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[70﴾ ]سورة إبراهيم، اآلية  َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ  عاالى   قال هللا  

. ونعوكل عليه الحمد هلل هو المسعحق للحمد والثناء الذي نسعاين به في السراء والضراء ..
 في كل شيء ... نشكره على عوفيقه لنا...

أجماين ومن  خلق هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وصحبه ونصلي ونسلم على خير
 عباه إلى يوم الدين

 نعقدم بخالص الشكر ... وعظيم االمعنان ... ألسعاذعنا الفاضلة  

" " 

عى إعمام على ما بذلعه من جهد معواصل ... ونصح وعوجيه ... منذ بداية مرحلة البحث ح  
...هذه جزاها هللا عنا .... خير الجزاء ... وجال ذلك في موازين حسناعها  

كما يسرنا أيضا .... أن نوجه شكرنا ... لكل من نصحنا ... أو وجهنا ... أو ساهم 
نا بدعائه.. وكل من عصفح هذه المذكرة وانعفع بها وعذكر مانا ... في إعداد هذا البحث ..  

 

 شكر وعرفان



 

 

 إهــــــــــــــداء
 

لئن شكرتم لئزيدنكم[]يقول المولى عز وجل في محكم عنزيله   

[ هللا من لم يشكر الناس لم يشكر] ويقول الحبيب مصطفى صلوات هللا عليه  

عوفيق وأنار لنا درب نبدأ بشكر هللا المولى القدير وحمده في رزقنا العوكل واليقين ووهبنا ال
 الالم والمارفة و أعاننا على إعمام الواجب.

 أهدي ثمرة عملي وجهدي هذا إلى  

ضائلهماإلى من ال يمكن لألرقام أن عحصي ف، إلى من ال يمكن للكلمات أن عوفي حقهما  

اصع ضاعني الحنان والحب، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء، إلى القلب النإلى من أر 
ليك.البياض ومنبع الرحمة، يا من لم عبخل علي يوما باطفها وصلواعها ودعاءها إ  

*يا أجمل أم في الدنيا*  

حظة الساادة، إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة الحب يا من كلت أنامله ليقدم لنا ل
شواك عن  دربي ليمهد لي طريق الالم، إلى من علمني العحدي إلى من حصد األ

ك بكل والصمود والدروس األولى لعخطي الصااب، إلى القلب الكبير، يا من أحمل اسم
 فخر واععزاز إليك

 *أبي الغالي* 

ئي في أفراحي شركا إخواني وأخواتيإلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة، وجوهر حياعي  
 وأحزاني حفظهم هللا.
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 العطور أجل من الاالمي االهعمام في الصدارة موقع البشرية الموارد اليوم عحعل
 اإلدارية الممارسات فكل العنمية، عناصر في األساسي الانصر رهاباععبا والنمو

 أهمية من لها لما البشرية الموارد إدارة عن األولى وبالدرجة ععحدث والعجارب والملعقيات
  .مؤسسة أو منظمة أي فشل أو نجاح في كبرى 

 وفاالية نجاح في الجوهرية الفروق  أن على عؤكد الاملية والحاالت الشواهد كل إن
 الموارد إدارة فاالية بمدى أساسا ععالق نشاطها، طبياة كانت مهما مؤسسة، أو عنظيم أي

 واألهداف به عقوم الذي النشاط طبياة مع إسعراعجيعها مالءمة ومدى فيها البشرية
 .له المسطرة

 أي عليه عاعمد الذي األهم والمورد األساس حجر عظل البشرية الموارد نحيث أ
  .واالبعكارات المالومات ومصدر األولى الخالقة الطاقة يمثل ألنه مؤسسة،

 -عنافسية أكثر كان إن– والذي عنظيم أو مؤسسة أي في البشري  المورد فإن ولهذا
 .األخرى  الموارد باض في النقص ياوض قد

 واالجعماعي، االقعصادي العطور في أشواطا قطات والعي المعقدم الاالم بلدان في
 ال البشرية بالموارد االهعمام فإن العنظيمية، األطر على الرأسمالي النموذج سيطرة ومع

 الخدماعي، أو المادي المنعوج ذات اإلنعاجية العنظيمات أو اإلدارية بالعنظيمات فقط يعالق
 في الحال هو كما المانوي  المنعوج ذات العنظيمات فيها بما العنظيمات كل إلى يعاداها بل

  ...الارض دور أو المسارح أو المعاحف أو الارض كأروقة الثقافية المؤسسات

 األنشطة بمضمون  أساسا يرعبط والذي والعنظيمات المؤسسات هذه عمل إن
 اسعغاللها ومدى عنظيمها، بطريقة أيضا يرعبط جمهورها، إلى عقدمها العي والاروض
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 نفس عطبق بذلك فهي .للجمهور إيصال أكثر عحقيق أجل من خاصة البشرية لمواردها
 وكذا الثقافي نشاطها طبياة مع يعطابق بما البشرية، الموارد عسيير في والمبادئ القواعد
 .فيه عنشط الذي المحيط بطبياة

 اإلبداعية بالحركات عادة عفسر بلد أي في الثقافية الديناميكية فإن آخر جانب من
 دائما مرعبط الثقافي العاريخ فإن وعليه العاريخية، الوقائع خضم في عنشأ العي الجمالية
 والمؤسسات .أيضا فيها يخعفي والعي اإلبداع هذا فيها يظهر العي والظروف بالمراحل
 سياسية عغيرات عن والناجمة العغيرات لهذه أيضا عخضع اإلبداع لهذا كإطار الثقافية

 مؤسساعها فإن بها، مرت العي العاريخية األحداث بخصوصية الجزائر .وثقافية واجعماعية
 عاكس وهي عاشعها، العي واالجعماعية السياسية العغيرات كل كبير حد إلى عاكس الثقافية
 .الحياعية سيرورعه في أهميعها ومدى للمجعمع الممثلة للثقافة السلطات فلسفة أيضا

 –واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية  " دراسة عأعي المنطلق هذا من

 لمحاولة "لوالية تسمسيلت دراسة ميدانية لدار الثقافة والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
 إلى الدراسة قسمنا ذلك أجل من .البشرية مواردها إدارة واقع على علمية بطريقة العارف
 :العالية الفصول

 إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية عنوان الفصل األول: تحت

 المبحث األول: مفاهيم عامة حول إدارة الموارد البشرّية  

 مفهوم إدارة الموارد البشرّية  المطلب األول:

 هاأهّميو إدارة الموارد البشرية وظائف المطلب الثاني: 
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 المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول المؤسسات الثقافية 

 مفهوم المؤسسات الثقافية  المطلب األول:

 ام المؤسسات الثقافية مه المطلب الثاني:

دراسة ميدانية لدار الثقافة والمكتبة الرئيسية " عنوان تحتالفصل الثاني: 
 "للمطالعة العمومية لوالية تسمسيلت

 .عسمسيلت دراسة ميدانية لدار الثقافة لوالية المبحث األول:

  نشأة دار الثقافة ومهامهااألول:  طلبالم

 والعنظيمي لدار الثقافةالهيكل اإلداري  :نيالمطلب الثا

للمطالاة الامومية لوالية  دراسة ميدانية المكعبة الرئيسيةالمبحث الثاني: 
  .عسمسيلت

 مفهوم المؤسسات الثقافية المطلب األول:

 مهام المؤسسات الثقافية المطلب الثاني: 

 
 

 



 

 

 الفصل األول
إدارة الموارد البشرية في المؤسسات  

 الثقافية
 المبحث األول: مفاهيم عامة حول إدارة الموارد البشرّية 

 مفهوم إدارة الموارد البشرّية  المطلب األول:

 هاأهّميو إدارة الموارد البشرية وظائف المطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول المؤسسات الثقافية 

 مفهوم المؤسسات الثقافية  المطلب األول:

 مهام المؤسسات الثقافية  المطلب الثاني:
 



 ة                                          الثقافيالموارد البشرية في المؤسسات الفصل األول                                   

10 

 

 المبحث األول: مفاهيم عامة حول إدارة الموارد البشرّية 

  المطلب األول: مفهوم إدارة الموارد البشرّية

دت عاريفات الباحثين إلدارة الموارد البشرّية، حيث انعقل المفهوم بشكله   عادَّ
العقليدّي الُمعمثّ ل بإدارة أفراد، إلى المفهوم الذي هو عليه اآلن، وهو ياكس العكاُملّية، 
والشمولّية بين عّدة وظائف معناغمة فيما بينها، كالعخطيط، والعايين، وعقييم الوظائف، 

 1.لعنمية، وغيرها من األمور األخرى واألجور، وا

فها د.مصطفى نجيب  ل إليها  عرَّ وفي ما يأعي باض العاريفات العي عّم العوصُّ
شاويش على أّنها  "النشاط اإلداري المعالق بعحديد احعياجات المشروع من القوى الااملة، 

دة، وعنسيق االسعفادة من هذه الث البشرية بأعلى  روةوعوفيرها باألعداد والكفاءات الُمحدَّ
 2كفاءة ممكنة".

