


 

 الميم إنا نحمدك حمًدا ال ينتيي عدده وال ينقطع عمى نعمة العمم.

الميم لك الحمد والشكر عمى توفيقك لنا إلنجاز ىذا البحث المتواضع الذي ىو ثمرة جيد 

 جييد وعمل مستمر، كما نسألك الميم أن تقبمو منا وتجعمو في ميزان الحسنات.

زريقات مريم إلشرافيا عمى مذكرة تخرجنا والتي لم كما نتقدم بشكر الخالص لألستاذة حمزة 

 تبخل عمينا بنصائحيا وتوجيياتيا التي قدمتيا لنا طوال البحث.

والتي ليا الفضل الكبير لوصولنا تي رافقتنا طوال المشوار الجامعي كما نشكر األستاذة ال

 .جزاىا اهلل خيًرا يذه المرتبة األستاذة محمدي ناديةل

 مال المكتبة المركزية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم.نشكر أيًضا كل ع

وبأخص صديقة  كما نشكر كل من قدم لنا يد المساعدة إلنجاز ىذا البحث حتى ولو بكممة

 .كميفة إليام



 
 أهدي ثمرة دراستي إلى:

 شفائي وحزنت لدموعي إلى التي أعطتإلى رمز الحنان إلى من سيرت لمرضي وشفت ل

معنى لوجودي إلى من صنعت بحنانيا منار حياتي إلى التي بدونيا ال طعم لمحياة إلى أمي 

 .حفظيا اهلل لي العزيزة

إلى أعز ما أممك في ىذا الوجود إلى الذي لم يبخل عمي بعطائو ودفئو إلى نور حياتي أبي  

 .أطال اهلل في عمره العزيز

لخضر وزوجاتيم وأختي إلى أجمل ىدية في حياتي إخوتي وأخواتي: محمد والعيد والميدي و 

لى نور عيوني أوالد أخوات لى حبيبي الغالي وأخي الصغير ميمود وا  ي: ربيع وسارة فاطمة وا 

لى أعمامي وعماتي، وخالتي وبناتيم.إلى جدتي الغالية التي  ودعاء وميدي ولخضر، وا 

 أطمب من اهلل أن يشفييا ويطيل في عمرىا.

تحية حب وشوق من كانوا سندي وظمي وكانوا خير أنيس في مراحل حساسة من حياتي 

سندي الوحيد وال أنسى من كانت  ، زكية، بختة،رفاقي: عائشة، حياة، حميمة، حسنية

 .صديقتي في المذكرة ميني خيرة

 .7102لي الخير إلى جميع الزمالء دفعة  ىإلى كل من يعرفني ويتمن

 



 

لى اليد التي طالما قدمت لي الكثير، إلى أبي الحبيب أطال  إلى نهر العطاء المتجدد وا 

 اهلل في عمره.

 حفظها اهلل لي. أمي إلى التي أعطتني الكثير الكثير وهي نبع الحنان والمحبة، 

 إلى كل عائمة مهني عبد القادر. 

مريم، التي تحممت عبئ اإلشراف عمى هذا العمل المتواضع  إلى األستاذة حمزة زريقات

. وال أنسى األستاذة محمدي نادية التي لها الفضل ظمت ترشدني إلى العمل والمثابرة والتي

 بشعبة عمم المكتبات والمعمومات. االهتمامالكبير في 

لى كل أعضاء هيئة التدريس بقسم العموم اإلنسانية ــ شعبة عمم المكتبات  و المعمومات وا 

 خاصةـ 

إلى صديقتي وسندي في هذا الموضوع إليك يا فتيحة، إلى التي قدمت لي يد العون 

لى أصدقائي الذين كانوا ثقتي ونجاحي.    زميمتي رباحي حسنية، وا 
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  :مقدمة

المكتبات الجامعية ىي وسط أكاديمي فعال في تقديم المعمومات لمختمف المستفيدين    

   المكان الذي يضم أو يحتوي عمى الكم اليائل  باعتبارىا، المسجمين لدى المكتبة األكاديمية

، فيي تتوفر عمى رصيد وثائقي ضخم يضم من المعمومات والوثائق التي تخدم المستفيدين

القيام بخدماتيا عمى تسعى ىذه األخيرة إلى  إذ   .كل التخصصات الموجودة في الجامعة

ممين متخصصين في مجال المكتبات والمعمومات ذلك من خالل توفير عاأحسن صورة و 

لمطالب وجميع المستفيدين المترددون تي تتوافق مع المناىج الدراسية الوثائق الميمة ال واقتناء

   ، بمعنى آخر فإن المكتبة الجامعية تعد إنتاًجا طبيعًيا لمبيئة التي تقوم بيا فتعمل عمى المكتبة

عمى تحقيق أىدافيا، حيث تمثل القوة العاممة ليذه المكتبات ثروة حقيقية لخدمة المجتمع 

مثل ىذا العنصر العامل األساسي، ليذا عمى المكتبات الجامعية أن تراعي األكاديمي، كما ي

والكفاءة والتأىيل لمموظفين الجدد، وعمييا أن تتبع سياسة واضحة  واالختيارسياسة التعيين 

في  عمال الموكمة إلييم بجد ونااط وأن تراعيالعاممين المناسبين حتى يقوموا باأل الختيار

الدرجة العممية التي يتخرج بيا الفرد، إذن يجب عمى إدارة المكتبات و  التعيين التخصص 

بالتدريب ألن العنصر الباري من أىم العناصر الضرورية في إدارة  االىتمامالجامعية 

 .المكتبات

أحد إذ يعد ىذا األخير  وعميو تسعى المكتبات األكاديمية إلى تبني نظام تقييم األداء،   

، وىذه الوظيفة يا في إدارة الموارد البارية في المؤسسات الوثائقيةلوظائف المتعارف عميا
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ممارسات عممية مستقرة و تحتاج كل منظمة أو مؤسسة أن تجري تقييم دوري ذات مبادئ و 

، كما سميمالقيام بعمميم باكل صحيح و  في من أداء أفرادىا االستفادةيق ألداء العاممين لتحق

ين وقياس مدى العامم األساسي في تحميل وتقييم أداءنب أن عممية التقييم ىي الجا

 استخدام، حيث تطور اإلستراتيجيةم أحد أدوات اإلدارة ، وعميو يعد التقييكفاءتيمصالحيتيم و 

لدراسة تأثير السياسة التربوية أداء العمل الباري ثم  الكتسابالتقييم منذ بداية القرن العارين 

بالتقييم لدى المكتبين  االىتمام، ولقد برز إلدارةفي تحديث طرق ا الستخدامو أيًضاو 

ظيرت أولى الدراسات ، حيث داية الخمسينيات من القرن الماضيوأخصائي المعمومات منذ ب

نتيجة بعض  االىتمام، وكان ىذا الحاسوب في المكتبات استخدامبعد تزايدت  حول التقييم 

 التكنولوجيا  استخدامالحيرة عند و المستفيد  رضا، إضافة إلى عدم صاديةالضغوطات االقت

ة لتعديل عن أدا مكتبات والمعمومات، إذن التقييم ىو عبارةلمينة ال االعتبارالحاجة إلى رد 

ومنو تم نقاط الضعف  بأحرالمراقبة فيو يقوم بمعاينة الفراغات في نظام معين أو المسار و 

 .طرح اإلاكالية التالية

 : اإلشكالية

 ،طرف المستفيدين سواًء كانوا طالبتعد المكتبات الجامعية مركزًا لمتعمم والبحث العممي من 

تسعى المكتبات إلى توفير مصادر المعمومات تتالئم مع و  .أو أساتذة، أو أعضاء إداريين

لطالب عمى إنجاز أيًضا تتوفر المصادر التي تساعد او  المناىج الدراسية المقررة وزارًيا،

 .المختمفةبحوثيم 
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حيث تسعى جميع المكتبات الجامعية في العالم المعاصر إلى إبراز مكانتيا عن باقي   

تبية ىدفيا في ذلك تقديم أحسن الخدمات المك ،تبات في ظل بيئة اديدة التنافسيةالمك

بات الجامعية إلى توفير الموقع وعميو تسعى جميع المكت ،لممستفيد والوصول إلى إرضاء

المواد واد مالية كافية لاراء المصادر و وذلك من خالل توفير م مناسبة لمعمل فييا.المباني الو 

دخال أحدث التقنيات والتجييزات لتسيير المكتبة المكتبية  من  ، وىي تحتاج إلى مجموعةوا 

إذن  ،معمومات وتقديم خدمات المستفيدينتنظيم مصادر الالموظفين في تسيير المكتبة و 

حيث أن  ،ىو مصدر كل الطاقاتالدافعة والحقيقة لمقيام بأي نااط و القوة الموارد البارية ىو 

الذين يتحممون توفير اإلمكانيات  أن الموظفين ىم باعتباركل إنجاز يعود إلى الجيد الباري 

 بما يعود عمى المكتبة بالفائدة المستيدفة . استخدامياالالزمة وتوحيد وترايد 

ممارسة وظائفيا من طرف موظفييا فال بد من متابعة  فإذا كانت المكتبة ال تستطيع   

وتقييم أدائيم بصفة مستمرة ألن األداء يعكس بصفة عامة نوعية الخدمات التي تقوم المكتبة 

 بتقديميا لممستفيدين .

 إذن فاإلاكالية التي نحاول البحث عنيا في ىذه الدراسة ىي:    

 ؟الفعال المستمر و تقييم المن خالل عية المكتبات الجامب داء العاممينأ ماهو واقع   

 تساؤالت الدراسة:

  داء العاممين دور في تحسين المكتبات األكاديمية ؟أكفاءة لىل 
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  داء العنصر الباري لو عالقة في تسويق خدمات المعمومات بالمكتبات أىل تقييم جودة

 الجامعية؟

  الباري ؟أداء المورد تحسين ا في ظل نبمكتبات االرتقاءكيف يمكن 

 ماىي المعايير والمواصفات المتبعة في تقييم أداء العاممين بالمكتبات الجامعية؟ 

 : الدراسة فرضيات

  الرفع من مستوى و األكاديمية  المكتباتصورة ن يحستدور في لو إن كفاءة أداء العاممين

 .الوثائقية والمنتجاتالخدمات 

  المعمومات بالمكتبات الجامعية .تقييم العنصر الباري لو عالقة في جودة تسويق 

  ليا عالقة المواصفات المتبعة في تقييم أداء العاممين في المكتبة األكاديمية المعايير و

 المينية.الوظائف ن مستوى العاممين بمختمف الرتب و بتحسي

 ة رد البارياالمو مختمف داء مستمر ألفعال و  يتطمب تقييم نموذج المكتبي بال االرتقاء

 . المكتبات األكاديميةداخل 

 أهمية الدراسة :

 إلعتبارات التالية :لتكسب ىذه الدراسة أىمية بالغة   

  ومن أبرز تقديم خدمات إن الموظفين ىم من أىم المقومات المكتبات األكاديمية

 المعمومات.



                                                                                         ياإلطار المنهج

 

 
 ه

  تقديم خدمة جيدة في المكتبات الجامعية يستمزم موظفين أكفاء أي ذات الكفاءة والقدرة

 المطموب.العالية عمى تنفيذ األعمال المختمفة بيا من ناحية الكم والنوع في الوقت 

  في ظل المعطيات التكنولوجية الحديثة يحتم عمييا  واستمرارىاإن بقاء المكتبة الجامعية

 مين مؤىمين عممًيا وعممًيا.   السعي لتوفير عام

 مؤىاًل عممًيا وعممًي وأخالقًيا يتطمب تقييًما جاًدا وااماًل لجميع  وصول إلى موظفلم

 الوظائف.  

 أسباب الدراسة :

 .ندرة البحوث في ىذا المجال رغم أىميتو 

 فيو.التام بأنو موضوع يستحق الخوض  اقتناعنا 

  الرغبة في معرفة عالقة التأثير بين أداء العاممين وتحسين الخدمات المكتبية المقدمة

 لممستفيدين.

  إلى موضوع تقييم أداء العاممين في المكتبات الجامعية وعالقتو بتحسين  االنتباهجمب

 خدمات المعمومات .

  والتي نستطيع ة، الجامعيالفضول والحب الذي دفعنا لدراسة تقييم أداء العاممين بالمكتبة

 من خالليا الكاف عن الخمل الموجود والعمل عمى إصالحو.

 أهداف الدراسة :

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
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 .التذكير بأىمية عممية تقييم أداء العاممين عمى مستوى المكتبات الجامعية 

 وانب القصور في متابعة عمل الموظف لمتأكد من قيامو بواجباتو مع الكاف عن الج

 النااط المكتبي. 

  وأخالقًيا.معرفة أثر التقييم في الحصول عمى كفاءة الموظفين عممًيا وعممًيا 

  التقييم ىو عممية منظمة لتقدير مدى تحقيق األىداف المرسومة وبالتالي فالدراسة تيدف

المكتبات من أجل التقييم عادًيا تقوم بو ال بد لمتقييم أن يكون إجراًءا  إلى التأكد عمى أنو

 الاامل الذي يقوم بو الخبراء .

