخل المكتبة   

حسب رأٌك كٌف ترى مساهمة االتصال الداخلً الجٌد الذي ٌحسن الخدمة المكتبٌة  - 7

 ..............................................................................................

 



 

 

 

 

 

 

 

معوقات االتصال الداخلً بٌن العاملٌن تؤثر سلبا على الخدمة : المحور الثانً

 المكتبٌة

هل سبق وإن حدث لك مشكل بسبب سوء االتصال بٌنك وبٌن اإلدارة؟ - 8

     نعم                                       ال  

: إذا كانت اإلجابة بنعم ما هً أسباب ذلك - 

 

 عدم االلتزام بالوقت                    عدم االلتزام بالتعلٌمات اإلدارٌة  

التقصٌر فً أداء المهام     

:............................................................................... أخرى أذكرهــــــــا 

 ......................................................................................................

هل المعوقات التنظٌمٌة لالتصال الداخلً تؤثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة ؟- 9  



 

 

  نعم                                    ال   

: ـ إذا كانت اإلجابة بنعم هل هذا بسب

. عدم وجود وحدة تنظٌمٌة مخصصة لجمع وبث الرسائل االتصالٌة

. عدم وجود سٌاسة واضحة لتؤطٌر العملٌة االتصالٌة فً المكتبة

.  كثرة المستوٌات اإلدارٌة

................................................................................... أخرى أذكـــــــرها 

هل المعوقات النفسٌة واالجتماعٌة لالتصال الداخلً تإثرعلى الخدمة المكتبٌة -10

           نعم                                      ال 

: ــ إذا كانت اإلجابة بنعم هل هذا بسبب

 

. وجود صراعات داخل المكتبة

 

االتصال داخل المكتبة وجود الحواجز النفسٌة واالجتماعٌة بٌن المدٌر والعاملٌن لتحقٌق أهداف 

. تباٌن مستوى االستعداد النفسً لممارسة العملٌة االتصالٌة

 

: ..................................................................... أخرى أذكرهـــــا

 ...........................................................................................

هل المعوقات البٌئٌة لالتصال الداخلً تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة؟ - 11



 

 

     نعم                                    ال    

: ــ إذا كانت اإلجابة بنعم هل هذا بسبب

محدودٌة الحٌز المكانً لممارسة العملٌة االتصالٌة 

 (التهوٌة ،االضاءة ،الضوضاء )تواجد شروط غٌر صحٌة فً بٌئة المكتبة لسوء 

 التنوع فً تشكٌلة الٌد العاملة فً بٌئة العمل المكتبً من حٌث مستوى الفهم تلقى 

 العملٌة االتصالٌة 

...........................................................................أخرى أذكرها   

هل المعوقات الفنٌة االتصال الداخلً تإثر على تحسٌن الخدمة المكتبٌة؟ -12

        نعم                                           ال  

: ــ إذا كانت اإلجابة بنعم هل هذا بسبب

.  غٌاب البرامج التدرٌبٌة لتنمٌة مهارات العاملٌن على استخدام تقنٌات االتصال

. قلة االهتمام بتزوٌد المكتبة بتقنٌات االتصال الحدٌثة

. عدم وجود تخطٌط كافً لعملٌة االتصال وبالتالً عدم وضوح أهدافها

..................................................................................... أخرى أذكرها

ما هً اقتراحاتك لمواجهة هذه المعوقات من وجهة نظهرك؟- 13  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................... .............

  



 

 

 

 

 

 :الولخص

تهدفدراستناللتعرفعلىدوراالتصااللداخلٌفٌتحسٌنالخدماتالمكتبٌةمنتوجهةنظرالعاملٌنداخاللمكتبةلتلقٌالض

وءعلىعنصرٌنمهمٌنوهمااالتصااللداخلٌوالخدمةالمكتبٌة،واعتمدناعلىهذااألساسعلىالمنهجالوصفٌالمعتم

 23 دعلىالتحلٌل،وتمتوظٌفاستمارةاستبٌانكؤداةرئٌسٌةوالتٌوزعتعلى

عالدراسة،أماالنتامعاملداخاللمكتبةمعاالعتمادعلىؤسلوبإحصاءوتحلٌاللبٌاناتمنخالالألجوبةالتٌقدمهامجت

ئجالمتوصإللٌهافقدجاءتفٌؤغلبٌتهاوفقالفرضٌاتالتٌبنٌتعلٌهاالدراسة،حٌثتحققتالفرضٌاتوهذاراجعإلىؤناالت

. صااللداخلٌالجٌدبٌنالعاملٌنٌحسنالخدماتالمكتبٌةداخاللمكتبة

 .مكتبةكلٌةالعلوماالجتماعٌة- الخدماتالمكتبٌة- المكتباتالجامعٌة- االتصااللداخلً: الكلماتالمفتاحٌة

 

Résumée 

Cette recherche s'intéresse àla connaissance du rôle de la communication interne 

dans l'amélioration des services bibliothécaire du point de vue des fonctionnaire 

de la bibliothèque afin d'éclaircir deux importants points qui sont la 

communication interne et les service bibliothécaire, dans ce contexte nous avons 

fait usage de la méthode descriptive baser sur l'analyse , un questionnaire a été 

utilisé comme moyen principal distribuer a 23 agent de la bibliothèque en faisant 

usage de la méthode statistique et analyse des données suivant les repense 

fournies par la société de l'étude. Et les résultats enregistré ont été conforme aux 

hypothèses de notre étude, ils ce sont tous réaliser vu que la bonne 

communication interne entre les fonctionnaires améliore les services 

offertes par la bibliothèque. 

Les mots clef: communication interne, la bibliothèque universitaire – les services 

bibliothécaire– la bibliothèque de la faculté des sciences sociale. 
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