فها على أّنها  "عخطيط، وعنظيم، ومراقبة، واسعقطاب، وعنمية،   (Flippo)عرَّ
 3غرض عحقيق أهداف الُمنظَّمة".ومكافأة، وعكامل، وصيانة الموارد البشرّية؛ ل

                                                           

م، 3702محمد حسين الزعبي، أساسيات إدارة الموارد البشرية، مؤسسة نور الحسين، األردن،   1 
 .. بعصّرف65ص

الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء إدارة الموارد عماد صفوك جلود الرويلي، دور نظم مالومات   2 
 52م، ص3702البشرية، جاماة الالوم العطبيقّية، البحرين،  

 .06  المرجع نفسه، ص3 
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فها على أّنها  "مجموعة أنشطة ععمثل في الحصول،   (Belanger L.)عرَّ
والعطوير، والحفاظ على المورد البشري؛ بهدف عزويد منظمات األعمال بيد عاملة ُمنع جة، 

 1وُمسعق رَّة، وراضية".

يجد عّباس أّنها  "األنشطة الُمكعَسبة من خالل االسعمرارّية في عنمية عملّية 
شاملة، قوامها العوظيف، والعطوير،  إسعراعيجيةاالهعمام بالموارد البشرّية، والعي ُعشكّ ل 

ظهار أهّمية الاالقات الوظيفّية".  2والعخطيط، وعقويم األداء، وا 

ومن خالل ما سبق، يمكن لنا عاريف إدارة الموارد البشرّية على أّنها  السياسات، 
واإلجراءات ذات الاالقة باخعيار الااملين، وعايينهم، ووسائل العاامل ماهم، وعنظيمهم 
داخل الُمنظَّمة، وعوفير صالت العااون بينهم، وبين اإلدارة، وذلك بزيادة الثقة فيما بينهم؛ 

يضمن عحقيق على وصول الُمنظَّمة إلى المسعويات اإلنعاجّية الُقصوى، وبما مّما يساعد 
 األهداف المرجّوة.

                                                           
بوهنة زينب وبلهادي مريم، إدارة الموارد البشرية في المؤسسة االقعصادية، وزارة العاليم الاالي   1

  00، ص3702 -3702والبحث الالمي، الجزائر، 

 01   المرجع نفسه، ص2 
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 :هاأهّمي إدارة الموارد البشريةالمطلب الثاني: وظائف 

 :وظائف إدارة الموارد البشرّية -1

 والعي ععمّثل في ما يأعي ائف، إلدارة الموارد البشرّية في الُمنظَّمة الاديد من الوظ 

   :وظيفة التخطيط للموارد البشرّية 

حيث ُعانى هذه الوظيفة باّعخاذ القرارات الخاّصة باسعخدام الموارد البشرّية، 
وعطويرها، كما أّنها عساهم في الحصول على الكفاءات البشرّية في أسواق الامل 

ا عساعد في الكشف عن نقاط القّوة، الخارجّية، أو الداخلّية في الُمنظَّمة، علمًا بأّنه
والضاف في الموارد البشرّية الُمعوفّ رة في الُمنظَّمة، وعحسين سبل العاامل مع الااملين، 
مّما يؤّدي إلى خفض العكاليف، والزمن إلى أقّل َقدٍر ممكن، باإلضافة إلى عحسين 

  1القرارات، وذلك عن طريق عوفير قاعدة كبيرة للبيانات الُمعاحة.

 :وظيفة تحليل العمل، وتصميمه  

حيث إّن عحليل الامل هو امعداٌد لعصميمه؛ فهو يبدأ عند انعهاء العصميم الذي 
ُيَادُّ أساسًا له، والذي يهدف أيضًا إلى عحديد خصائص الامل، وهي عملّية عهدف إلى 
 جمع المالومات عن وظائف المنظَّمة، وعلخيصها باد انعهاء عحليلها على هيئة أسس

 .ما يعالَّق بالمنظَّمة من أمور مكعوبة؛ لبيان مهاّمها، وصالحّياعها، وكلّ 

                                                           

 -ايمة يحياوي، سلسلة محاضرات في إدارة الموارد البشرية، وزارة العاليم الاالي والبحث الالمي  ن1 
  .6-2جاماة الحاج لخضر، باعنة، ص 
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  1وهي عملّية عهدف إلى الوصول إلى النعائج اآلعية 

  ماايير أداء الامل، وذلك من خالل جمع المالومات عن الوظائف، وعحليل هذه

 المالومات، مّما يؤّدي إلى عفصيل هذه الماايير الخاّصة بالامل، أو الوظيفة. 

  الوصف الوظيفّي الذي يعّم فيه عحديد األهداف الخاّصة بالوظيفة، والمهاّم المطلوبة

 ذهنّية.  من الُموظَّف، سواء كانت جسدّية، أو

 .دات الوظائف العي عبيّن الشروط العي يجب أن ععوّفر في الُموظَّفين  ُمحدّ 

   :وظيفة جذب، واختيار، وتعيين الموارد البشرّية 

 إعباعوهي عملّية عهدف إلى اسعقطاب أكبر عدد ممكن من الكفاءات، عن طريق 
د الدافاّية لدى الموارد البشرّية، وعزيد من  إسعراعيجية مدروسة ععضّمن برامج جاذبة ُعوج 

 2.رغبعهم عجاه الامل في المنظَّمة

 

                                                           

جاماة  -قام ليندة، دروس في أسس إدارة الموارد البشرية، وزارة العاليم الاالي والبحث الالمي  1 
 .5-6، ص 3706-3702عباس، الجزائر، فرحات 

كحول زهرة، أثر وظائف إدارة الموارد البشرية على العغيير العنظيمي، جاماة زيان عاشور،   2 
 .02، ص 3700 -3705الجلفة، 
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 :أهّمية إدارة الموارد البشرّية -2

 1رّية في عّدة نقاط، من أبرزها ععمّثل أهّمية إدارة الموارد البش 

  مناخ عنظيمّي مناسب للامل، من خالل عحفيز الُموظَّفين، مّما المساعدة على عوفير

 الوظيفّي لديهم، وبالعالي زيادة اإلنعاجّية.  ىيناكس إيجابًا على الرض

  للُمنظَّمة، وذلك من خالل االسعفادة من  اإلسعراعيجيةاالهعمام بعحقيق األهداف

حقيق اسعقرارهم الوظيفّي، كما الكفاءات الموجودة فيها. االهعمام بعدريب الُموظَّفين، وع

 عهعّم باألجور، والرواعب؛ لضمان زيادة اإلنعاجّية.

  عوفير العكاليف المرعفاة على الُمنظَّمة، والعي قد يعسبَّب فيها الُموظَّفون في حال عّم

إيقافهم عن الامل، أو في حال عدم منحهم العرقيات، أو الاالوات. المساعدة على 

صاوبات العي ععالَّق باألفراد، والعي عناكس سلبًا على فاالّية اكعشاف المشاكل، وال

الُمنظَّمة، كما أّنها عساعد المدراء على إدارة هذه المشاكل، وحّلها من خالل عوجيه 

 النصح، واإلرشاد.

  االهعمام بالعنسيق بين الوحدات المخعلفة في الُمنظَّمة، كما عهعّم بالنشاطات الُمعالّ قة

 هم.باألفراد جميا

                                                           

 .05كحول زهرة، أثر وظائف إدارة الموارد البشرية على العغيير العنظيمي، المرجع السابق، ص  1 
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  ،عحقيق االنعماء لدى الانصر البشرّي، وذلك من خالل وضع نظام عادل لألجور

 والحوافز، والاناية بالاالقات اإلنسانّية في الُمنظَّمة.

  عحقيق أعلى إنعاجّية ممكنة، من خالل العخطيط النوعّي، والكّمي لما عحعاجه الُمنظَّمة

 من موارد بشرّية.