 منهج الدراسة :

تسعى لجمع المعمومات و  ة البحث عن الحقائق وكاف الغموض،طبيعة البحوث العممي 

 اعتمدناحيث  ،مى توافقيا مع الدراسة الميدانيةالعمل علنظرية المتعمقة بموضوع الدراسة، و ا

الذي"ييدف أوال إلى جمع بيانات ومعمومات كافية ودقيقة عن  عمى المنيج الوصفي التحميمي

الظاىرة ومن ثم دراسة وتحميل ما تم جمعو بطريقة موضوعية وصواًل إلى العوامل المؤثرة 

التي المعمومات النظرية لنا بالحصول عمى البيانات و  . حيث يسمح1عمى تمك الظاىرة"

خطة لجميع البيانات  يعد ذلكو  ،البحثالاامل لموضوع تساعدنا عمى الوصف الدقيق و 

 .الموضوعيةات بغية التوصل لنتائج الدقيقة و تحميل المعمومالميدانية و 

 

                                           
.62. ص2006. الجزائر: دار القصبة. 2ـ أنجرس، موريس. منيجية البحث في العموم اإلنسانية. ط 1  
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 صعوبات الدراسة:

 :فيما يميالاك أن طبيعة البحوث العممية ال تخمو من صعوبات ومااكل وننجزىا   

  مذكرة كافية ضيق الوقت المخصص لإلعداد المذكرة فالفترة المحددة ال تكفي إلعداد

 ومممة بكل جوانب الموضوع المدروس.

 .تكرار معمومات بين المؤلفين 

 صعوبة في إجراء المقابمة مع مسؤول المكتبة. 

 .قمة الدراسات في موضوع تقييم األداء خاصة في المكتبات الجامعية 

 الدراسات السابقة : 

حث العممي التي ينطمق تعتبر الدراسات السابقة إحدى الخطوات اليامة في عممية الب    

                                                                 البحث:منيا الباحث في صياغة 

 احتياجاتــ ومن بين الدراسات دراسة تحت عنوان: دور تقييم أداء العاممين في تحديد 1

التدريب ــ دراسة حالة: مؤسسة صناعة الكوابل الكيربائية ــ بسكرة ــ وىي عبارة عن رسالة 

لنيل ايادة ماجيستر في عموم التجارية ــ قسم العموم التجارية ــ جامعة بوضياف وىي من 

.   2006ــ2005الزمنية ليذه الدراسة فيي بين إعداد الطالب: عمار بن عياى ــ أما الفترة 
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التدريب  احتياجاتوتتمخص ىذه الدراسة حول دراسة نظام تقييم األداء و دوره في تحديد   

الكوابل الكيربائية ىو أن أداء العاممين ىو نظام رسمي مصمم من  في المؤسسة صناعة

 باعتبارهوالتدريب  ،قياس وتقييم أداء وسموك األفراد إدارة الموارد البارية في المنظمة من أجل

نااط مخطط يتكون من مجموعة البرامج مصممة بيدف رفع مستوى ميارات وذلك من أجل 

 حديد التدريب . الوقوف عمى أىمية ت

 ومن أىم النتائج التي خرجت بيا ىذه الدراسة ىي:    

ثانية سنوًيا أو بعد ء بالمؤسسة األولى تجرى كل اير و أن ىناك طريقتين لتقييم األداــ 

 ذلك من أجل تقييم الميارات.دورة تدريبية، و  االنتياء

تبيان أسباب ضعف اإلنتاج بالمؤسسة ىي نقص التدريب وكذلك تستخدم اإلدارة نتائج ــ  

                                                                القرارات المتعمقة باؤون العاممين. االتخاذتقييم أداء في 

 االقتصاديةاسة تحت عنوان: تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاممين في المؤسسة در  ــ 2

منطقة الجزائرية ــ دراسة حالة: مؤسسة توزيع و تسويق المواد البترولية المتعددة نفطال 

مسيمة ــ  CLP ــ سطيف وىي عبارة عن رسالة لنيل ايادة الماجيستر في عموم التجارية  

قسم العموم التجارية جامعة محمد بوضياف بالمسيمة من إعداد الطالبة بعجي سعاد ــ أما 

 .                                                2007ــ2006الفترة الزمنية ليذه الدراسة فيي بين 
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من المؤسسات  وتتمخص ىذه الدراسة حول مدى فعالية نظام تقييم أداء العاممين في واحدة   

تقييم أداء العاممين من  عممية  المتمثمة في نفطال مسيمة وىو أنالجزائرية  االقتصادية

وذلك من أجل الوقوف عمى مكانة ىذا النظام في  الوظائف أساسية في إدارة الموارد البارية

بين المستويات  االتصالأيًضا تطوير الموارد البارية وتعزيز دراسة و المؤسسة محل ال

كذلك كاف عن أىم الظروف التي ة تحقيق األىداف المرجوة و اإلدارية في المؤسسة بغي

 تميزه . الصعوبات التيذا النظام في المؤسسة واألخطاء و تحيط بتطبيق ى

 النتائج التي خرجت بيا ىذه الدراسة ىي:ومن أىم   

 التنظيمي.      ـــ غياب اإلطار القانوني و 

 من طرف اإلدارة العميا بمتابعة وتطبيق ىذا النظام.  االىتمامعدم  ـــ

 ـــ المعايير المستخدمة ال تتميز بالموضوعية. 

 ـــ عدم توفر المؤسسة عمى بعض الظروف المالئمة لمعمل .

                                        قيام بتدريب المارفين .ـــ عدم 

دراسة تحت عنوان: معوقات تقييم أداء العاممين في الجامعات الفمسطينية وسبل  ــ 3 

عالجيا وىي عبارة عن رسالة لنيل ايادة الماجيستر في العموم التجارية قسم إدارة األعمال ــ 

 .2007لب: خالد أبو ماضي لسنة الطاجامعة اإلسالمية غزة وىي من إعداد 
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اممين في الجامعات ة أىم معوقات تقييم أداء العتتمخص ىذه الدراسة حول دراس    

 التقييم.الذين يقومون بعممية نظر المقيمين وكيفية عالجيا من وجية الفمسطينية 

 ىما:توصمت الدراسة إلى نتائج نيائية و حيث  

 مقبولة.نماذج تقييم األداء المعمول بيا في الجامعات ــ أن معايير و  

 فعال.ــ أن الفترة الزمنية التي تتم فييا عممية التقييم كافية لمعرفة أداء العاممين باكل  

                        ــ أن عممية التقييم يتبعيا حوافز إيجابية أو سمبية. 

دراسة تحت عنوان: تقيين األداء في المكتبات الجامعية من خالل الخدمات المباارة ــ  ــ4

بجامعة المسيمة وىي عبارة عن رسالة لنيل ايادة  االقتصاديةدراسة حالة: مكتبة قسم العموم 

المعمومات ــ قسم عمم المكتبات جامعة منتوري قسنطينة من ي عمم المكتبات و ف الماستر

 .2010ــ2009ة: سمماني فطوم ــ أما الفترة الزمنية ليذه الدراسة فيي بين إعداد الطالب

معية من خالل الخدمات تتمخص ىذه دراسة حول تقييم أداء العاممين بالمكتبات الجا  

التي من اأنيا أن تساىم في نجاح خدمات المعمومات المقدمة لجميور المستفيدين المباارة و 

 ين.وذلك من أجل إرضاء المستفيد

 حيث توصمت ىذه الدراسة عمى مجموعة من النتائج وىي:

 ــ تقدم مكتبة الكمية خدمة اإلعارة فقط لكنيا تبقى غير كافية.
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 معظم المستفيدين عمى خدمات المعمومات المقدمة إلييم من طرف مكتبة الكمية. رضاــ عدم 

 ــ نقص عدد العاممين المتخصصين في عمم المكتبات و المعمومات.

   مستفيدين من مكتبة الكمية بأىمية التقييم ودوره في تحقيق كفاءة أداء العاممين. إدراك ال ــ

 الدراسة: تحديد مصطمحات

 فية ) نوعية ( أي أن التقييم يعيبيقصد بو إعطاء قيمة أو وزن لايء بصورة كي التقييم:

 1عميو.عن الحكم النوعي أو الكيفي لمايء المراد إصدار الحكم 

التي تعني  PERFORMAREإن أصل كممة أداء ينحدر إلى المغة الالتينية  : األداء

المغة اإلنجميزية منيا لفظة  ااتقتبعدىا إعطاء وذلك بأسموب كمي، الاكل لايء ما و 

PEFORMANCE .2 

معينة لتقدير  فترة زمنيةتقدير أداء كل فرد من العاممين خالل بأنو عممية  األداء:تقييم 

صدار أدائيا و العاممين بتحميل سموك العاممين و تتعمق عممية أداء أداءه و نوعية مستوى و  حكم ا 

               3. الالزمة عن أداء ىؤالء العاممين يمد متخذي القرار في المنظمة بالمعمومات

                                           
.283.ص. 2011. عمان: دار المسيرة لمنار والتوزيع ،موسوعة المصطمحات التربوية .ـ عمي ، محمد السيد 1  

ــ  2001، بسكرة، يم . مذكرة ماجيستر ، جامعة خيضرقياس وتقي االقتصاديةعادل .األداء المالي لممؤسسة  ،عاىيـ 2
  . 2ـ  4.ص.  2002

. 243ص. .2010التوزيع، . عمان: دار وائل لمنار و لبارية. إدارة الموارد امحفوظ أحمدـ جودة،  3  
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المتعممين تحتوي عمى المجتمع من المثقفين و الجامعة و ىي لخدمة  الجامعية:المكتبات 

والثقافة  التعمم، لغرض التعميم و العممية والدوريات والقواميس والمواد األخرىد من الكتب العدي

 1.العامة

 تقسيم العمل:   

 مقسم إلىىذا الموضوع عمى خطة منظمة تمثمت في أربعة فصول كل فصل  ااتمل

 عناصر:

 يتضمن العناصر الضرورية في كل بحث عممي، منيا مقدمة التي اإلطار المنهجي :

فرضيات باإلضافة إلى وضوع الدراسة وتساؤالت الدراسة و عمى إاكالية عامة حول م احتوت

عمى  اعتمدناالمنيج المتبع في الدراسة حيث  وال ننسىأىمية دراسة الموضوع، األىداف، 

في األخير تطرقنا عمى مى مجموعة من الدراسات السابقة و ع استندنا، حيث يالمنيج الوصف

 ة في الدراسة. أىم المصطمحات المستخدم

    :فتناولنا فيو ماىية المكتبات الجامعية من حيث مفيوميا وأىدافياالفصل األول 

لمكتبات ، كما تناولنا الييكل التنظيمي ومستقبل اوظائفياتيا و خصائص وأىم خدماو 

  تواجييا.المااكل التي األكاديمية وأىم الصعوبات و 

                                           
. 2000. مكتبة الممك فيد الوطنيةالرياض: . المعمومات، عبد الغفور عبد الفتاح . معجم المصطمحات المكتبات و  يقار ـ  1  

.289ص.  



                                                                                         ياإلطار المنهج

 

 
 م

  :م أداء العاممين، ويتضمن عمى مجموعة نا فيو أساسيات  تقييلفتناو  الفصل الثاني

ينقسم ىذا العنصر األداء و  من العناصر، العنصر األول تطرقنا فيو إلى مفاىيم عن تقييم

ثم المفيوم الكمي لمتقييم ، واألداء ومن ثم تعرفنا عمى مفيوم التقييم إلى عناصر فرعية،

األىداف ومراحل تقييم  إلى ، باإلضافةأىمية تقييم األداء أما العنصر الثاني ىو ،األداء

أيًضا كذلك معاييره و األداء و  مستويات تقييمأغراض أو مبررات تقييم األداء و  ،األداء وكذلك

، باإلضافة كل المصاحبة لعممية تقييم األداءأىم الماااولنا عنصر الصعوبات واألخطاء و تن

 إلى عناصر أخرى.

 الميدانية التي كانت في المكتبة أو الدراسة التطبيقيخر فصل تمحور حول اإلطار وآ 

ة، أما العنصر تعريف الجامعاألول العنصر  في الجامعية المركزية بمستغانم، حيث تناولنا

الثاني تمحور حول تعريف بمكان الدراسة من حيث تأسيسيا وكذلك مواصفاتيا الداخمية وأىم 

يعتبر بدوره عنصر وال ننسى ذكر المورد الباري الذي ومياميا، المصالح التي تضميا 

أساسي في المكتبات الجامعية، باإلضافة إلى مالحظة واقع تقييم أداء العاممين بيا، مع 

في ىذه الدراسة عمى أدوات جمع البيانات من بينيا  اعتمدناوعميو  تحديد مجاالت الدراسة،

ج بنتائج ميل والخرو المالحظة المباارة لمعاممين وأيًضا مقابمة مع مسؤول المكتبة مع التح

، ولكي تتسم الدراسة عموًما خير خرجنا بمجموعة من اإلقترحاتوفي األ .عامة لمدراسة

ى مجموعة من مصادر بالجدية والتكامل وتزويدىا بالمعمومات الضرورية، قمنا باإلطالع عم

خاتمة التي أخيًرا و إعتمدناىا في دراستنا ىذه،  التي مباارة بالموضوعال متنوعة ذات عالقة
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أو حوصمة حول الموضوع المدروس، وخصصنا صفحة لممالحق ن خالصة عكانت عبارة 

 المعالج.راسة التي تناولنا فيو حوصمة ااممة حول الموضوع ممخص الدو 
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 الفصل األول: ماهية المكتبات الجامعية.