  الامل، واالهعمام بالسياسات السلوكّية، وفعح مجال العواصل المحافظة على أخالقّيات

 بين اإلدارة، والااملين.

 .عوفير المساندة للمدراء العنفيذّيين في سبيل عحقيق أهداف الُمنظَّمة 
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 المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول المؤسسات الثقافية 

 المطلب األول: مفهوم المؤسسات الثقافية 

 :الثقافية المؤسسات تعريف
 من العي البشري، الوجود غايات عن عابر ثقافية أمكنة الثقافية المؤسسات عاعبر

 مانوية لمواصفات احعماالت إلى الثقافي للمكان الحسيه المواصفات عحويل سماعها
 إبداعات ععواصل حيث اإلبداعية، للكثافة راصدة لعكون  بينهما الفصل يمكن وال وروحية،
 القيمي العوالد بدور فعقوم ,وغزو مؤامرة عقلية أو نقص عقد بدون  أفكارهمو  الشاوب
نعاج المسعمر  اللحظة معطلبات وفق إنعاجها وا عادة الوطنية للجماعة الحضارية القيم وا 
 1.ةالعاريخي

 على والثقافية االجعماعية العقاليد من معرابطة مجموعة بأنها "وينك" عرفها وقد 
 من يمكن ومسععر ومركب معكامل سلوكي نمط عن عبارة وهي الثبات، من كبير جانب
 2.األساسية االجعماعية والحاجات الرغبات إشباع خالله

 اسعجابة عمثل مؤسسات من ععكون  الثقافات كل أن "هيرسكوفيعش" عنها ويقول
 من بنوع المؤسسة مفهوم ويعصف المايشة لمعطلباتع المجعم عنها يرضى منمطة

 ععمعع وهي عامة، بصفة والعقليدية االجعماعية الاادة وبين بينها عفصل العي الصرامة

                                                           

 1 

 2 
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 أهمية عملك ثم ومن الساللية للمجموعة االجعماعي العنظيم من ثابت كجزء جماعي بقبول
 1.االجعماعية الحياة في

 على عامل بحيث الثقافية السياسات عحريك مهمعها إدارية أبنية اععبارها يمكن كما
شاارهم الجماهير عحفيز  والعفاعل بالعراث االحعفاظ على عامل كذلك الخاصة بثقافعهم وا 

 2.األحداث مع

 المعخصصة، والجاماات النشر، دور عشمل معاددة الثقافية والمؤسسات
 إلخ،... الفنية القاعات والمسارح والمعاحف،

 على عامل العي المنظومات علك أنها على "الطالقاني الزهرة عبد" عرفعها وقد 
 3.الحياة مجاالت شعى في المالومة عصدير و عوريد و إنعاج

 المجاالت عخصيب على عامل ربحية غير عامة مؤسسة :أنها على عرفت كما
 المكعبات، عشمل و للمجعمع والفنية والعربوية، والبيئية، والالمية، والفكرية، الثقافية

 إلخ،...الالمية الجمايات البرية البيئة على الحفاظ منظمات المسرحية، الفنون  المعاحف
 عاريفها عم كما والثقافية، الدينية األنظمة في عشارك بل باينها مؤسسة أي عاني ال وهي
 بين عقليديا مهمة أنها إليها ينظر العي و الفرعية الثقافة داخل عناصر أنها على أيضا

                                                           

 والعأليف لعرجمة الاربي دار اللسان ،1ط واالعصال، اإلعالم في مصطلحات شابان،   خضير1 
 111ص ،0233والنشر، 

 .003  المرجع نفسه، ص 2 

 .002  المرجع نفسه، ص3 
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 المعاحف هي الغربي المجعمع في الثقافية المؤسسات مثال هويعهم، على للحفاظ أعضائها
 على المجعمع لبقاء مهمة مؤسسات خمس هناك الخبراء حسب و إلخ،  ...اإلعالم وسائل

 1.والدين األسرة ،ةالحكوم االقعصادي، النظام العربية الحياة، قيد

 وماناها، الثقافية المؤسسة ماهية بعحليل "براون  رادوكليف"و "مالينوفسكي" قام وقد
 ومنسق جزئيا، مسعقلة ومؤسسات من مكون  معكامل كيان هي الثقافة بان يريان فهما
 من كبيرة بدرجة ععميز والعي للثقافات حقيقة المكونة الوحدات أن كما ما، حد إلى بينها

 عارف والعي المنظمة البشري  النشاط انساق عمثل واالسعقالل، والامومية الثبات
 من مجموعة بين دائم بشكل وعوجد أساسية، حاجة حول مؤسسة كل وععمركز بالمؤسسات

 ماينة، حرفية وعقنية المبادئ من خاص بكيان المؤسسة وععميز عااوني، عمل في الناس
 إشباعا عسعقطب ال الواحدة فالحاجة مباشرا بسيطا ارعباطا بوظائفها المؤسسات عرعبط وال

 ععميز كما الوظائف في واضح بعداخل ععصف المؤسسات ولكن واحدة مؤسسة في واحدا
 .عركيبية بطبياة

  

                                                           

  102ص  ،3773 الجاماية، المارفة دار اإلسكندرية، الثقافي، االجعماع علم بدوي، أحمد   محمد1 
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 المطلب الثاني: مهام المؤسسات الثقافية

 : 1يلي فيما الثقافية المؤسسات مهام ععمثل

 على الامل و والفكرية الثقافية الوطن طاقات بين الثالثي الحوار أرضية عوسيع-
 أهل يبذلها العي المخعلفة الجهود ثمرات يسعوعب الذي الوطني الثقافي المشروع بلورة

 .وعطلااعهم حاجاعهم عبلور و الثقافية المواطنين معطلبات علبي أن يجب كما االخعصاص

 كل له عوظف الذي األساسي دورها وهو الوطنية، الثقافة عطوير في اإلسهام -
 المادة على وعضفي عصقلها،  مديريها ذوات في اإلبداع مناطق عالمس ألنها اإلمكانات

 المؤسسات به عانى الذي األدبي  الثقافي الحقل فإن وعليه ومنهجيعه، البحث رصانة
 وأدوات وسائل في يعرجم هادف بامل الاقل عثقيف بل الذاكرة، ملء فقط ليس الثقافية
 نوعيا إسهامها يكون  بحيث وعأهيلها، الذات إلنارة مواهبو  طاقات الاقل في عنبه ومناهج

 علعزم العي واألهداف للقيم الكامل ووفائها لمبادئها إخالصها خالل من الثقافة عنمية في
 . ومجعماها بمحيطها الديناميكي رعباطهاا ذلك في عؤكد إنما وهي بها،

 والحضارية والفكرية الثقافية المنجزات مع الفكري   المارفي العواصل-
 ألنشطة وعؤسس بالمهمة الثقافية المؤسسات عهعم أن يجب بحيث ،واإلنسانية

 و واإلبداعات، المنجزات بأهم االجعماعي الفضاء عاريف بهدف غيرها أو منبرية
 ثقافات منجزات على للعارف الوطن  المجعمع ألبناء الدائمة الفرص عوفير

 . األخرى  المجعماات

                                                           

 .076الثقافي، المرجع السابق، ص االجعماع علم بدوي، أحمد   محمد1 
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 هذه بين اإليجابية الاالقة عؤسس العي هي والحيوية المبدعة الثقافية سساتؤ فالم
 مرسومة خطط وفق عامل و مهمة أية عن ععخلى ال بحيث الثالث، والمهام الدوائر
 اسعقطاب على وقادرة حيوية و جادة ومارفية ثقافية حياة خلق في المساهمة أو ودقيقة،
 واقع صياغة من المؤسسات هذه ععمكن ومفاعيله االلعزام وبهذا المخعلفة، المجعمع شرائح
 . واألدبي الثقافي المسعويين على عطلااعه و آفاق من المجعمع يقرب ثقافي

 مصدر وعكون  المحسوس المكان حدود ععجاوز الثقافية المؤسسات فإن وعليه
 القناعات كل يضم وملعقى والعابيرات األفكار لكل مشع وفضاء وأدبي ثقافي إشااع

  واألفكار المانى إلنعاج وساحة واألدبية الثقافية والسياقات

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
دراسة ميدانية لدار الثقافة والمكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية لوالية تسمسيلت

 .عسمسيلت دراسة ميدانية لدار الثقافة لوالية المبحث األول:

  نشأة دار الثقافة ومهامهااألول:  طلبالم

 الهيكل اإلداري والعنظيمي لدار الثقافة :نيالمطلب الثا

للمطالاة الامومية  دراسة ميدانية المكعبة الرئيسيةالمبحث الثاني: 
  .لوالية عسمسيلت

 مفهوم المؤسسات الثقافية المطلب األول:

 مهام المؤسسات الثقافية المطلب الثاني: 
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 .تسمسيلت دراسة ميدانية لدار الثقافة لوالية المبحث األول:

 األول: نشأة دار الثقافة ومهامها  طلبالم

 نشأة  دار الثقافة: -1

دار الثقافة لوالية عيسمسيلت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  ععمعع بالشخصية 
 اإلدارات الالمركزية العاباة لوزارة الثقافة.المانوية  واالسعقالل المالي وهي احدي  

ذي القادة   33المؤرخ في  02/322أنشأت دار الثقافة  بموجب المرسوم رقم 
 1 المعضمن إنشاء دور الثقافة . 0702ديسمير 75الموافق لـ 

جاءت موافقة وزارة الثقافة مبدئيا, واسعمرت االعصاالت مع الوزارة الوصية إلى أن 
/ 77 /07بعاريخ  010لوزاري العضمن إنشاء دار للثقافة عحت رقم صدر القرار ا

07112 

يسير دار الثقافة  مدير ياين بقرار وزاري  وياعبر مسؤوال مباشرا  عن السير الاام 
لدار الثقافة  مع احعرام  صالحيات المجلس العوجيهي  في كل الصفقات  واالعفاقيات  

ء ذلك  العي عسعدعي الموافقة المسبقة  لسلطة  المعصلة باألنشطة  الثقافية  باسعثنا
 الوصاية  وباد ذلك  المجلس العوجيهي عليها.

 ياد برنامج النشاط السنوي. -

                                                           
مؤرخ في  322-02مرسوم رقم – 077الادد  – 0702ديسمبر  02  الجريدة الرسمية الجزائرية 1

 .0702ديسمبر  75

  المعضمن إنشاء دار الثقافة. 07/77/0711المؤرخ في  010القرار الوزاري رقم   2
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 ياد عقرير النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية.-

 ياد العقرير المالي واألدبي.-

 المجلس التوجيهي:-ب

ثقافيعين  من عالم  الثقافة يعكون المجلس العوجيهي من عشرة أعضاء منهم شخصيعين  
 والفنون عاينهم الوزارة  بناءا على اقعراح من مدير الثقافة للوالية.

يجعمع المجلس العوجيهي  في دورة  عادية  مرعين  في السنة  ويمكنه  أن يجعمع في    
 أعضائه. -2/3 -دورة  غير عادية  بطلب من السلطة الوصية أو بطلب  

 مهام دار الثقافة:-2

جاءت موافقة وزارة الثقافة مبدئيا، واسعمرت االعصاالت مع الوزارة الوصية إلى أن    
 /77 /07بعاريخ  010صدر القرار الوزاري العضمن إنشاء دار للثقافة عحت رقم 

07111 

 0207ربيع الثاني عام   72المؤرخ في  325/ 71المرسوم  العنفيذي  رقم 
  المعضمن القانون األساسي لدور الثقافة.  0771يوليو  31الموافق لــ 

هذا المرسوم يحدد مهمة  دور الثقافة  في عرقية  الثقافة الوطنية والشابية  عشجياا 
 الصفة  عكلف  بما يلي  للعربية والعابير الفني  لدى المواطنين  وبهذه 

 *باث اإلبداع  ونشر األعمال  الفنية واألدبية وعشجياها.

                                                           

  من إنشاء دار الثقافة .المعض 07/77/0711المؤرخ في  010القرار الوزاري رقم   1 
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 *المساعدة في كشف  العراث الثقافي والعاريخي  الوطني  والعاريف به.

 *علقين مخعلف ألوان الفنون والثقافات الشابية.

 *علقين المطالاة  الامومية  وعطويرها.

 *عثمين العقاليد والفنون الشابية.

 *عنظيم ماارض وملعقيات وزيارات ثقافية.

 *نشر الوثائق والمجالت والعشجيع على نشرها.

 *عنظيم مبادالت  ثقافية وفنية مع المؤسسات المماثلة.

 *عقديم مساعدة عقنية  للمراكز  والنوادي الثقافية  والجمايات الثقافية الموجودة في الوالية.

 ع والعرقية والعنشيط الثقافي والفني.*عشجيع الامل المحلي في ميدان اإلبدا 

 *عنشيط أعمال  الجمايات ذات الطابع الثقافي.

 *عبدي رأيها  في طلبات اإلعانة  العي عقدمها  الجمايات المذكورة.

 *عقوم بنشاطات  ثقافية  وفنية  داخل وخارج الوالية.

لبحث  المعصلين *ععابع وعدعم األنشطة والمؤسسات  المحلية  والجهوية  في العكوين وا
 بالثقافة.

*عاد وعقعرح بالعشاور مع المؤسسات والجمايات الثقافية والشخصيات العي عمثل عالم 
 الثقافة، برامج الامل الثقافي.

 *عامل لعرقية المطالاة  الامومية  وعطور شبكة  المكعبات.
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 والحفاظ عليها.*عسهر على حماية العراث والماالم العاريخية أو الطبياية  وعلى صيانعها 

 *عشارك في عمليات  عرقية  الصناعة العقليدية المحلية وعسهر  على المحافظة عليها.

 *ععخذ أي إجراء  معالق باألنشطة الثقافية.
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 الهيكل اإلداري والتنظيمي لدار الثقافةالمطلب الثاني: 

بموجب  القرار الوزاري المشعرك  –عضم دار الثقافة  المصالح والفروع العالية 
المعضمن العنظيم الداخلي    3773يناير  70الموافق لــــ   0233شوال  32المؤرخ في 
 لدور الثقافة.

 هذه المؤسسة من مصلحعين همـا  ععكون 

 *مصلحة اإلدارة و المالية

 *مصلحة العنشيط الثقافـي

 وعشكل مصلحة اإلدارة و المالية من أقسام هي 

 *قسم الموظفيـن

 *قسم الوسائل الاامة

 *قسم الصيانـة

 وععشكل مصلحة العنشيط الثقافي من أقسام هي 

 *قسم العوثيق والمطالاة

 البيداغوجيا*قسم الو رشات  

 1*قسم البرمجة والاالقات الاامة

                                                           
    (70للهيكل اإلداري والعنظيمي لدار الثقـافة )أنظر للمحلق رقم نموذج   0
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 أهم ورشات دار الثقافة

 ورشة الفنون الدرامية:

 مسرح الطفل والارائـس

 مسرح للكبار

 ورشة الموسيقـى:

 المجموعة الصـوعية

 الموسيقى المحلية

 الموسيقى الاصرية

 ورشة اإلعالم اآللي واالنترنت:

 نـادي الطفـل

 ورشة الفنون العشكيلية  

 ورشة المكعبة  

 مكعبة للكبار  1

 مكعبة للصغار   2

 عقوم المصلحة بالنشاطات العالية   

 عنظيم األنشطة الثقافية والفنية.-
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بداع الفنون الثقافية.-  المساهمة في دعم وا 

انجاز أعمال البحث والخبرة والدراسات والعحاليل في ميدان العنشيط الثقافي  ومعاباة -
 عنفيذها. 

 على المطالاة الامومية  واالنخراط في المكعبة. العشجيع -

 إعداد برامج ومناهج الامل لفائدة الجمهور في ميدان  العنشيط الثقافي.  -
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 .للمطالعة العمومية لوالية تسمسيلت المبحث الثاني: دراسة ميدانية المكتبة الرئيسية

 الدراسةالتعريف بميدان  المطلب األول: 

  التعريف بالدكتور يحي بوعزيز:-1

هو ابن الشيخ الحاج عبد الرحمن بن الشيخ الحسن بن بلقاسم بن الحسين بن الحاج 
 بوعزيز، وينعهي نسبه إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

بوعريريج يوم ولد الدكعور يحي بوعزيز والمجاهد بدائرة الجاافرة والية برج 
30/76/07301. 