 تمهيد:

الميارات العممية يكتسب منيا المستفيدين المعارف و تعتبر المكتبات الجامعية الوسيمة التي   

ذلك مختمف أوعية المعمومات و استخدام تمكن المستفيدين من الحصول إلى المعمومات ب

تتنوع ى الوثائق المتنوعة في المكتبة، و عماإلطالع لتحقيق أغراض الدراسة أو البحث و 

، وتيدف المكتبة األكاديمية لخمكتبة الكمية ...اامعية منيا المكتبة المركزية، و المكتبات الج

لمكتبات الجامعية تسعى جميع ا، و ألىداف التي تخدم المستفيدينإلى تحقيق مجموعة من ا

شرة خدمات غير المبا، و منيا خدمات مباشرة كاإلعارة ىاأفضل إلى مستفيد إلى تقديم خدمات

ه لكن تواجو ىذ، و الخالجرد وخدمة المعالجة العممية والفنية لموثائق ...مثل خدمة االقتناء و 

المكتبة يا، حيث ظيرت الصعوبات التي تقمل من خدماتالمكتبات العديد من العراقيل و 

، وعميو ضرورة لجوء جميع المكتبات األكاديمية وسائل التكنولوجية الحديثةمختمف الرقمية و 

األولى في تقديم إلى استخدام التكنولوجية الحديثة دون إىمال المكتبة التقميدية ألنيا تعتبر 

 حقيقية تخدم المستفيدين .معمومات مضمونة و 
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 معية( :/تعريف المكتبة األكاديمية )الجا1

 تدار من قبل الجامعات أوموعة المكتبات التي تنشأ وتمول و ىي تمك المكتبة أو مج   

وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة  أو المعاىد التعميم المختمفة، الكميات

 1العاممين في المؤسسة األكاديمية .ي المكون من الطمبة والمدرسين و لممجتمع األكاديم

المكتبة الجامعية ىي تمك المؤسسات العممية الثقافية التي تيدف إلى خدمة الطمبة   

تشمل مكتبات الكميات ، و الباحثينوأعضاء الييئة التدريسية وموظفي الجامعة وعموم 

 2المكتبات األخرى الممحقة بمؤسسات التعميم العالي .و والمعاىد العميا  الجامعاتو 

ية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات وحاسبات المكتبة كما عرفت الموسوعة العرب    

 احتياجاتالجامعية بأنيا "مكتبة أو نظام من المكتبات تنشئو وتدعمو وتديره جامعة لمقابمة 

  3".برامج التدريس األبحاث والخدمات كما تساند ،المعموماتية لطمبة وىيئة التدريس

 /أهمية المكتبة الجامعية :2

 4 تشجيع البحث العممي ودعمو بين الطمبة وأعضاء ىيئة التدريب .تعمل عمى  .1

                                           
معجم الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات )عربي ــ إنجميزي( .عمان :دار كنوز  .هخالد عبد الصرايره،  ـ1 

 .237.ص2010والتوزيع،المعرفة العممية لمنشر 
  .308.ص2002،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع الحديثة في عموم المكتبات. عمان: اتجاىات ـ مسمم المالكي، مجبل الزم.2
اإلسكندرية: دار الوفاء  وأثارىا الثقافي في المجتمع   ميةالرقو   المكتبات اإللكترونية الفتاح. نجالء عبد؛ طو ،ـ العشري3

 .473..ص2014 لدنيا لمطباعة والنشر،
.31.ص2008،موزعونو معمومات .عمان: دار دجمة ناشرون ـ الدباس، ريا أحمد .المرجع في عمم المكتبات و ال 4  
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  تعمل عمى تشجيع النشر العممي )دراسات وبحوث وكتب وغيرىا(. .2

 1 تساىم في بناء الفكري لممجتمع . .3

تاحتو كر اإلنساني و ث الفاحماية التر  .4  . لالستعمالالحفاظ عميو وا 

عداد كوادر بشرية  .5  متخصصة.تعميم وا 

مثل اإلعارة والدوريات  تقديم الخدمة المكتبية والمعموماتية المختمفة لمجتمع المستفيدين .6

 .والمراجع

 2.كتبة ومصادرىا وخدماتيا المختمفةالم االستخدامتدريب المستفيدين عمى حسن  .7

وثيًقا  ارتباطاتوفير مجموعة حديثة وشاممة وقوية من مصادر المعمومات التي ترتبط  .8

 3.بحوث العممية الجارية في الجامعةوال ،ىج الدراسية والبرامج األكاديميةبالمنا

 أهداف المكتبات الجامعية :/3

 وحفظ اختيارالكمية عن طريق  تنظيم وتطوير خدمات المنيج الدراسي في الجامعة أو 

  المنيج .المواد المكتبية التي ترتبط بيذا  

 4تيسير وسائل البحث والدراسة من خالل توفير المعمومات ومصادر البحث والمعرفة 

 
                                           

.31صالمرجع نفسو. ـ الدباس، ريا أحمد . 1  
.111..ص2011دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، :عمان .أحمد نافع .أنواع المكتبات ،ـ المدادحة 2  

  3 . 86..ص2014، .عمان :أكاديميون لمنشر والتوزيعالمكتبات الحديثةأنواع  جمال توفيق. ـ العريضي، 
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع .عمان:2ط وائل مختار.إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعمومات. ـ إسماعيل،4

  .250..ص2012
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  التي يحتاج إلييا الطالب والباحثون كل في مجال تخصصو والتي يحتاج إلييا األساتذة

  طالبيم.في إلقاء محاضراتيم عمى 

  تنظيم مجموعات المكتبية وذلك بإعداد الفيارس ليا ووضع الالفتات اإلرشادية التي

 1عمييا.تساعد القراء في الحصول 

 خصصات العممية المختمفة بالجامعة .توفير مصادر المعرفة اإلنسانية لخدمة الت 

  تطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات

 والمعمومات.

  يصال  الطمب في أسرع  راتاالستفساتقديم خدمات لممستفيدين عن طريق الرد عمى وا 

 2ممكن .وقت 

 . التعاون بين المكتبات 

  المؤسسات في الداخل والخارج.أشكاليا بين الييئات و مات بكافة تبادل مصادر المعمو 

 . 3خدمة البرامج األكاديمية والبحثية لمجامعة 

 4خصائص وسمات المكتبات الجامعية : /4

 
                                           

.250.صالمرجع نفسو .وائل مختار. ،ـ إسماعيل 1   
  .111.ص  .المرجع نفسو .أحمد نافع ـ مدادحة،2 

دار الوفاء لدنيا لمطباعة  :اإلسكندرية يات مجتمع المعمومات.المكتبة الجامعية وتحد .السعيد مبروك ،ـ إسماعيل 3
  .31..ص2009،النشرو 

 .1998 مكتبة الدار العربية،  القاىرة: محمد فتحي .المكتبات والمعمومات العربية بين الواقع والمستقبل. ـ عبد اليادي، 4
  .44.ص
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  منيا:ىناك بعض السمات والخصائص التي تتميز بيا المكتبات الجامعية  

 يالحظ أن المكتبة الجامعية في األغمب مكتبة تضم  إذ   ،ضخامة حجم المعمومات

مجموعة كبيرة من مصادر المعمومات ،وىناك عديد من المكتبات الجامعية التي تخطت 

إن لم  ،عد المكتبة الوطنية من حيث الحجموىي تأتي ب ،المميون مجمد ،منذ فترة طويمة

 فق عمييا في بعض األحيان .اتتو 

 عادة ما تحصل المكتبة  إذ   ،تقتنييا المكتبة الجامعية ت التيتنوع مصادر المعموما

الجامعية عمى الكتب والدوريات والمخطوطات والرسائل الجامعية والنشرات والتقارير 

واد في شكل محسَّب وفي شكل باإلضافة إلى المواد السمعية البصرية والمصغرات والم

 الماجستيرالتي تقتني الرسائل الجامعية لدرجتي  ،وىي من أىم أنواع المكتبات ،مميزر

  والدكتورة .

 فالمكتبة  ،لمكتبة الجامعية مصادر المعموماتتعدد الموضوعات التي تقتني فييا ا

والمكتبات الكميات  ،ي مختمف موضوعات المعرفة البشريةالمركزية تقتني مصادر ف

   والمعاىد مختمفة حسب التخصصات تمك الكميات والمعاىد تقتني المصادر ال

  1 .المتنوعة

 

                                           
  .44.صالمرجع نفسو.  محمد فتحي. ـ عبد اليادي، 1
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  فقد أدى تعدد فئات المستفيدين فييا طمبة المرحمة الجامعية  :االستخدامتنوع أغراض

وطالب في الدراسات العميا أعضاء ىيئة التدريس ،الموظفين إلى التنوع في  ،األولى

األغراض التعميمية والبحثية فضاًل عن فيي بذلك تعمل عمى خدمة  ،االستخدامغرض 

  1الغرض الثقافي العام .

 . المساىمة في تشجيع البحث العممي 

  تختار المكتبة الجامعية في مختمف فروع المعرفة مع تركيزىا عمى ،اختيارالشمولية في 

  .لتي تمثل برامج الجامعة وكمياتياالمواد ا

وتنوع المواد  باستمرارألن المعرفة البشرية تتطور  ،تعتبر مكتبة مفتوحة النيايات   

 2 .فييا عند حد معين االقتناءالمنشورة وال تتوقف عممية 

 أنوع المكتبات الجامعية :/5

مجتمع المستفيدين الذي تخدمو، ويمكن حصر  باختالفتختمف أنواع المكتبات الجامعية   

 :فيما يميتمك أنواع 

  3وتيتم بصفة أساسية بخدمة طالب ،المكتبة الرئيسية لمجامعةوىي  المركزية:المكتبة 

                                           
.309.ص .المرجع السابق .ممجبل الز  ،مسمم المالكـ  1  
جامعة البمقاء التطبيقية: دار الرواد  أحمد نافع .التنمية الحديثة لممجموعات المكتبية في مكتبات الجامعات. مدادحة،الـ  2 

 . 43.ص .2013لمنشر والتوزيع، مكتبة المجتمع العربي 
الجودة الشاممة ـ اليندرة ـ إدارة  إدارة المكتبات الجامعية في ضوء إتجاىات اإلدارة المعاصرة: السعيد مبروك. ـ إبراىيم،3

  .43.ص .2012 القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر، المعرفة ـ اإلدرة اإللكترونية.
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  المرجع العامة  باقتناء االىتمامالباحثين مع العميا وأعضاء ىيئة التدريس و  الدراسات 

يق وتقوم المكتبة المركزية بالتنس .تقديم خدمات المعمومات المتقدمة ،والمتخصصة

المواد المكتبية التي يمكن توفيرىا  وقد تحتوي عمى ،والتكامل مع المكتبات الكميات

 1.بمكتبات الكميات

 حيث تقدم  ،ىامة من وحدات المكتبة الجامعية تعد مكتبة الكمية وحدة :مكتبة الكمية

كما أنيم أكثر  ،ىم طالب المرحمة الجامعية األولىخدماتيا لمقطاع العريض بالجامعة و 

كما تتصل  ،حجًما وأقل تعقيًدا وأقرب ليمغر ألنيا أص .بيا من المكتبة المركزية ارتباطا

مما يشجع  ،درسو الطالب في مناىجيم الدراسيةفي مقتنياتيا التعميمية والمعرفية بم ي

 2.من مقتنياتيا ومراجعيا المتعمقة بيا واالستفادةذلك الكثير منيم لمتردد عمييا 

 وتعدد التخصصات  الجامعاتظيرت ىذه المكتبات مع توسع  المعاهد: مكتبات األقسام أو

 ،نتيجة زيادة عدد الطمبة المسجمين ،فتح أقسام )المعاىد( جديدة ستدعىامما  ،العممية

مما دفعيا إلى  ،القراء احتياجاتة في تمبية جميع وىذا أدى إلى عجز المكتبة المركزي

مت شيًئا فشيًئا فتح فروع ليا عمى مستوى ىذه المعاىد ،وقد تطورت ىذه الفروع ون

 3 األساتذة والطمبة الستقطابمما جعميا في مكانة  ،والوثائق بالكتب

                                           
  .43.ص المرجع نفسو. السعيد مبروك. ـ إبراىيم،1 

مؤسسة  :عمان .ا إتصاالت وثورة المعموماتالدور الثقافي لممكتبات الجامعية بين تكنولوجي .السعيد مبروك ـ خطاب، 2
  .206.. ص2014الوراق لمنشر والتوزيع ،

مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع  عمان: لوائح المكتبات الجامعية في عصر الرقمي.مبروك. السعيد  ـ خطاب، 3
  .70..ص2014،
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وىذا أعطاىا فيما بعد صفة المكتبات بعد أن  ،الل الخدمات الفعالة التي تقدميامن خ

 1كانت مجرد فروع المكتبة المركزية أو مركز لموثائق.