 حياته:    * 

شيخ  كاف الذي والده يد على الكريم القرآن حفظ وعقوى، علم بيت في نشأ  
 عالمه إلعمام بوعريريج برج إلى والده رفقة بوعزيز يحي انعقل  0721سنة  في الزاوية
 اسعقروهنا  النذير أخوه يقيم كان حيث وهران  إلى ، سافر0725سنة  وفي الديني،
 .نهائيا

 مشواره العلمي:  * 

 ماهد في ونجح امعحن حيث الدارسة لغرض قسنطينة إلى وهران انعقل  باد
سنوات  3 فيها  مكث عنابة عوجه إلى  1947 عام وفي الحمالوية، لزاوية العابع الكعانية
 بغية عونس إلى الحاج عثمان الطرابلسي، ثم انعقل الشيخ يد على كثيرة علوم عالم أين 

                                                           
جليس الونشريس، مجلة سنوية عصدر عن المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت،   1

 .22، ص 3702الادد العجريبي سنة 
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 حيث نال فيها شهادة العحصيل في   1954 سنة الزيعونة جامع في الدراسة
 .0765ديسمبر

 دراسعه بعسهيالت من لمعاباة مصر إلى  1957 عام من أكعوبر 14 في انعقل
كما  ، 1962 عام العاريخ في الليسانس شهادة على عحصل حيث الجزائرية، الثورة قيادة

 أزيد الدكعور كعب ، الااصمة بالجزائر    1976سنة لحديثا العاريخ في دولة نال دكعورة
 الاديد في محاضرة 1000 أكثر من الشاب وألقى جريدة في ماظمها مقالة 1000 من
 الفكر في مؤعمر ألقيت العي منيا المحاضرات الفكرية والندوات الوطنية المناسبات من

 في محاضرة 1000 أكثر منبلقاسم.  نايت قاسم مولود الاالمة جانب إلى اإلسالمي
 في مؤعمر ألقيت العي منيا المحاضرات الفكرية والندوات الوطنية المناسبات من الاديد
 بلقاسم نايت قاسم مولود الاالمة جانب إلى اإلسالمي الفكر

 :وفاته  *

 نوفمبر 07 األربااء يوم بوعزيز يحي الدكعور الجزائريين  المؤرخين كبير عوفي
 عاما 78 يناهز عمر عن ، سنة لمدة ألزمه الفراش مرض وهران إثر بمدينة  2007

 1والفكر الالم ميادين في إرثا نفسيا وراءه عاركا البيضاء عين بمقبرة ودفن

                                                           
المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت، جليس الونشريس، مجلة سنوية عصدر عن   1

 .20، ص 3702الادد العجريبي سنة 
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 :بوعزيز يحي الدكتور مؤلفات بعض *

 : نذكر منها  المؤلفات من الاديد بوعزيز يحي للدكعور 

 األوسط، المغرب عاصمة علمسان العاريخ، عبر وهران عاريخ الجزائر، في الموجز
 ، اإليديولوجيا0127/ 0677الخارجية  خالل الوثائق، عالقات الجزائر الجزائر من كفاح

 .1954/1920الجزائرية الوطنية لمحركة السياسية

يحي الدكتور العة العمومية لوالية تيسمسيلت "الرئيسية للمطالتعريف بالمكتبة -2
 :بوعزيز"

-03من المرسوم العنفيذي رقم  72"المادة  فيبشكل عام عرفها المشرع الجزائري    
كما يلي  " المكعبات الرئيسية للمطالاة الامومية مؤسسات عمومية ذات طابع  322

  .إداري ععمعع بالشخصية المانوية واالسعقالل المالي "

 اإلنشـــــــــــــاء والتسمية والموقع:  -3

عم إنشاء المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت بموجب المرسوم     
 33/07/3777الموافق لـ  0227ذي القادة  72المؤرخ في  022،1-77العنفيذي رقم

الموافق لـ  0237شابان  71المؤرخ في  365-77يعمم المرسوم العنفيذي رقم 
سسة الامومية ذات الطابع الالمي ، الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤ 05/00/0777

والعكنولوجي وعنظيمها وسيرها والذي أنشئت بموجبه المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية 
                                                           

 - المرسوم العنفيذي رقم 77-365 المؤرخ في 71 شابان 0237 الموافق ل 0777/00/05، الذي 1
ئت رها والذي أنشيحدد كيفيات إنشاء المؤسسة الامومية ذات الطابع الالمي والعكنولوجي وعنظيمها وسي

(.0بموجبه المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت )انظر الملحق رقم   
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، وعبلغ  م2002في إطار عنمية الهضاب الاليا لسنة  لوالية عيسمسيلت، وقد انشأت 
إنجاز  وعقع بحي أول نوفمبر طريق الجزائر، باإلضافة إلى 2م 1261مساحعها حوالي 

مكعبة وذلك من مشاريع الصندوق المشعرك  06مكعبات في بلديات الوالية والمقدرة بـ   
  للجماعات المحلية .

أهمية وخصائص المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تيسمسيلت "الدكتور -4
 1يحي بوعزيز":

 عمثل حلقة وصل في نقل العراث الثقافي إلى المجعمع. -0

 على رصيد وثائقي في مخعلف العخصصات وبأشكال معاددة.عوفرها  -3

عوفير فرصة للقراء والباحثين من أفراد المجعمع المحلي للقيام بنشاطاعهم  -2
 والنهوض بمسعواهم الثقافي.

إعاحة الفرصة لكل فئات المجعمع لإلطالع على محعويات المكعبة واالسعفادة  -2
 منها.

 ر والمالومات بين المسعفيدين فيما بينهم.عازيز العرابط وعبادل األفكا -6

عقديم خدماعها بالمجان ودون أي مقابل مادي ) مبلغ االشعراك غير موجود، فيما  -5
 مغ اوكعي (. 2يخص فضاء االنعرنت مجاني مع الالم أن سرعة عدفق االنعرنت 

                                                           
- المرسوم العنفيذي رقم 70-306 المؤرخ في 75 رمضان 0231 الموافق ل 3770/77/01، 1

(.3يحدد القانون األساسي لمكعبات المطالاة الامومية )انظر الملحق رقم  
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أهداف المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تيسمسيلت "الدكتور يحي  -1
 بوعزيز":

 نشر الوعي الثقافي والفكري بين أفراد المجعمع. -0

ععولى المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية بعيسمسيلت مهمة عوفير الكعاب على  -3
مخعلف الدعائم لعرقية المطالاة الامومية وعشجياها وبهذه الصفة عكلف على 

 1 :الخصوص بـ

لمرعبطة بالمطالاة الامومية وجميع وضع مخعلف األرصدة الوثائقية والخدمات ا -2
 .الخدمات الملحقة األخرى عحت عصرف المسعاملين

 .عخصيص فضاء للمطالاة الامومية يعكيف مع احعياجات الطفل -2

 .عوفير فضاء للدراسات وعحضير االمعحانات -6

 .عسهيل عطور الكفاءات القاعدية السعامال اإلعــالم اآللـــــــي -5

 .الوسائل العي عسمح لألشخاص المااقين بالوصول للمطالاة الاموميةعوفير  -0

 .عنظيم أنشطة ثقافية حول الكعاب -1

إعاحة جميع مصادر المالومات المعوفرة بها لجميع من يرغبون في اإلطالع  -7
 .عليها

                                                           
  النظام الداخلي للمكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت. )انظر الملحق رقم 2(.1
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عوفير إمكانيات وخدمات البحث الحر وذلك لمساعدة الفرد على عوسيع ماارفه  -07
 . طبقا الحعياجاعه  واهعماماعه ورغباعه وقدراعهومكعسباعه 

المساعدة في عحقيق أهداف العربية المدرسية، وذلك ألن المكعبة عامل على  -00
 . عاميق أفق الطالب وفهمه لموضوعاعه الدراسية

لدى المواطنين عن طريق عقديم الخدمات والكعب العي  عشجيع وعدعيم المقروئية -03
 . ات واألذواقعرضي مخعلف االحعياج

عزويد القراء بالمالومات الالزمة لهم في عحديث أعمالهم في وظائفهم بالمجعمع  -02
 وفي إدارة شئونهم الاملية.

الرئيسية للمطـالعة العمـومية لواليـة تيسمسـيلت "الدكتور يحي خدمــات المكتبة -2
 1بوعــزيــــز":

 كعبية الالزمة وذلك كمايلي   عامل المكعبة محل الدراسة على عقديم الخدمات الم 

   عن طريق     لتزويدا -0

كمال مسعلزمات الشراء وبادها  الشراء : -أ اسعقبال المقعنيات يعم ضبط القائمة وا 
 الجديدة وعسجيلها، ولكن يحدث هذا كله باد عملية اإلخعيار والعي عاعمد مايلي    

ل  سجل اقعراحات القراء، دراسة احعياجات المسعفيدين والعي  ععم من خال  -   
 باإلضافة 

 إلشراكهم الاملية بعوزيع قوائم كعب دور النشر .
                                                           

  النظام الداخلي للمكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت. - 1
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 إجعهادات المكعبين في اخعيار الكعب الخاصة بالحرف والثقافة المحلية السائدة . -

الامل على إحداث عوازن على مجموعات المكعبة   وذلك من خالل مارفة مواطن  -  
 الضاف .

 من خالل هدايا المؤسسات الحكومية واألفراد . الهبات : -ب

 مالحظة   العبادل   وهذه الطريقة لم يامل بها في المكعبة باد .

   من خالل فهرسعه وعصنيفه و عرعيبيه على الرفوف ، بحيث  تنظيم رصيد المكتبة  -3
 نجد   

العاريف  عاعمد المكعبة الرئيسية على المايير الدولية في  عملية الفهـرسة : -أ 
بمصادر المالومات ووصفها وصفا ماديا من خالل بيانات ) الانوان ، والنشر ، 

 والعوريق ( وععم يطريقعين وهما  

  : من خالل إعداد فهارس الاناوين الورقية. الطريقة التقليدية 
  : باد إدخال مالومات الكعب وعخزينها في النظام اآللي المعكامل  الطريقة اآلليـــة

السنجاب والضغط على زر الطباعة ، عظهر بطاقة الفهرسة كاملة بحقولها السعة ، 
 عزامنا مع إعاحة الفهرس اآللي للقراء في قاعة المطالاة ببدائل بحث معنوعة.

 صنيف ديوي الاشري .عاعمد المكعبة الرئيسية على نظام ع  عملية التصنيف: -ب

طريقة الامل به، باد فرز الكعب المشعراة أو المهداة حسب المواضيع عوضع  -   
األرقام الخاصة بكل موضوع اععمادا على الدليل الاملي لخطة عصنيف ديوي الاشري 

 حيث اقعصرنا على األقسام المائة فقط لهذا العصنيف.
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 المخزن. المحافظة على سالمة الكعب من خالل عنظيم -2

 عنظيم عملية اإلعارة الداخلية والخارجية لمصادر المالومات. -2

 عوجيه المسعفيدين و إرشادهم في عملية البحث البيبليوغرافي . -6

 عوفير خدمة اإلحاطة الجارية من خالل إعالمهم بالرصيد الجديد للمكعبة . -5

 خدمة المكعبة المعنقلة. -0 

 إقامة ماارض للكعاب. – 1

 قامة نشاطات ثقافية لألطفال.إ -7

   إقامة محاضرات وندوات فكرية. -07
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الهيكل التنظيمي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تيسمسيلت  المطلب الثاني:
 1"د. يحي بوعزيز":

 المصالح العالية عضم المكعبة األقسام و    -1

 مصالح  72  ويضم بدوره الوثائقي وتثمينهقسم معالجة الرصيد  -أ

ثراء مصلحة اإلقتناءات:  -1  هي مصلحة عهعم بعزويد وعوفير أوعية المالومات وا 
 الرصيد الوثائقي 

هي مصلحة عقوم بعنظيم وعرعيب  مصلحة معالجة الرصيد الوثائقي والصيانة: -2 
                                         الرصيد الوثائقي من خالل عملية الجرد، الفهرسة والعصنيف.  

   عقوم بعنظيم الرصيد اإللكعروني.مصلحة اإلعالم اآللي والسمعي البصري  -3  

 ويضم بدوره مصلحعين  قسم خدمة المستعملين: -ب

وعقوم بحسن اسعقبال القارئ وعوفير الكعاب مصلحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء:  -1 
 عند طلبه )اإلعارة(.   

عقوم بعنظيم األنشطة الثقافية والبرامج  مصلحة التنشيط وتبادالت األنشطة الثقافية: -2 
 العرفيهية.  

 فروع               72عهعم بالجانب اإلداري للمكعبة وعضم بدورها  مصلحة اإلدارة والوسائل: -ج

                                                           
وثيقة علمية مسلمة من طرف مصلحة اإلدارة والوسائل بالمكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية   1

 (.2) انظر الملحق رقم 77 07ساعة  ، ال3707جوان  73عيسمسيلت، يوم 
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 ع المسعخدمين. فر  - 0 

 فرع الميزانية والمحاسبة.     - 3 

 فرع الوسائل الاام - 2

أقسام المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تيسمسيلت "الدكتور يحي  -2
 1بوعزيز":

  الطابق األرضي  والذي يضم  -0

وعوجيههم نحو عناط له مهمة اسعقبال القراء والزوار مكتب االستقبال والتوجيه:   -أ
طرفهم، بعقديم المالومة الواضحة والوفية، في إطار الخدمات  المصالح المطلوبة من

 المكعب مهمة اعصالية محورية.   العي عقدمها المكعبة للمسعاملين، إذن لهذا

يحعضن بهو الماارض مخعلف الماارض العي عنظمها المكعبة  بهـــــو المعـــــــارض: -ب
 . في شعى المناسبات

 02يعكون رصيدها الوثائقي من أكثر من  :قاعة الطفل )قاعة المطالعة صغار( -ت
سنة، إضافة إلى  06من سن العحضيري إلى غاية سن  ألف كعابا، موجه  لألطفال

ذكاء الطفل ومهاراعه الفنية، ععسع لـ   مجموعة ألااب عرفيهية وعثقيفية عساهم في عنمية
 قارئا. 037

                                                           
 النظام الداخلي للمكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت..  1
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رصيد من الكعب مصنف وفق عصنيف ديوي الاشري  رفــــــوف الكتــب:قــاعــــــــة  -ث
مدعمة بقاعدة بيانية بيبليوغرافية عسمح للقارئ الوصول إلى الكعاب الذي يريده بأسرع 

 وقت ممكن عن طريق البحث اآللي وهذا في طريق اإلنجاز.

وي لخدمات ياعبر من أهم المصالح في المكعبة ألنها الاصب الحي بنك اإلعارة: -ج
المكعبة وهو المكان الوحيد الذي يمكننا من دراسة حاجيات المسعفيدين، يعم على مسعواه 
إعارة الكعب الداخلية والخارجية، يحعوي بنك اإلعارة على فهرس عقليدي يسعخدمه فئات 

 المجعمع في عملية البحث.

 شروط اإلعارة  

 اسعظهار بطاقة القارئ. -

 ابين فقط قابل للعجديد. مدة اإلعارة أسبوع لكع -

 مخــــــزن الكعـــب. -خ

  الطابـــق األول   ويـــضــــم -3

سنة فما فوق من عالميذ  05مخصصة لمن يفوق سنه  قاعة المطالعة كبار: -أ
 قارئا. 337الثانوية، وطلبة الجاماة، عسعوعب 

عسمى هذه القاعة بفضاء القراء النوعيين، مخصصة  باحثين: –قاعة المطالعة  -ب
الذين يزاولون البحث الالمي، أو بصدد العحضير لمذكرات  األساعذة والطلبة  للدكاعرة،
   باحثا. 57عصل طاقة إسعياابها إلى  العخرج،
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فضاء البحث الشبكي موجه للقراء مجانا، يوفر على قاعة الملتيميديا واإلنترنت:  -ت
مسعامال من مخعلف الفئات  06عحصيل المالومة، يسعوعب عب وجهودمعا القارئ 
 سنة.  05والامرية عدا األطفال أقل من  الالمية

يسمح للمنخرطين باالسعفادة من خدمات اإلعالم فضاء مجهز بأجهزة اإلعالم اآللي  -
 اآللي و االنعرنت مجانا بمادل ساعة في اليوم قابلة للعجديد. 

 الماــارض  عقام به ماارض الكعب.بهــــــــو  -ج

   مخصص لإلدارة، مكعب المديــــر، مكعب األمانـــة. الطابــــق الثانـــي  -2

 االنخراط في المكعبـــة   -

عقدم المكعبة خدماعها للقراء من كل الفئات ومن مخعلف األعمار مع مراعاة     
األولوية في الدخول إلى المكعبة خصوصيات ذوي االحعياجات الخاصة كما أنها عاطي 

 للمنخرطين بصفة رسمية ومنعظمة.