 مستوى الجامعة وتوجو لخدمة البحوث  تنشأ عمىىي مكتبات  :مكتبات مراكز البحث العممي

ييء ليم المصادر والمراجع التي تساعدىم في والعاممين عمى إعداد الدراسات فت العممية

 2تقديم بحوثيم .

 وظائف المكتبة الجامعية :/6

 اإلدارية:وظائف  .1

 يقوم بيا أمين المكتبة باإلضافة إلى رؤساء األقسام وتشمل :

  وتوزيعياعمميات إعداد الميزانية. 

 جديدة.لخدمات يين الموظفين وتدريبيم والتخطيط تع 

  3المختمفة.تنظيم وحفظ السجالت 

 الفنية:الوظائف  .2

  بناء وتنمية المجموعات وأوعية المعمومات مما يضمن توافر المقتنيات األساسية لقيام

 4 العممي.الجامعة مياميا في التعميم والبحث 

 
                                           

  .70.صالمرجع نفسو. مبروك. السعيد  ـ خطاب، 1
.25.ص .1992دا الجيل لمنشر والتوزيع ، : بيروت .طورىا ـ أىدافيا ـوظائفيانشأتيا ـ ت: مكتبة الجامعية .حسنأحمد  سعيد، ـ 2 

.99.ص .المرجع السابق .أحمد نافع ،ـ المدادحة 3  
 . 45ـ44السابق. ص ص. ـ إبراىيم ،السعيد مبروك .المرجع  4
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  التكنولوجيا المناسبة باستخدامتنظيم المجموعات والمصادر. 

 ات وأوعية يدة من المقتنتقديم خدمات المعمومات لمدارسين والباحثين وتيسير سبل اإلفا

  .المعمومات

نظم إدارية نيا من أنشطة بحاجة إلى أساليب و وال شك أن ىذه الوظائف وما ينبثق ع  

إدارة المكتبات ومرافق المعمومات التي تتمثل  تكفل جودتيا وتنظيم حركتيا وىو ما يقصد بو

الجيود ،وتنسيق الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية المتاحة بالمكتبات  تنظيم في عممية

خطيط والتنظيم والتوجيو بأقصى درجة ممكنة من خالل الت واستثمارىا، معموماتومرافق ال

ف المطموبة بأقل جيد ووقت األىداوذلك لمحصول عمى أكمل النتائج وتحقيق  ،والرقابة

المعمومات ووسيمة تقدميا  وبيذا المفيوم تعد اإلدارة أداة تطوير المكتبات ومرافق ،ممكنين

األمثل لإلمكانات المادية والبشرية المتاحة بغرض  االستغاللذلك عن طريق  ،ورقييا

  .تحقيق األىداف المرسومة

 :خدمات المكتبية .3

 اإلعارة بأنواعياع وتقديم خدمات تشجي. 

  تقديم الخدمات اإلرشادية لمقراءة لتسييل الحصول عمى المواد التي يحتاجون إلييا في

  أبحاثيم.

 . 1 توفير أماكن لمقراءة والدراسة الخاصة لمباحثين وطالب الدراسات العميا 

                                           
 . 45ـ44ـ إبراىيم ،السعيد مبروك .المرجع السابق. ص ص.  1
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 ي مجموعات عممية أو تاريخية التعاون مع المكتبات والييئات األخرى التي تقتض

 1 .ىامة

 الجامعية:خدمات المكتبات /7

 :   ن الخدمات المتنوعة وىي فيما يميتقدم المكتبات الجامعية مجموعة م

  مكانياتو.تعريف الطالب بمصادر البحث وأساليبو  وا 

  استخدامإحاطة الطالب بالبيبميوغرافيات المتوفرة في مجاالت دراستو وتعميمو وكيفية 

  المصادر والمراجع .

  بتعريف أعضاء ىيئة التدريس بالمطبوعات الحديثة في مجاالت دراستيم تقوم المكتبة

  ومساعدتيم في الوصول لممعمومات والبيانات التي يحتاجونيا.

  تقوم المكتبة الجامعية بخدمات الترجمة والتصوير والطباعة والمشاركة في الخدمات 

 2 البيبميوغرافية التعاونية.

  الجامعية:العاممون في المكتبات /8

  3يمثل العنصر البشري في المكتبات الجامعية العامل األساسي لنجاح إدارتيا، إذ يتوقف   

                                           
 . 45ـ44ـ إبراىيم ،السعيد مبروك .المرجع السابق. ص ص.  1

.18ـ خطاب، سعيد مبروك. المرجع نفسو. ص.   2  
: دار الشروق النشر ـ اليمشري، عمر أحمد؛ عميان، ربحي مصطفى. المرجع في عمم المكتبات والمعمومات. عمان3

 .151. ص. 1997والتوزيع، 
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عمى مدى كفاءة ىذا العنصر وقدرتو عمى القيام بالوظائف اإلدارية المختمفة،  ىذا النجاح 

فالموظفين ىم األشخاص الذين تقع عمى عاتقيم ترجمة السياسات إلى أفعال ومنجزات. 

 ويتوقف نجاح أي مكتبة أو فشميا عمى نوعية وخبرة وكفاءة العاممين.

ياتيا من الضخامة أن تقدم خدمة فعالة وال تستطيع مكتبة من المكتبات ميما بمغت مقتن  

لممستفيدين ما لم يتوافر لدييا موظفون عمى مستوى عال من الكفاءة والتدريب يتيح ليم أن 

 يظيروا مميزات ىذا الرصيد الضخم بأفضل الطرق واألساليب.

المكتبات الجامعية في الدول المتقدمة بالقوى العاممة فييا من حيث  اىتمتومن أجل ىذا   

بالنواحي  واالىتماموالتعيين والترقية والتدريب وحرصت عمى تحسين ظروف العمل  االختيار

 Personne/Managementخاصة لشؤون األفراد إداراتاإلنسانية لدى األفراد، فأنشأت 

لإلنتاج كًما وكيًفا وبأقل قدر من  لمقيام بيذه الميام، ييدف الحصول عمى أكبر معدل

 التكاليف والنفقات.

  إدارة شؤون العاممين في المكتبات الجامعية: 

ولقد أصبح وجود إدارة لشؤون العاممين في المكتبات الجامعية ضرورة يفرضيا توسع    

 ىذه المكتبات وما نتج عنو من كثرة عدد العاممين الفنين وغيرىم. وميمة إدارةأنشطة 

 1المكتبة واإلشراف عمييمشؤون العاممين تقسيم األعمال وتحديد الواجبات بين موظفي 

 
                                           

 .151ص.  لمرجع نفسو.مد؛ عميان، ربحي مصطفى. اـ اليمشري، عمر أح1
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  من أجل:تصرفاتيم ومراقبتيم وضبط  

 .نجاز العمل الواحد مرة واحدة ال مرتين   عدم تكرار األعمال وا 

  أن يكون لكل موظف وظيفة ولكل وظيفة موظفيا فال توجد وظائف بدون موظفين وال

 بدون وظائف حتى ال تكون ىناك بطالة مقنعة.موظفين 

  الموظف المناصب في الوظيفة المناسبة وتخصيص الوظيفة المناسبة تحقيق مبدأ وضع

 لمموظف المناسب.

أن  اعتباربالجوانب اإلنسانية لمعاممين عمى  االىتمامويمتد نشاط ىذه اإلدارة ليشمل 

وتطمعاتو  احتياجاتواإلنسان ليس آلة ولكنو مجموعة من المشاعر واألحاسيس واألماني، لو 

ة العمل عمى ما يدخل السعادة في نفوس العاممين، ذلك" أن األحداث ىذه اإلدار ومن واجب 

اليومية في حياة األفراد تؤثر إلى حد بعيد عمى وضع العمل، األمر الذي يضفي أىمية 

ذا كان ىؤالء المسؤ خاصة عمى أعمال مسئولي ىذه اإلدارة، إدارة شئو   لون ن الموظفين وا 

 من شأنو أن يميد الطريق وييدئ النفوس القمقة متفاىمين ومن السيل التخاطب معيم فيذا

  ويحث العاممين عمى بذل غاية الجيد"

وتكمن وظائف إدارة شؤون العاممين بالمكتبات الجامعية، يمكن تمخيصيا في النقاط    

 اآلتية:

 1 الموظفين وتوجيييم. اختيار 
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 .تقديم الموظف الجديد إلى محيط عممو وتعريفو بحقوقو واجباتو 

 .التدريب وتنمية الكفاءات اإلدارية 

 .النقل والترقية 

 .وضع قواعد النظام وتوقيع الجزاءات  

 .تقديم الخدمات والمزايا لمعاممين 

 .تييئة جو العمل في المكتبة 

وال تولى  تيتم بيا اإلدارة اإل أن كثيًرا من المكتبات الجامعية الوبالرغم من أىمية ىذه 

موظفييا العناية التي تولييا لمكتب والمطبوعات األخرى. مع أن المكتبات الجامعية في دول 

 أوروبا وأمريكا تنفق أكثر من نصف ميزانيتيا عمى أجور العاممين.

ويتوقف عدد موظفي إدارة شئون العاممين عمى العدد الكمي لمعاممين بالمكتبة وعمى 

والقوانين والموائح التي تحكميا، وعمى درجة تركيز نشاطيا في  طبيعة الخدمات التي تقدميا

في مناطق مختمفة، وكذلك عمى نظرة اإلدارة العميا  انتشارىامنطقة جغرافية معينة أو 

  واألىمية التي تعطييا لبرامج األفراد.

ئون العاممين، ينبغي أن يكون مديرىا عمى دراية تامة بمجاالت من حيث توجد إدارة لش

عالقات اإلنسانية، وأن تكون لديو معرفة واسعة بالسموك اإلنساني وتوافق الشخصية ال

 1، وأن يكون عمى دراية بأساليب مع األفراد والجماعات، ميمتيا بدراسةاالجتماعي والتنظيم

                                           
.152ـ  المرجع السابق. ص. 1  
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ىذا باإلضافة إلى إلمامو باألساليب الحمول المناسبة ليا،  وابتكاروتحميل مشاكل المؤسسة 

     1 ي تسيل عميو التعامل مع مجموعة الموظفين وحبذا لو كان مكتبًيا.اإلدارية الت

 مقتنات المكتبات الجامعية :/9

مقتنيات المكتبات الجامعية من مصادر المعرفة فيي واسعة ومتعددة شكاًل  ماإ   

 .التخصصات المتوفرةعدد البرامج و وذلك بسبب طبيعة المجتمع و وموضوًعا، 

وعادة تكون مجموعات المكتبات الجامعية غنية في حجميا وفي موضوعاتيا وتكون    

عمى مستوى أكاديمي متقدم من حيث المعالجة والموضوعات وحديثة معموماتيا ومتوفرة 

 بمغات مختمفة .

وغمًبا تضم المكتبة الجامعية مجموعة غنية من الكتب والمراجع والدوريات والرسائل    

ثائق والمطبوعات الحكومية لوسائل السمعية والبصرية والمصغرات الفيممية والو الجامعية وا

  .وغيرىا

ع الجامعي المجتم احتياجاتويجب عمى ىذه المجموعات أن تكون قادرة عمى تمبية    

 .بكافة فئاتو ومستوياتو

  ،مميالقة بالجامعة من اإلنتاج العويفترض في المكتبة الجامعية أن تقتني كل ما لو ع   

 2. لدييا مجموعة من اإلنتاج العممي إن تكون 

                                           
.153ــ152ص. لمرجع السابق. صاــ  1  

مع ودورىا في عصر المعمومات .عمان : مكتبة المجت المكتبات الجامعية مطمق ،حسن محمود.؛ ـ المدادحة ،أحمد نافع 2  
  . 55ــ  54.صص  2012العربي لمنشر و التوزيع ،
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 المقومات األساسية لممكتبة الجامعية :/10

  :فيما يمييمكن إجمال المقومات األساسية لممكتبة الجامعية    

  :اإلدارة  (1

دارية من اإلدارة ناجحة نشطة قادرة عمى تسير األمور المكتبة والقيام بالعممية اإل   

شراف وتوجيو ورقابة وتقييم و تخطيط وتنظيم  توزيع لمموارد عمى أفضل وجو لذا يشترط وا 

 :ونفي مدير المكتبة أن يك

  . حاصل عمى مؤىل أكاديمي عمي في عمم المكتبات والمعمومات 

   األكاديمية.مؤىاًل إدارًيا و لديو الخبرة الكافية في العمل في المكتبات 

 1 األقل.ية واحدة عمى ممًما إلماًما بدرجة ممتازة بمغة األجنب 

 المكتبية:المجموعة  (2

، والمواد األخرى تمتمكيا المكتبة تعرف المجموعة المكتبية بأنيا تجميع الكمي لمكتب    

 2تفيرس وترتب لسيولة الوصول إلييا وغالًبا ما تحتوي عمى مجاميع صغيرة متعددة مثل

 

                                           
اإلدارة المكتبات الجامعية .أسسيا النظرية و التطبيقاتيا العممية .القاىرة : دار الغريب لمنشر  .ـ دياب ،حامد الشافعي  1

  .49ص. .و التوزيع ،]د.ت[
 الوطنية ـ الجامعية ـ المتخصصة ـ العامة ـ المدرسية. المكتبات النوعية: ل الزم.بمج المالكي،؛ ـ عميوي، محمد عوده2

 .40ـ ــ38. صص  .2007مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ، :عمان
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الحكومية والكتب النادرة والمخطوطات الوثائق مرجعية وكتب اإلعارة والدوريات و الكتب ال 

وعممية بناء المجموعة المكتبية عمى مرور الزمن يطمق عمييا  ،والمجاميع الخاصة ونحوىا

تنمية المجموعة، وقد يطمق عمى المجموعة المكتبية موجودات المكتبة أو مقتنيات المكتبة 

  . أو مصادر المكتبة

  البناية و األثاث : (3

سواًء العربية  ،مصادر المعمومات التي تعالج مباني المكتبات الجامعية ىناك العديد من    

األجنبية وتمتاز المباني الخاصة بالمكتبات الجامعية بخصائص وسمات تختمف  أومنيا 

عن غيرىا من المباني لكونيا من المباني المتخصصة والمعقدة التي يصمم ليالئم خدمة 

 ووظائف ىذا النوع من المكتبات .