 1 االنخراط للمشعركين بعقديم الملف العالي  عمنح بطاقة  

(  72طلـب خطــي، شهــادة ميــالد، نسخـة من بطاقــة العاريـف الوطنيـة، ثالثة )   -  
 صــور شمسيــة، بطاقــة إقامــة

 االنخراط يجب فورا إبالغ إدارة المكعبة.فـــي حالة ضياع بطاقة و

                                                           
 النظام الداخلي للمكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت.  1
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أمــــا عن أيام وعوقيت فعح المكعبة فهو كل أيام األسبوع ماعدا يوم الجماة من الساعــــــة   -
 27 05إلى غاية الساعة  27 02صباحا ومن الساعة  77 03إلى الساعة  77 71
 مساءا.

ولالسعاالم والعوجيه يوجد مشرف على القاعة فالى المسعاملين إعباع عاليماعه والرجوع  -
 إليه وللمزيد من المالومات الخاصة بالمكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية فهي كالعالي 

 

 

 

 1  ملحقات المكتبة(مكتبـــــات المطالعــــــة العموميـــــــة ) -3

( مكعبات ملحقة، عوجد 70ععوفر المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية على سبع )      
صفر عام  70" قرار وزاري مشعرك مؤرخ في  ملحقة أوالد بسامملحقعان رسميعان )

إنشاء ملحقة لمكعبة المطالاة الامومية ، يعضمن 3700يناير سنة  03الموافق لـ  0223
 0222رجب عام  77"قرار وزاري مشعرك مؤرخ في  ملحقة خميسعي(بأوالد بسام"(، )

، يعضمن إنشاء ملحقة لمكعبة المطالاة الامومية 3703مايو سنة  27الموافق لـ 
ق ( ملحقات قيد اإللحاق النهائي )في انعظار صدور قرار اإللحا76بخميسيعي"( وخمس )

النهائي من وزارة الثقافة( وهي  ملحقات "الايون، عماري    بني لحسن، سيدي عابد، 
 والمااصم".

                                                           
 70المؤرخ في ملحقات المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية، إنشاء   القرار الوزاري المشعرك حول 1

 .3700يناير 03الموافق ل  0223صفر 

 رطريق الجزائ 32ع أول نوفمبر رقم شار العنوان: 

 08 12 57 046   الهاتف:            

 07 12 57 046  الفاكس:            
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عجدر اإلشارة إلى أن جل ملحقات المكعبة الرئيسية ععوفر على نفس قاعات المطالاة   
)قاعة المطالاة صغار، قاعة المطالاة كبار، قاعة المطالاة للباحثين(، بيد أن فضاء 

 االنعرنت معوفر فقط على مسعوى ملحقعي أوالد بسام وخميسعي. 

 المكتبـــــــة المتنقلــــــــة: -01-2-8

ععوفر المكعبة الرئيسية لوالية عيسمسيلت على مكعبة معنقلة عبارة عن شاحنة ععسع       
كعابا من الرصيد الوثائقي، مهمعها خدمة القارئ وعقريب  3777حمولعها إلى حوالي 

الكعاب منه، نشر وعرقية المطالاة الامومية عبر إقليم الوالية السيما المناطق النائية 
 والمازولة.

  التجهيزات واآلثاث -03-2-2

إن أثاث وعجهيزات المكعبة الرئيسية للمطالاة الامومية لوالية عيسمسيلت " الدكعور 
يحي بوعزيز" معنوع يشمل  رفوف الكعب والفهارس و عربات صغيرة لنقل الكعب، طاوالت 
وكراسي للمطالاة، خزائن خشبية وزجاجية لارض الكعب، مكاعب للموظفين، أجهزرة 

مثل لباس  اآللي الحواسيب والطاباات، أجهزة ومواد خاصة بالنشاط الثقافي اإلعالم 
وأفرشة أخرى بباض الورشات األخرى كفرق  الحكواعي وكذلك ألبسة المهرجين البهالواني 

 العجهيزات  المذكورة حسب الجدول األعي إضافة إلى باض المسرحيات ، هذا 

 الرصيد الوثائقي:  -3-2-3

المكعبة الرئيسية على رصيد وثائقي ثري ومعنوع ، منظم ومصنف حسب ععوفر       
سنويا بفال عمليات االقعناء والهبات العي عقوم بها   عصنيف ديوي الاشري ، بحيث ينمو
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 13035يبلغ الرصيد الوثائقي بالمكعبة الرئيسية لوالية عيسمسيلت حوالي  المكعبة الرئيسية
  نسخة معنوع بين حسب الجدول األعي

   عحعل شبكة اإلنعرنت مكانة الئقة بين المفاـّالت المحورية ثانيا :  الشبكة التفاعلية
لنشاطات المكعبة الرئيسية وملحقاعها، نظرا لسرعة عدفقها، ساة انعشارها، قوة عأثيرها، 

 وسهولة إحداث الاملية العواصلية مع القارئ والمسعفيد من الخدمات المكعبية.
ويب، عبارة عن نافذة إلكعرونية فاالة في نقل   ئيسية على موقعععوفر المكعبة الر 

 النشاطات والخدمات الثقافية إلى الجمهور 

(WWW.BIBP-TISSEMSILT.DZ).3702 عم إنجاز هذا الموقع خالل سنة 

   FACE-BOOK  BIBTISSEMSILTونافذة عبر الشبكة االجعماعية 

  )BIBTISSEMSILT@HOTMAIL.FR)باإلضافة إلى البريد اإللكعروني 
)TISSEMSILT.DZ-CONTACT@BIBP(  الذي يمثل حلقة هامة في العواصل مع

المراسلين الصحفيين بخصوص المراسلة والنشر الصحفي حول نشاط المكعبة الرئيسية 
 وملحقاعها.

إذن فشبكة اإلنعرنت عاد واسطة أساسية وهامة في العرويج والعسويق اإللكعروني للنشاط   
 الثقافي للمكعبة

 

 

 

http://www.bibp-tissemsilt.dz/
mailto:BIBTISSEMSILT@HOTMAIL.FR
mailto:CONTACT@BIBP-TISSEMSILT.DZ
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 الثقافية المؤسسات في الحال واقع عبين ماطيات الميدانية الدراسة لنا أفرزت لقد
 المؤسسة أن على الدراسة هذه أكدت ولقد البشرية، مواردها إدارة حيث من عسمسيلت ةوالي

 الشهادات حاملي من كانوا وان البسيطة، المؤهالت ذوي  على عملها في عاعمد الثقافية
 إلى يرجع ذلك أن سبق فيما أوضحنا وقد .الثقافي بالمجال عالقة لهم ليس أنه غير

 الامومي، للوظيف عاباة عمومية كمؤسسة الثقافية المؤسسة طبياة منها ،عدة عوامل
 في العوظيف ندرة وكذا الثقافي، المجال في العكوين في معخصصة ومراكز مااهد غياب
  .الدولة ميزانية لشح نظرا القطاع هذا

 أي إلى عسعجيب ال المؤسسات هذه داخل العوظيف عملية فإن آخر جانب من
 واحعياجاعها معطلباعها إلى عسعجيب وال بل البشرية، الموارد عسيير مقاييس من مقياس
 .المعخصصة الكفاءات في كبير نقص عااني عزال ال أنها اععبار على

 العي البشرية للموارد عنمية سياسة لها ليست المؤسسات هذه فإن أخرى  جهة من
 أي ومؤهالعهم، أدائهم عحسين أجل من لامالها عكوين بأي عقوم ال فهي عليها، ععوفر
 ندرة ذلك إلى باإلضافة موضوعية، لماايير عخضع ال آلية عملية عبقى األداء عقييم عملية

 في عايش يجالها مما المؤسسات، هذه ضمن الامل على الامال عشجع العي المحفزات
 .طرفهم من ورفض رضا عدم مناخ

 عقييمهم في وكذا الثقافي القطاع في الامال لعسيير عقييمهم في ذلك عجلى وقد
 .بها ياملون  العي المؤسسة ونشاط لامل

 وبالعالي ،عسمسيلت ةواليل الثقافية المؤسسات أن القول يمكن فإنه وعليه
 البشرية الموارد إدارة عمل عوجه سياسة على ععوفر ال الجزائر في الثقافية المؤسسات

 .المؤسسات لهذه الدولة رؤية بدوره ياكس مما فيها،
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 سياسات سياسات، جملة عن الحديث ياني موجهة سياسة عن الحديث إن
 يمكن وعليه المؤسسات، لهذه بالنسبة عمويلية سياسة وكذا عكوينية سياسة عشرياية،
 :اآلعية النقاط إلى العطرق 

 فلقد الثقافية، المؤسسة طبياة في أوال ععجسد المجال هذا في الدولة سياسة :أوال
 لكن عمومية، مؤسسة (القوانين عؤكده كما) الثقافية المؤسسة أن الدراسة لنا أثبعت

 الكبيرة العاددية البالد، لكل بالنسبة الحال وكذلك عسمسيلت والية مسعوى  على المالحظ
  .الوصاية في

 البلدية إلى عابع هو ما ومنها الثقافة، وزارة إلى عابع هو ما الثقافية المؤسسات فمن
 األوقاف وزارة إلى عابع هو ما ومنها المحلية، والجماعات الداخلية وزارة إلى وبالعالي
  .الدينية والشؤون 

 غير الثقافية المؤسسة يجال والمركزي  المحلي بين الوصاية في العادد هذا
 من الكثير في أيضا ذلك يؤثر وقد بل .المهام واضحة غير وبالعالي الماالم، واضحة

 كما المعاددة، الوصايات ذات المؤسسات مخعلف بين والمهام المصالح بين العداخالت
  .الثقافي نشاطها في والوالية الثقافة وزارة بين المصالح عداخل في الحال هو

 الامل وعنسق عشرف العي الثقافة كمديرية ثقافية مؤسسة مهمة وضوح عدم أو
 عحت مؤسسات هي عملها وعنسق عليها عشرف العي المؤسسات كل أن غير الثقافي
 .والنشاط الامل في عامة اسعقاللية ولها الثقافة لوزارة المباشرة السلطة

  .القانوني الجانب في أيضا يعجسد سياسعها وغياب الدولة رؤية :ثانيا

 إال الثقافي، المجال في الجزائر عليها ععوفر العي القوانين من الكبيرة األرمدة فرغم
 المؤسسات من للكثير بالنسبة ذلك و .القطاع لهذا الحساسة المجاالت عمس ال أنها
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 للامل فضاءات مجرد عكون  أن إال عادو ال والعي قوانين على ععوفر ال العي الثقافية
 نشاطاعها، يحدد مما للبلدية العاباة الثقافية للمؤسسات بالنسبة الحال هو كما الثقافي،
 أيضا، واإلعالم الثقافة مركز .البلدية والمكعبة للفنون، البلدي الماهد ، الثقافية كالمراكز

 للموارد بالنسبة واضحة قانونية وضاية على يعوفر ال أنه إال الثقافة لوزارة عبايعه ورغم
 بامال الخاص القانون  وجود رغم .القوانين غياب من األخرى  هي عشكو العي ، البشرية
 هو كما القطاع، في الااملين كل يمس ال ألنه كافي، غير يبقى أنه إال الثقافي القطاع
 المعوفرة الامل وسوق  يعوافق ال كونه عن فضال، المسرح ورجاالت للفنانين بالنسبة الحال
 .الجزائر في

 العمويل مشكل هو الثقافية المؤسسات يواجه الذي الرئيسي المشكل إن :ثالثا
  .المادي

 لباقي بالنسبة الميزانيات أضاف من عاعبر مؤسساعها بكل الثقافة وزارة أن حيث
 اععبار على عسيير، ميزانية في غالبا ععمثل والعي اإلطالق على وأضافها بل القطاعات،

 لكل الممنوحة المخططات عبر الدولة بهم ععكفل الثقافي بالقطاع الخاصة العجهيزات أن
 .والية

 للمؤسسات بالنسبة كبيرة مشاكل عنه ععرعب الميزانية في الكبير النقص هذا
 وجه، أكمل على بنشاطها القيام حعى أو العكوين أو العوظيف على القدرة كادم الثقافية،

 .أرادت إذا إال العمويل عوفر ال والعي الوصاية لبرمجة يخضع ذلك أن رغم

 سياسة غياب ياني الثقافية، المؤسسات أو بالثقافة خاصة سياسة غياب :رابعا
 عخصصات ععضمن ال المهني أو الاالي العكوين فخريطة .الثقافي للقطاع بالنسبة عكوينية

 .الثقافي المجال في
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 أخرى  قطاعات إلى أهمية أولت االسعقالل منذ أعبات سياسات إلى راجع وهذا
  .واالقعصاد كالصناعة

 عضطلع العي المؤسسات لهذه الدولة عضاها العي القيمة ياكس ذاعه حد في هذا
  .المجعمع وثقافة صورة وعمثل الثقافي بالدور

 :هرالمظا من جملة عملها في عايش الاالم عبر الثقافية المؤسسات كانت إذا
 مناصب اسعقرار عدم وكذا بالمناسباعية، العمويل المهمة، وفي المفهوم في الغموض
 من حالة عايش المحيطة، البيئة الخعالف ونظرا ذلك إلى إضافة بالدنا، في فإنها الشغل،
 هيمنة كبير حد إلى عكرس واقعصادية اجعماعية، سياسية، ظروف عن الناعجة الجمود
  .المبادرة روح ععرك ال والعي عليها الدولة

 الموارد نظام أن نقول؛ أن يمكن بحعة نظرية عحليلية نظرة ومن السياق، هذا في
 الخارجية البيئة وكذا الداخلية البيئة إلى وبالنظر الثقافية المؤسسة نظام في البشرية
 إذا سلبية دورات الاكسي؛ الفال دورات من نوعين عايش إنما مظاهرها، بشعى المحيطة

 ودورات العوازن، من وعان عمثل المخرجات حالة فإن المدخالت إلى بالنظر أنه اععبرنا ما
نما انفجار حالة ليست وهي إليها آلت العي الحالة االععبار باين أخذنا ما إذا إيجابية  وا 
 .عام وركود عوقف حالة

 ظل لطالما قطاعا، لعمس أخرى  أبحاث أمام الباب عفعح بعواضاها الدراسة هذه إن
  ركزت لقد .نشاطه وآليات مكانيزماعه فهم أجل من األكاديمي الالمي البحث عن بايدا
 العطرق  يمكن ولكن البشرية الموارد مجال على العخصص، لطبياة نظرا الدراسة هذه

 دراسة خالل من الثقافية، المؤسسة هو والذي النظام هذا مظاهر إلى عامقا أكثر وبشكل
 الفاعلين عاامل الثقافية، المؤسسة مع الجمهور عاامل العشرياي، كالجانب أخرى، جوانب
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 الكفيلة المواضيع من وغيرها الثقافية، المؤسسة مع ثقافة ورجال فنانين من الثقافيين
.الجزائر عايشه الذي الثقافي المجال في مبهمة عزال ال أخرى  جوانب على الضوء بعسليط



 

 

 قائمة المصادر
 والمراجع

 
 



 قائمة المصادر والمراجع

 

51 

بوهنة زينب وبلهادي مريم، إدارة الموارد البشرية في المؤسسة االقعصادية، وزارة العاليم  (0
 .3702 -3702الاالي والبحث الالمي، الجزائر، 

 322-02مرسوم رقم – 077الادد  – 0702ديسمبر  02الجريدة الرسمية الجزائرية  (3
 .0702ديسمبر  75مؤرخ في 
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Résumé 

Cette étude visait à identifier la réalité de la gestion des 
ressources humaines dans les institutions culturelles - une étude 
de terrain de la Maison de la Culture et de la principale 
bibliothèque de lecture publique de la Wilayat de Semselt. 

L'étude comprenait un aspect théorique et un aspect appliqué, 
et cette étude s'est appuyée sur l'approche analytique descriptive. 

 Le mémorandum comprenait deux chapitres, dans chaque 
chapitre deux thèmes et deux demandes, le mémorandum 
examine la réalité de la gestion des ressources humaines dans les 
institutions culturelles au niveau de la Maison de la Culture et de 
la bibliothèque principale de lecture publique dans l'état de 
Tassemsilt 
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Summary 
This study aimed to identify the reality of human resources 

management in cultural institutions - a field study of the House of 
Culture and the main library for public reading in the Wilayat of 
Semselt. 

The study included a theoretical and an applied aspect, and 
this study relied on the descriptive analytical approach. 

 The memorandum included two chapters, in each chapter 
two topics and two demands, the memorandum examines the 
reality of human resources management in cultural institutions at 
the level of the House of Culture and the main library for public 
reading in the state of Tassemsilt 
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