  من خدمات المكتبات الجامعية مايمي :وتتض ات المكتبات الجامعية :خدم (4

   اإلرشادات م المكتبة الذي يقدم المساعدات و وىو أحد أقسا القراءة:خدمات

بالمستفيدين وبعض الخدمات األخرى لمقراءة ويمكن تقسيم خدمات  والتعميمات الخاصة

 إلى:القراءة 

  اإلعارة.خدمات 

 . 1 الخدمات المرجعية 

 
                                           

 .40ـ ــ38. صص  المرجع نفسو.ل الزم.بمج المالكي،؛ ـ عميوي، محمد عوده1
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 . الخدمات البيبميوغرافية  

  لممعمومات . االنتقائيخدمة البحث 

 تتمثل بصيانة المجموعات والتجميد والترميم وخدمات التصوير خدمات األخرى :

 1.الخ...واالستنساخالفوتوغرافي 

 /الهيكل التنظيمي بالمكتبات الجامعية :11

األجزاء الداخمية  أو اإلطار الذي يحدد اإلدارات و  يعرف الييكل التنظيمي بأنو " البناء    

 ) األقسام ( لممكتبة والالزمة لتحقيق األىداف وخطوط السمطة ومواقع تنفيذ لقرارات

  المرونةالفعالية و الوضوح و كل التنظيمي بالبساطة و أن يتصف الييوال بد اإلدارية"

 2النمو .حتى تتمكن المكتبة من البقاء و  واالستقرار

يتميز عادة الييكل التنظيمي في المكتبات الجامعية بالشكل اليرمي فيكون محافظ المكتبة  

عة لمعمل بمختمف مصالح المتابكونو المسؤول األول عن التسيير والتخطيط و عمى رأسو ل

 ،التزويد،الجردكقسم  ،قسام التي يرأسونياىم يشرفون بدورىم عمى تسيير العمل باألالمكتبة و 

  3توجد في كل قسم من ىذه األقسامو  ،السكرتاريةاإلدارة و  ،ل التقنيةسم األعماقالتسجيل و 

                                           
 . 40ــ ـ 38.ص. المرجع السابق ل الزم.بمج  كي،المال؛ ـ عميوي، محمد عوده1
، السعيد مبروك . إدارة الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية في عصر المعرفة . اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا إبراىيم  ـ2

 .39.ص.2014النشر ، و لمطباعة 
. المكتبات الجامعية و دورىا في تطوير البحث العممي في ظل البيئة اإللكترونية. مذكرة مقدمة لنيل عميمور، سيامـ 3  

، 2012ــ  2011امعية لجامعة جيجل ،شيادة  الماجيستر في عمم المكتبات و المعمومات ، دراسة ميدانية بالمكتبات الج
 .34ص.
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ن كان يعتبره ىكذا نالحظ أن أسموب الييكل التنظيمي و فئات أخرى من الموظفين و  ا 

و يجعل كل قسم أو مصمحة لم يعد يتماشى مع تطور العمل المكتبي ألنالبعض تقميدًيا و 

التداخل تنسيق والتكامل و ىو يتنافى مع مبدأ الو  األخرى عن سائر األقساممعزولة منغمقة و 

 تقديم الخدمات .اًنا في إنجاز العمال المكتبية و أحي

لتحديد الشكل اإلداري العام  استعماالويعد الييكل التنظيمي خريطة التنظيم الوسيمة األكثر 

لى القاعدة ،والييكل التنظيمي األفراد من القمة إتبة الجامعية، فيي بين المصالح و بالمك

مى مستوى مصالح الضعف في تأدية الوظائف عفائدة في الكشف عن مواطن الخمل و 

 1 التقييم من طرف اإلدارة المسؤولة  .وىو ما يتيح إمكانية التصحيح و  ،المكتبة الجامعية

 

 

 

 

 

 

                                           
 .34ص.عميمور ، سيام .المرجع نفسو. ـ 1  
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( لسنة 92لممكتبة المركزية بموجب قانون ) : يوضح هيكمة األمانة العامة01الشكل رقم
1995. 1    

 
                                           

اليسير لممكتبات وتقنية المعمومات .ـ منتديات  1 
http://www .ALYSEER.NET/VB/Showthread.php ?t=38531. 

10:00.عمى الساعة 20/04/2017تاريخ الزيارة: يوم   

 األمين العام لممكتبة المركزية .
التعميم المستمر. وحدة وحدة السكرتارية .  

.ن اإلداريةشعبة الشؤو .شعبة اإلجراءات الفنية   خدمات شعبة شعبة النظم اآللية. 
 المستفيدين.

 وحدة األفراد.

 وحدة الخدمات.

وحدة العالقات 
 العام واإلعالم.

 وحدة المخزن.

 وحدة التزويد.

الفيرسة  وحدة
 والتصنيف.

وحدة التبادل 
.واإلىداء  وحدة الصيانة. 

وحدة المجموعات 
 المكتبية .

.وحدة البحث اآللي  

وحدة المكتبة 
.االفتراضية  

 االنترنتوحدة 
 والصيانة.

وحدة البرمجة  
 والتصميم

وحدة الموقع 
 اإللكتروني.

وحدة المكتبة 
 الرقمية.

 وحدة الدوريات.

وحدة الرسائل 
.واألطروحات  
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                                          / مشكالت  المكتبة الجامعية:12      

تزال المكتبات الجامعية في البالد العربية تعاني العديد من المشكالت التي تحد من  ال 

ومن أبرز ىذه المشكالت  خدماتيا.قدراتيا في القيام بوظائفيا وتحقيق أىدافيا وتقديم 

 مايمي: 

ولطبيعة  ،تبة ودورىا في العممية التعميميةعدم فيم إدارة الجامعة الكافي ألىمية المك ــــ1

د صعبة عمييا في مجالت مما يؤدي إلى فرض قيو  ،عمل المكتبي ومتطمبات الخاصةال

 القرار . واتخاذالمالية التوظيف و 

 .ة عمى المتطمبات األساسية األخرىالتي تترك أثاًرا واضح الكافية،عدم توفر الميزانية  ـــ 2

 ت.المعموماكاألثاث واألجيزة و التوظيف والتدريب والتزويد وتكنولوجيا 

صين في مجال المكتبات نحو تعيين مديرين المكتبات من غيرىا متخص االتجاه ـــ 3

وخاصة في  .القرارات اتخاذن في مما يؤدي إلى التخطيط في كثير من األحيا ،والمعمومات

 المحوسبة .الفنية و  مجال العمميات

السمبية لبعض الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس نحو المكتبة فيما يتعمق  االتجاىات ـــ 4

بعض ىيئة التدريس أنو يعرف عن المكتبة  واقتناع ،موعاتيا وخدماتيا والعاممين فييابمج

   1وأن العاممين في المكتبة ليسوا مديرين وأن ،مما يعرف أمناء المكتبات أنفسيم أكثر

 
                                           

 .50ص .؛ عميان مصطفى ربحي. المرجع السابق. عمر أحمد يمشري،الـ  1
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  إلى الطمبة أنفسم . االتجاىاتىذه  انتقالمما يؤدي إلى  ،مجموعات المكتبة غير حديثة

تميز األكاديميين في الجامعة عن زمالئيم العاممين في المكتبة الجامعية في مجال  ــ6

   1.ىا من الميزات المادية واإلداريةالرواتب وفرص الترقية وغير 

ميارات العاممين في المؤسسات لتدريبية الالزمة لتطوير قدرات و الحاجة إلى البرامج ا ــ7

 .                            قواعد البياناتص الحاسب اآللي و خاصة ما يخالمعموماتية و 

 المعدات واألدوات الالزمة لتسيير أعماليا . لعديد من المكتبات إلى األجيزة و ا افتقار ــ8

 مراكز المعمومات .                      متبادلة بين المكتبات المختمفة و اإلعارة ال انعدام  ــ9

يعمل عمى التنسيق بين المكتبات نظام وطني لممعمومات الذي يستطيع أن  انعدامــ 10

 .                                                    ومات وتنظيم أوجو التعاون بينيمامركز المعمو 

مراكز المعمومات الذي يعتبر أحد البنى التحتية عدم وجود فيرس الموحد لممكتبات و ـ ـ11

                                                 2الوطنية في مجال المكتبات و المعمومات .  

 : /مستقبل المكتبات الجامعية13

 3كما أنيا من أىم ،البحوثالمكتبة من أىم األماكن التي تجري فييا  اعتباريمكن   

                                           
.50.ص  السابق. المرجع .ربحي مصطفى ،يمشري ،عمر أحمد. عميانالـ  1  
  .115. ص.2015، عمان: دار فيداء لمنشر و التوزيع. نظم تطور خدمات المكتبات الحديثة. ، عزت خيرتـ كيالني 2

.102ص .ـ العريضي، جمال توفيق. المرجع السابق 3  
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وم تفرض عمييا تحسين نمط عمميا أن التغيرات الرقمية الحاصمة الي ، إالالمعرفة مصادر 

  خاصة في العشرية القادمة ، ليذا يجب عمييا إعادة النظر في أمور كثيرة منيا : بعمقو 

 ن المكتبة عبارة عن مكان فيزيقي. أ اعتبارعمى  عالية:توفير مساحة عمل ذات الجودة  .1

 لمقتنياتيا.لمتخزين الصحي  لمستعمميو، وكذلكأن تتوفر فيو الشروط الالزمة  يجب .2

عن طريق التحكم في تقنيات  ،وخدمات اإلعارة عن بعد .المتعددةالوسائط  استعمال .3

 المعموماتية .

مكانية الوصول إليووتنظ ،الفيارس الرقمية استخدام .4  1 .يم األرشيف وا 
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 :خالصة

البحوث يسي ىو تدعيم المناىج الدراسية و نستنتج أن المكتبات الجامعية ليا ىدف رئ  

معمومات والوسائل التي داخل الجامعة التي تنتمي إلييا من خالل توفيرىا لممعارف وال

دراستيا أيًضا تيسير تداوليا و  اختالفياعمى المستفيدين فيم ودراسة المناىج عمى تسيل 

، إذ تعد المكتبة األداة التربوية الفعالة في الحصول طالب أو األساتذةمشاكل وعناء ال دون

ل التثقيف الضرورية تعد وسيمة من وسائوالبحث عن الحقائق الغامضة، و  عمى المعمومات

يكتسب بيا الفرد ثقافة مجتمعو  ، وىي تمثل إحدى الوسائل التيألي مجتمع من المجتمعات

 كافة معارفو البشرية التي تخدم مجال دراستو األكاديمية . و 
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 : تقييم األداء في المكتبات الجامعية.الفصل الثاني

 تمهيد:

، رد البشرية في المؤسسات بشكل عامتعد عممية تقييم األداء نشاًطا ميًما في إدارة الموا   

ات القرارات العادلة بين العاممين، باإلضافة إلى منح تحفيز  اتخاذوييدف تقييم األداء إلى 

منحيم الفرصة في تحقيق طموحاتيم في النجاح، حيث لمعاممين في حثيم عمى العمل و 

 ،أىمية عممية التقييمو  ًضا أىدافأيالتعرف عمى ماىية تقييم األداء و حاولنا في ىذا الجزء 

تبات ومراكز المعمومات تقييم األداء في المكمبررات التوجو نحو وأغراض ىذه العممية و 

 االعتمادضرورة ، و إتباع خطة إستراتيجية في تحقيقيا، أن تقييم األداء يستمزم بشكل خاص

في بالضبط ممية تقييم األداء في المؤسسات و مؤشرات قياسية في القيام بععمى معايير و 

لى المستفيدين وىي مؤسسة المكتبات الجامعية التي تسعى إلى تقديم مختمف الخدمات إ

 خدماتية . 
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 األداء:مفاهيم تقييم /1

 التقييم:ــ مفهوم 1ــ1

  1ما.ىو تحـديد قيمة أو ثمن لشيء  6الـتقــييم ) التـثـمين (  

ممية قياس أداء فرد أو عرفو الدكتور شعبان خميفة في قاموس البنياوي عمى أنو " ع  

نـجاح ذلك األداء في تحــقيق األىـداف عالية و وتــقــرير مدى فــ، ظامخــدمة أو نـو جـماعة 

الشــخصية ومـالحظة التغـــييرات الكــمية فــيما  اآلراءدراســـة و حـص ويـرتبط التـقـــييم بـفـ المقــدرة

يتعمق باألغـــراض المـقـصودة وتكوين أحـكام قيمة إزاء جدية األداء لما يحتمل أن يحدث عمى 

  2النتائج .ضوء 

 3ر.معياوىو إصدار حكم قيمة عمى نتيجة القياس وفق    

مــراقـبة وىـو في المؤسســات أداة ضبط و  ،يمة شيء ماكـما عـــرفو بأنو الحــكم عمى قـ  

األداة ويسمح بالحكم الموضوعي عمى  ،العيوب الموجودة في نظام مائص و تكـشف عن النقا

 4 .نــاسبة لتحسين فعـالية النظــامالـتصويبـات الم اختياريسيل و  المنجزة

                                           
.001..ص0202 والتوزيع،. عمان6 دار أسامة لمنشر االقتصاديجمال. المعجم  ـ عبد الناصر، 1  

ـ خميفة شعبان ،عبد العزيز. قاموس البنياوي الموسوعي في مصطمحات المكتبات .القاىرة6 دار الفكر العربي لمنشر  2
  .032.. ص0550والتوزيع ،

. عمان6 دار المسيرة لمنشر 0الخاصة. طتيسير مفمح .القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربية  كوافحة ،ــ 3
   .02ص..0201لتوزيع ،او 

مذكرة ماستر6 قسم عمم  سنطينة.ق سمماني .تقييم األداء في المكتبات الجامعية من خالل الخدمات المباشرة. ـ فطوم، 4
  .02..ص0220المكتبات ،جامعة منتوري،
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  :ــ مفهوم األداء2ــ1

 فيوولذا  تحقيقيا، يقصد بمفيوم األداء المخرجات أو األىداف التي يسعى النظام إلى   

الوسائل الالزمة لتحقيقيا، أي أنو مفيوم يربط بين أوجو النشاط يعكس كال من األىداف و 

 1وبين األىداف التي تسعى ىذه األنشطة التي تحققيا داخل المنظمة. 

عمى أنو "  االجتماعيةتعريف األداء من الناحية اإلدارية فقد ورد في معجم المصطمحات   

ءه من العامل لممعدل المفروض أدا الواجبات وفًقابأعباء الوظيفة من المسؤوليات و  القيام

ية العمل ن معرفة ىذا المعدل عن طريق تحميل األداء أي دراسة كميمكالكفئ المدرب، و 

نشاء عالقة عادلة بينيما، ولمتمكن من ترقية الموظف تجري لو والوقت الذي يستغرقو و  ا 

تقييم ل وفيم و أداء أو يعتمد في ذلك عمى بيانات من شأنيا أن تساعد عمى تحمي اختبارات

 2سموكو فيو في فترة زمنية محددة ".أداء العامل لعممو و 

  ويمكن إعطاء المعاني اآلتيةPerformance 6األداء ىو الترجمة المغوية لمكممة اإلنجميزية  

  3العمميات وليس النتيـجة التي تظير فيل يعــبر عن مجموعة من المراحل و " األداء ىو فع

                                           
العربية تقييم األداء6 مدخل جديد لعالم جديد. ]د.م[6 دار الفكر العربي ،دار النيضة  توفيق محمد. ـ عبد المحسن، 1
  .20..ص0220،
عبد المميك .األداء بين الكفاءة و الفعالية ) مفيوم التقييم ( مجمة العموم اإلنسانية ،العدد األول ،جامعة محمد ،  ـ مزىودة2

 .0220خيضر بسكرة، نوفمبر 
جيستر6 قسم عمم سيعود ، فوزية . تفعيل تسويق خدمات المعمومات من خالل مبادئ الجودة الشاممة. جيجل . مذكرة ماـ  3 

.011. ص. 0200.  0200المكتبات. جامعة المركزية،   
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 ." وقت من الــزمن

 الموارد استخدامكما يعرف األداء عمى أنو " قدرة المنظمة عمى تحقيق أىدافيا من خالل 

 1فعالة ".المتاحة بطريقة كفؤة و 

 ــ مفهوم تقييم األداء:3ــ1

ىذا ناتج فكري حديث ،تعدد التسميات و نشاط رقابي عمى أداء األعمال و تقييم األداء ى  

 Performance   كتاب اإلدارة عمى تقييم األداء فقد سميت تارة بتقييم األداء التي أطمقيا 

Evaluation ( وسميت تارة بقياس الكفاءةRating و ) آخرون بتقييم الكفاءةEffeciency 

Evaluation،  فيو تحديد كفاءة العاممين في  النتشارهولكن خير تسمية ليا ىو تقييم األداء

 أداء عمميم .

ية العناصر البشرية وشكل م األداء عممية تسعى اإلدارة من خالليا تحديد نوعإن تقيي 

 ت من شأنيا أن تساعد عمىالبيانامة الفعالة لمحصول عمى الحقائق و وىو الوسي ،أدائيم

عطاء تقدير لمستوى فيم أداء الموظفين في ممارسةتحميل و   مياميم الوظيفية المناطة بيم، وا 

  2 العمل عمى تنميتو و تطويره .من ثم ىذا األداء و 

                                           
 .011ص. فوزية . المرجع نفسو.سيعود ، ـ 1

مجمة . البشرية في المؤسسات المصرفية  األداء في ظل تنمية المواردالوظيفي و  الرضاو آمخفي. عالقة  ـ كمال تشام 2
. 0225التسيير العموم التجارية ،و  االقتصادية.جامعة مستغانم6 كمية العموم  3العدد . لمبحوث و الدراسات الواحات

 متاحة عمى الموقع 6 .003.ص
   http:// elwahat.Univ-ghardaia.dz. 
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 دى كفاءة أداء العاممين يمكن تعريف تقييم األداء بأنو " نظام يتم من خاللو تحديد م

 بوسائل ىماختيار يتضح من ذلك أن ىذا النظام ينطبق عمى العاممين الذين تم و  ،ألعماليم

بشكل يمكن منو القيام بتقييم أدائيم و  ،لذين قضوا فترة زمنية في أعماليماالمختمفة و  االختيار

يســاعد تقــييم األداء إدارة المنظمة في التــعرف عمى مـســتوى أداء العـامـمين، بـما و خالليا، 

  1 .ةيـمكن من تخطيط نظم الموارد البشرية عمى المستوى المنظمة عمى أسس سميم

عممية دورية منتظمة يقوم بممارستيا مديــر)المكتبة (      "ويعــرف يودر تـقـييم األداء بأنو    

مقارنتيا ية لمعاممين معو خال مدة معينة و مــن خالل جمع المعمومات عن اإلنجازات الفعم

ميارات مختمفة من المدير  استخداموىي فعالية تتطمب  ،ت األداء القياسية المعدة سمًفابمعدال

 2."و لتطوير أداء األفراد العاممين مع

  ــ تعريف قياس األداء: 4ــ 1

يعرف بأنو " عممية تطوير مؤشرات قابمة لمقياس، يمكن تتبعيا بشكل منتظم لتقييم التقدم    

 3، واستعمال مثل ىذه المؤشراتية تحقيق األىداف المحددة مسبًقاالذي تم إحرازه في عمم

                                           
ستخدماتيا في إدارة الموارد البشرية و األفراد.و  االختيارات أحمد. ماىر،ـ 1  0220اإلسكندرية6 الدار الجامعية ، ا 

  .030..ص
   .0220التوزيع،عمان6 دار صفاء لمنشر و  إدارة وتنظيم المكتبات و مراكز مصادر التعمم. ربحي مصطفى. ـ عميان،2

  .003.ص
عمان6 دار جميس الزمان  في منظمات األعمال. استخداميابطاقة األداء المتوازنة ومعوقات  أحمد يوسف. ين،دـ دو  3

 . 00.ص. 0202 التوزيع،لمنشر و 
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 ". لتقييم التقدم في تحقيق ىذه األىداف

ام اإلدارة بتحديد رؤية األداء كذلك بأنو " عممية مستمرة ومنظمة تبدأ من قييعرف قياس و   

راتيجية، ووضع صياغة األىداف اإلستا بعممية التخطيط اإلستراتيجي و رسالتيا مرورً الشركة و 

مؤشرات لمقياس توفر أدوات مالئمة لعممية التقييم، وصواًل إلى عممية رصد معايير لألداء، و 

  1يد أسبابيا مما يوفر تغذية راجعة عن األداء لإلدارة ".تحدو  االنحرافات

 ــ الفرق بين التقييم و التقويم :5ــ1

التقييم لغة6 يعني عممية إضافة قيم لمشيء. كما جاء معنى كممة التقييم في المعجم الوسيط   

 2بمعنى بيان قيمة الشيء.

يقال قوم الشيء و ثمنيا. السمعة سعرىا و عدلو وأزال عوجو و  أما التقويم6 " قوم " " المعوج "6  

  3قدر قيمتو .

    أشمل من التقييم.طمح " التقييم "، فالتقويم أعم و يخمط الكثير من مستخدمي ىذا المص    

 4،الكيفجانب تقدير القيمة من حيث الكم و يقصد بيذا األخير التعديل أو التحسين إلى و 

                                           
 .01.أحمد يوسف.  المرجع نفسو. ص دوين،ـ   1
 .02622عمى الساعة  0203 /20 /00تاريخ الدخول   Weziezi .Com.2016مجمة وزي وزي ـ 2
  .02..ص 0220الحديثة لقياس أداء الموظفين. اإلسكندرية6 دار المنشأة المعارف ، االتجاىات أحمد أبو السعود محمد. ــ3
مذكرة  مستغانم. تقييم التدريس بمنيجية المقاربة بالكفاءات في مادة الرياضيات.واقع  جناد. عبد الوىاب، ـ4

 .42.. ص 0225. 0224ماجيستر.
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قّوم أي عّدلو ،أما مصطمح التقييم فيعني تحديد قيمة و  ،التقويم " تأتي من الكممة قّوم فكممة "

    1 الشيء أو مقداره أو إعطائو قيمة أو قدًرا .

 بمعنى تقويم وكانت وعند البحث عن أصل الكممة، رجع إلى القرآن الكريم، ووجدت كممة  

المصطمحية ، وما يجب أن يكون عميو الحال والكممة االستقامة الستعادةإزالة اإلنحرفات، 

عند العرب القدما ىي " التقويم " ولكن كمما ظيرت المدنية، مال العرب إلى الكسر الكممات 

فبداًل من أن تقول " أنا َنَجحُت " تقول " أنا َنِجحُت " وقد، مال العرب لقمب واو بعض 

 و كممة تقويم ياء لتصبحالكممات ياء في نفس منيجية الكسر، وبذات المنطق قمبت وا

الكممتين " تقويم " وتقييم ليعادل لفظي واحد.  استخدام. ولقد أجاز مجمع المغة العربية "ييمتق"

ويفضل الكاتب ــ ومعو جميرة ــ أن تستخدم كممة " تقييم " لحساب النتيجة لحظًيا وكفى، 

 بالمناشط الالزمة لذلك. انحرافات واكتشافبينما تستخدم كممة " تقويم " لحساب النتيجة، 

ودة عمى بدء، وتبصر تعريف تقويم األداء الذي ساقو الكتاب، سوف تجد أن أفضل وع  

   2كممة مصطمحية ىي التقويم وليس التقييم. 

 3 أهمية تقييم األداء العاممين في المكتبات :/2

 

                                           
 .42.صالمرجع نفسو.  جناد. عبد الوىاب، ـ1

.042ــ035.ص ص.0222ـ حجازي، محمد حافظ. إدارة الموارد البشرية. اإلسكندرية6 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  2  
اليمشري، عمر أحمد . اإلدارة الحديثة لممكتبات ومراكز المعمومات. عمان6 دار صفاء لمنشر والتوزيع، مؤسسة الروئ ـ 3

  .020. ص.0220العصرية، 
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 األىداف  داء العاممين في المكتبات ومراكز المعمومات من مجموعة منتنبع أىمية تقييم أ   

  إلى تحقيقيا، وىي6التي يسعى 

وذلك من خالل إمدادىم بالمعمومات المتعمقة  ،بأداء العاممين وتطويره وتنميتو االرتقاءــ 1

م إلى تجنب نقاط مما يدفعي ،نقاط قوتيم وضعفيم في ىذا المجالبحقيقة أدائيم بالعمل و 

 .الضعف ومعالجتيا

 ترقية العاممين المتميزين إلى وظائف مناسبة .ــ 2

 .برامج التدريب والعاممين يبرز التقييم المجاالت التي ينبغي أن تمنح أولوية في اختيارــ 3

يتم الحصول عمييا من ففي ضوء المعمومات التي  إجراء تعديالت الرواتب واألجور.ــ 4

  .يادة رواتب أو أجور العاممين أو إنقاصيايمكن ز  ،قياس األداء

المبذولة في   إذ يسود جو من تفاىم وطاقاتيم ،سائيمالعالقات بين العاممين ورؤ  تحسينــ 5

  .أدائيم

  1 رفع روح المعنوية لمعاممين .ــ 6

  2.يبرز التقييم المجاالت التي ينبغي أن تمنح أولوية في اختيار برامج التدريب والعاممينــ 7

                                           
.020.ص نفسو.ـ اليمشري، عمر أحمد. المرجع  1  

القاىرة6 دار الثقافة العممية لمطباعة ـ فرحات، ثناء إبراىيم موسى. الرقابة عمى أداء العاممين في المكتبات الجامعية. 2
 .000. ص. 0222والنشر والتوزيع، 
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يقدم التقييم األسس الموضوعية التي يمكن في ضوئيا تشجيع المتميزين ومكافأتيم  ــ8

 .وظيفًيا ومالًيا

سياسة ترشيد اإلنفاق من خالل ما يقدمو من موازنة بين مدخالت يدعم التقييم  ــ9

وترشيد خطة تنمية القوى العاممة بالتركيز عمى معالجة أوجو القصوى  ،العملت ومخرجا

  التي تشير إلييا نتائج تقييم كفاءة األداء. والضعف

نما ىو إحدى نتائج التقيي ،األداء ليس ىدًفا في حد ذاتو إن الحكم عمى   م فرسالة وا 

التقييم في النياية ىي معاونة كل منا في موقعو عمى أن يدرك بوعي وعمق إلى أي مدى 

 ميام الدور الذي ينظر بو والصعوبات أوه بفاعمية وكفاية لتحقيق أىداف و تتجو جيود

 ومن ثم القدرة عمى أن يطور ،ل دون ذلك ليمنحو التقييم الرؤيةالمشكالت التي قد تحو 

نجاح المنظمة أو المؤسسة عمى مدى قدرة العاممين بيا عمى  حيث يتوقف ،مستوى أدائو

 1أىدافيا .  اتجاهالتطوير في التغيير و 

 أهداف و وظائف تقييم األداء./3

  ــ أهداف تقييم األداء:1ــ3

 2األفراد واالستعداد الكفاءة اإلنتاجيةاألداء يشمل زاويتين رئيسيتين وىما  حيث أن تقييم

                                           
 .000ص.  مرجع نفسو.ات، ثناء إبراىيم موسى. الـ فرح1
سمطان، محمد سعيد. إدارة الموارد البشرية6 تنمية المديرين ـ تقييم األداء ـ المتغيرات البيئية ـ تعويضات ؛ ـ حسن، راوية2

 .004.ص .0200التوزيع، اإلسكندرية6 دار التعميم الجامعي لمطباعة و النشر و  األفراد.
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 6تيةفإنو يسعى لتحقيق المزايا اآل، لمتقدم 

 األفراد الصالحين لمترقية . اختيارــ 1

مييا الترقية أو زيادة تفادي المحسوبية عن طريق توحيد األسس التي تتم بناء عــ 2

  توحيد األسس  التي يتم بناء عمييا الفصل أو توقيع الجزاءات .األجور، و 

وتشجيعيم عمى بذل مجيود أكبر حتى يستفيدوا من فرص تنمية المنافسة بين األفراد، ــ 3

 المفتوحة أماميم.

 .ة بين األقسام المختمفة لزيادة إنتاجيتياتشجيع المنافســ 4

  إمكان قياس إنتاجية و كفاءة األقسام المختمفة .ــ 5

تسييل تخطيط القوى العاممة عن طريق معرفة األفراد الذين يمكن أن يتدرجوا في ــ 6

 أعمى في المستقبل. مناصب

  معرفة األفراد الذين يحتاجون إلى عناية خاصة أو تدريب ممّيز لتحسين كفاءتيم. ــ7

  لمكفاءة اإلنتاجية. Consistentالمحافظة عمى مستوى عال أو مستمر ــ 8

 ،ت إشرافيم، وتحسين االتصال بيممساعدة المشرفين المباشرين عمى تفيم العاممين تح ــ9

 1الكفاية اإلنتاجية زيادة التعاون بينيم لرفعتقوية العالقات بين الطرفين، و  عمىمما يساعد 

 
                                           

 .004.ص .المرجع نفسو يد.سمطان، محمد سع؛ ـ حسن، راوية1
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 .من فرص التقدم لالستفادةلتنمية قدرات األفراد من ناحية أخرى من ناحية، و 

 لالختيارى السياسات المستقبمة تزويد اإلدارة بمعمومات مفصمة تمقي الضوء عمــ 10

 1غيرىا .والتدريب والنقل والترقية و 

واضحة وموضوعية وصحيحة عن أداء مواردىا البشرية، التي توفير معمومات فنية و ــ 11

 عممية تطوير ىذا األداء وتحسينو. استمراريةتعمل لدييا بشكل دوري ومستمر، بما يخدم 

  2مع مرور الزمن.ـ تحقيق فاعمية تنظيمية عالية المستوى ألدائيا التنظيمي الكمي ـ12

 قياسه:وظائف التقييم وكيفية ــ 2ــ3

 :  Ferfrmance Evatuation Functionsأواًل: وظائف تقييم األداء  

بصورة  يجب تقييم العاممين الجدد بعد تدريبيم لتحديد تأثير التدريب وتقدير ما تم تعميمو     

ن تقييم أداء العامل يتضمن شكاًل من سمم  ،اقعيةو  تقييم  التصنيف الوظيفي عمًما أنوا 

  3 العاممين الوظيفي يؤدي عدة وظائف من بين ىذه الوظائف 6

 
                                           

.005.ص .السابق المرحع؛ سمطان، محمد سعيد. ـ حسن، راويو 1   
األساليب العممية الحديثة6 الجودة  استخدامـ شعبان، محمد جاسم؛ اإلبعج، محمد صالح. إدارة الموارد البشرية في ظل  2

  .022. ص.0200الشاممة ـ اليندرة. عمان6 دار الرضوان لنشر والتوزيع، 
عمان6 مؤسسة الوراق،   . إدارة الموارد البشرية6 مدخل إستراتيجي متكامل.لؤيد عبد الحسين الفضم ؛يم الطائيجحـ يوسف  3 
.000. ص. 0222   
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 يحدد إن كان العامل الجديد يؤدي وظيفة بصورة صحيحة .ــ 1
 

  يعمل التقييم كأداة لتشجيع العامل في المنظمة .ــ 2

 المنظمة.جودة أدائيم وىل يسايرون أو يتجاوزون توقعات  ليعرفوا يدع العاممينــ 3

 لمعاممين.يقوي ويشجع عمى عدادات العمل في المنظمة مما يعني رفع الروح المعنوية ــ 4
 

  يشخص ويعيق عادات العمل الضعيفة وغير السميمة . ــ5

عمى لعاممين ويجب تقييم انضباطي وحوادث الطرد عند الضرورة، يقدم أساًسا لمعمل اال ــ6

ومن األفضل إنجاز التقييمات مرتين سنوًيا وحتى العاممون الجدد عند إنياء  ،أساس منتظم

ك وخالل تقييم العامل فإنو من الميم أن يتمس ،يم التجريبية وتعاد بعد ستة أشيرفترت

 .المشرف أو المدير بقواعد معينة

  Hawta Measure Perfomance 6ثانُيا: كيفية قياس األداء  

 نتائج موثقة بالقياسات الشك إن عممية قياس األداء الناجحة ىي العممية التي تعطي

أما عن الجوانب  ،قاط أساسية في كيفية قياس األداءولكننا ىنا نقف عمى عدة ن ،المختمفة

 1التي يتعرض ليا القياس فإن أي نوع من القياس الصحيح يستمزم أن يقوم بعممو من جوانب

                                           
  .000المرجع نفسو. ص. . لؤيد عبد الحسين الفضم ؛يم الطائيجحيوسف  ـ1
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ليا القياس فإن أي نوع من القياس الصحيح يستمزم أن يقوم بعممو من جوانب التي يتعرض 

 ىامة 6

 األىداف المطموبة ومدى تحقيقيا .ــ 1
 

  بو . االلتزامالبرنامج التنفيذي ومدى ــ 2

  الخارجية.العوامل ــ 3

وتعمل من داف عامة تعمنيا ينات اإلدارية تقتصر عمى األىكو بعض الت ــ األهداف المطموبة:1

 أو الجمعيات الفكرية أن ترفع ىدف العطاء أو االجتماعيةمثال في المؤسسات  ،خالليا

ن كانت أى ،غيره أنيا غير عممية وال  داف جيدة عمى مختمف المستويات إالوتمك األىداف وا 

تطبيقية عمى المستوى التنفيذي لكل عمل عمى حدة حتى تصبح كأىداف يعمل من خالليا 

  ا ليا محاواًل الوصول بعممو إلييا .العامل راجيً 

لمخطة  العممي التنفيذي المستوى الثاني من عمل القياس ىو البرنامج ــ البرنامج التنفيذي:2

بالمنيجية و المحددات التي تحيط بالعمل ككل ووسائل المستخدمة لتحقيقيا و الموضوعة 

 ،أثناء التحرك التنفيذي لمخطةعيم ويتم القياس لممشاركة من العاممين وملمتنفيذ، الحركية 

 1 القياس.بد من المراقبة الميدانية لمعمل عن قرب ليتحقق المراد من وعميو ال

                                           
.000.. صالسابق المرجع .، مؤيد عبد الحسين الفضليوسف جحيم الطائي ـ 1 
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س ويقصد بالعوامل الخارجية وىي المستوى الثالث من مستويات القيا ــ العوامل الخارجية:3

 6مايمي

  مدى قبول أو رفض الخدمة المؤداة أو اإلنتاج المعروض. ( أ

 الخارجية.المعوقات  ( ب

  طريقة تعامل العاممين مع المجتمع الخارجي .ج( 

  1 الخارجين.الخصوم واألعداء د( 

 /فوائد تقييم األداء:4

 األفرادنافع و الفوائد لكل من المنظمة و يحقق تقييم األداء في المنظمات العديد من الم  

  الذين يتم تقييم أدائيم و ذلك كاآلتي6 

 بالنسبة لممنظمة:أوال: فوائد تقيم 

  الفروق بين األفراد فيما يتعمق  اكتشافيساعد تقييم أداء المنظمة في التعرف عمى

 .مساىمتيم في تحقيق أىداف المنظمةبجودة أدائيم و مدى 

 قرارات  تخاذاو نظمة أساس عادل لتوزيع الحوافز والمكافآت يوفر تقييم األداء لمم

 2 غيرىا .الترقية و التدريب و 

                                           
.000.. المرجع السابق. ص؛ مؤيد عبد الحسين الفضليوسف جحيم الطائي ـ 1 
    ـ عبد الباقي، صالح الدين. مسمم ، عمي عبد اليادي. إدارة الموارد البشرية. اإلسكندرية6 المكتب الجامعي لمنشر 2
 .005. ص.0223التوزيع،و 
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  عمى معايير  احتوىيمكن أن يستخدم تقييم األداء كوسيمة لتشجيع العمل الجماعي إذا

 1لقياس أداء الفريق ككل باإلضافة إل معايير األداء الفردي .

 ة معرفة مواطن القو صورة مباشرة في تشخيص المشكالت وحميا و يفيد تقييم األداء ب

 .والضعف في المنشأة أو المنظمة

 لتي تبنى عمييا عممية المراقبة والضبطء أىم الركائز ايعتبر تقييم األدا.  

  القرارات اليامة سواًء لمتطوير أو  التخاذكما يفيد في تزويد اإلدارة بالمعمومات الالزمة

  جوىرية.أو عند إجراء تغييرات  االستثمارات

 .2كما يعتبر من أىم مصادر البيانات الالزمة لمتخطيط في المنظمة 

  تقييم بالنسبة لمموارد البشرية.ثانًيا: فوائد 

  بالنسبة لمعاممين يساعد التقييم عمى نواحي القصور في أدائيم، فيعطي لو الفرصة 

  لتجنبيا في المستقبل، وأيًضا التعرف عمى نواحي السموك غير مقبولة والتي تقمل من

 كفاءة العاممين من وجية نظر اإلدارة.

الشخص بأن  يساعد تقييم الموارد البشرية عمى احترام نظام العمل وقواعده، ألن شعوروأخيًرا 

3الموضوعة. قواعد العملسوف يجعمو أكثر التزاما بنظام و  ىناك من يقيم سموكو وتصرفاتو

                                           
 .005. ص.. المرجع نفسومسمم ، عمي عبد اليادياقي، صالح الدين. ـ عبد الب1

.22.ص السابق. ـ عبد المحسن، توفيق محمد. المرجع 2  
عبد الباقي، صالح الدين. اإلتجاىات الحديثة في اإلدارة الموارد البشرية. ] د. م [ 6 دار الجامعية الجديدة لمنشر، ـ  3

  .024 .. ص0222
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 /عوامل تقييم األداء:5

. قياسيابالعمل ويمكن تقديرىا أو من الضروري أن تكون العوامل خاضعة لمتقييم مرتبطة 

 فأحسن نظم تقييم األداء ىي تمك النظم التي ترتكز عمى العوامل التي يمكن مالحظتيا

ا ال يمنع أن ، اإل أن ىذاألفراد العاممين أثناء العمل والنتائج التي يحققونيا مثل سموك

أساسية في مدى فعالية أداء العامل خاصة فيما و ، عوامل ميمة تكون عوامل الشخصية

ن أىم ىذه العوامل في ثالث فئات يجدول التالي يب. و اآلخريناعل والتعامل مع لتفبا يتعمق

  النتائج.السموك و ىي الشخصية و 

    1: عوامل تقييم أداء األفراد العاممين. 01الجدول

 النتائج ) اإلنجازات (.    السموك ) التصرفات (.   .الشخصية     

 الميارات 
 القدرات 
 الدوافع 

  االتجاىات
 .االستعداداتالقيم القابمية 

 تحديد األولويات .
 حل المشاكل .

 .القرارات اتخاذ
الكتابية الشفيية و  االتصاالت

  .الحضور الدقة في المواعيد

 الكمية.
 الجودة.
 التكمفة.

 .لإليجازالوقت المحدد 

 

                                           
العدد السادس. جامعة . مجمة العموم اإلنسانية  .موسى، عبد الناصر.  تقييم أداء األفراد كأداة لرفع أداء المنظماتـ  1

 .22.ص. 0220.كمية الحقوق والعموم اإلقتصادية ، خيضر بسكرة  محمد
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 التقييم عمى أساس النتائج : (1

الغالب اليدف األول لمتقييم. ووفًقا ىي في ج ىي المحصمة النيائية لألفراد و أن النتائ

، أرقام مثاًل عمى أساس الوحدات المنتجة ليذه المقاييس ) العامل ( فإنو يتم تقييم األفراد

عمى الرغم أنو ينظر ليذه العوامل . و ، معدالت األخطاء وعدد الوحدات المبيعةالمبيعات

النتائج  لتفسير، إالة ألخطاء اعمى أنيا األكثر موضوعية ألنيا واضحة وغير قابم

العمل والمشرفين ) الرؤساء(  لألسف تتأثر بعوامل أخرى عدى أداء الفرد العامل كزمالءو 

  .الخالمواد األولية ....اآلالت والتجييزات و و 

 أساس السموك : عمى التقييم (1

عمى الرغم من أنو ال يمكن تقييم السموك بموضوعية مثل عوامل النتائج اإل أنو ليس 

ون التركيز عمى ىذا األساس فإن كثير من الكتاب يقترح. و ب إخضاعيا لمقياسمن الصع

األفراد العاممين من أجل التغمب عمى المشاكل التي تقييم عمى عوامل السموك عند 

. كبديل لمقياس حجم Farrو  Landy اقتراحتصاحب التقييم عمى أساس النتائج مثاًل 

. وىنا ومون بو ) سموكيم (البيع عمى أساس ما يق، أن يتم تقييم أداء رجال المبيعات

 ابتسامةتالية 6 وجود التقييم ال يكون عمى أساس وجود أو غياب بعض مظاىر السموك ال

1 الزبون المحتمل ....إلخ. اعتراضاترد صحيح عمى  استخدام، قبل الكالم
 

 
                                           

 .22.ص.المرجع نفسو.. موسى، عبد الناصرـ  1
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 التقييم عمى أساس عوامل الشخصية : (2

 الشخصية عامل النجاح و لكن من الصعب تقييم عناصر بيا لألسباب التالية 6   

  بتقييميا اآلخرينأنيا صعبة القياس و يتعذر إقناع . 

 في خدمة مل صفحات جيدة سيوظفيا في عممو و يصعب التأكد من أن الذي يح

 المنظمة التي يعمل بيا.

  في أداء الفرد العامل .ليس ىناك اتفاق عام عمى عناصر الشخصية التي تؤثر 

 ي إلى تقييم غير ثابت وغير غموض العبارات التي تصف الشخصية مما يؤد

مما يدل عمى غموض عبارات الشخصية كثرة التعارف لممصطمح الواحد. و  .صادق

عمى  لالعتماد" و مشرًفا في إحدى الدراسات عن إعطاء تعريف  012فعندما سئل 

  1.مختمفة يفتعار تعرًفا، بل أن أحدىم قدم ستة  003قدموا  "اآلخرين 

 : Evaluation Steps/خطوات تقييم األداء 6

من ثم مناقشة التوقعات في األداء مع م األداء بتحديد معايير األداء و تبدأ عممية تقيي   

بعد ذلك عمي ومقارنتو بالمعايير الموضوعية، و األفراد العاممين وبعد ذلك قياس األداء الف

 2اإلجراءات التصحيحية إن لزم األمر ذلك االتخاذيتم مناقشة التقييم مع األفراد العاممين 

                                           
.23ص المرجع السابق.ـ  1  
.003 .ص المرجع السابق.يوسف الفضل ، مؤيد عبد الحسين.  ، ئيحجيم الطا ـ 2  
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  ويمكن توضيح ىذه الخطوات أو اإلجراءات في الفقرات التالية 6 

 : Establishment of Poformance Criteriaتحديد معايير األداء  1) 

 د من االعتمادمن األعمال في المنظمة ال بلبناء معايير معينة لألداء و لكل عمل     

يعد  Factar، فالمعايير المحدد لألداء إلى أي عامل أو متغير عممية تحميل العمل

بل األفراد العاممين لعمل محدد والمعيار المالئم والمناسب كمؤشر لـفعالية األداء من ق

مواصفات العمل وشروطو ولذلك فإن المعمومات   باالختالف، إذن يختمف لألداء الفعال

في عممية تحميل العمل. تساعدنا في بناء المعايير المناسبة لألداء  التي تحصل عمييا

  عمى معايير متعددة االعتمادفي ىذا المجال إنو من الممكن  الفعال. ومن الجديد ذكره

لمنظمات معقدة وتتضمن ا لمفعالية في أداء كل عمل نظًرا إلى أن معظم األعمال في

، ولذلك فمن غير الممكن تحديد عدد من الخصائص التي يجب أبعاد وجوانب عديدة

 توفرىا في المعيار المحدد لكي يكون نافًعا في عممية تقييم األداء.

 Communicate Performanceنقل توقعات األداء لألفراد العاممين 2) 

Expectation to Employées : 

  1لألفراد العاممين لمعرفةبد من توضيحيا ال .المعايير الالزمة لألداء الفعال تحديدبعد     

                                           
.003 .ص المرجع السابق.يوسف الفضل ، مؤيد عبد الحسين.  ، ئيحجيم الطا ـ 1  
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 االتصالأن تكون عممية  من األفضلب أن يعمموا ماذا يتوقع منيم، و توضيح ما يجو  

يتم مناقشتيا معيم  معمومات من المدير إلى مرؤوسين و بطريقتين، أي أن يتم نقل ال

البد وأن تكون ىناك تغذية عكسية من المرؤوسين إلى مديرىم  والتأكد من فيميا وبالتالي

  لغرض االستفيام حول أية جوانب غير واضحة لدييم .

 : Measurement of Performanceقياس األداء 3) 

ىناك أربعة مصادر جمع معمومات حول األداء الفعمي و وتكون ىذه الخطوة ب   

ير الفعمي ىي، مالحظة األفراد العاممين التقار  المعمومات غالًبا ما تستخدم لقياس األداء

 .اإلحصائية، التقارير الشفوية، التقارير المكتوبة

  مناقشة نتائج التقييم مع األفراد العاممين :4) 

يمة قد السمبية بينيم من المقيم لتوضيح الجوانب الممناقشة كافة الجوانب اإليجابية و     

خاصة الجوانب السمبية في أدائو، كما أن المناقشة تخفض بصورة ال يدركيا الفرد العامة و 

 من حدة تأثير التي تعكس األداء السمبي.

 اإلجراءات الصحيحة :5) 

 1ت إلى ظيورسريع إذ ال يتم البحث عن األسباب التي أدوىي نوعين األول مباشر و   

 
                                           

.003 .ص المرجع السابق. ـ 1  
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نما فقط محاولة تعفي األداء، و  االنحرافات   معيار والتصحيحديل األداء ليتطابق مع الا 

النوع الثاني من التصحيح أو اإلجراءات التصحيحية لألداء األفراد ليتطابق  .ىو وقتي 

كيفية أسباب و حيث يتم عن  ،المعيار المحدد فيو اإلجراء التصحيحي األساسي مع

لعممية أكثر عمًقا تحميميا لموصول إلى سبب رئيسي وراء ذلك وىذه او  االنحرافاتحصول 

 1.من أسموب األولعقالنية  و 

 

 

 

 

 

 

 2 خطوات تقييم األداء. :02شكل رقم 

                                           
.004ص السابق.المرجع  ـ 1  
          .0200دار أسامة لمنشر والتوزيع،   عمار. إتجاىات التدريب و تقييم أداء األفراد . عمان6  ـ بن عيشى،2

  .00 ــ00ص. ص

هل يتطابق األداء 

الفعلي مع األداء 

 المتوقع .

تحديد 
معايير 
 األداء.

نقل 
توقعات 
.العاممين  

قياس 
 األداء.

مناقشة 

نتائج 

التقييم مع 

 العامل .

اتخاذ 

اإلجراءات 

 تصحيحية
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                                                                                                             المسؤول عن تقييم األداء :/7   

نجازهمن المتعارف عميو أن عممي     أن تتم من قبل أي  ، يمكنة تقييم أداء الفرد وا 

. نجاز الفرد الذي يجري تقييموا  سموك و عمومات الكافية عن أداء و شخص مؤىل لديو الم

لذين يتم تقييم قد تم تحديد أربع جيات كمصادر يتوفر لدييا المعمومات عن األفراد او 

نجازىمأدائيم و   1سنوضح ذلك فيما يمي 6و  .ا 

 المباشر:تقييم الرئيس   .1

اية  كاممة بكل عمى أنسب شخص تتوافر لديو المعمومات عمى در  اآلراءتجمع أغمب    

تحديد فة كل عناصر التي يشرف عمييا، و . كما أن األقدر عمى معر ما يتعمق بمرؤسيو

تقييم مستوى م ومسؤولياتيم من بين مرؤوسيو و أفضل األفراد القادرين عمى تحمل واجباتي

 كفاءتيم في العمل .

 تقييم النظراء في العمل : .2

رد المجموعة التي يعمل فييا الفالمستوى و نفس العمل و  ميل فييقصد بالنظراء ىنا الز    

العمل، إلى  اد ميمة التقييم لنظراء فييرجع السبب في إسن، و قياس أدائوالذي يتم تقييمو و 

نجاز الفرد نتيجة   2المستمر بو . احتكاكيمأن لدييم معمومات كافية عن سموك وأداء وا 

 
                                           

ــ االقتصاديات . عمان6 دار زىران عقيمي، عمر وصفي. تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية الحديثة 6اإلستراتيجيات ـ 1
  .002. ص.0202لنشر والتوزيع، 

االتجاىات البشرية6 المفاىيم و المجاالت و  ــ عبد الوىاب،  سمير محمد؛ البرادعي، ليمى مصطفى. إدارة الموارد2
 . 021ــ  020.ص ص.0222 ،اإلدارة العامة استشاراتلجديدة.  القاىرة6 مركز دراسات و ا



تقييم األداء في المكتبات الجامعية .                                                   لثانيالفصل ا  

 

 
76 

 الذاتي:التقييم .3 

، حيث يحفز ىذا سين خاصة المديرون لتقييم أنفسيمىو إعطاء الفرصة لممرؤو 

، التقدير الذي يعطيو الفرد لنفسو . وىذاعمى تخطيط المسار الوظيفي لمفرد األسموب

 1ليس أوال يشكل جزًءا من التقييم الرسمي ألداء الفرد .

 المرؤوسين : .4

 بآرائولمرؤوس بقياس وتقييم أداء رئيسو. بحيث يدلي المقصود ىنا أن يقوم ا 

ة ذلك نتيجيو عن رئيسو فيما يتعمق بسموكو وأدائو في العمل و بالمعمومات المتوفرة لدو 

نجازه كفاءتو و التقييم والحكم عمى مدى أو مستوى اليومي المستمر بينيا، ليتم  االحتكاك ا 

    2في العمل .

   

 

 

 

 3: يوضح من يقوم بتقييم األداء العاممين ؟  03الشكل

                                           
. 020. ص. 0223د الغفار. السموك التنظيمي و إدارة الموارد البشرية. اإلسكندرية6 دار الجامعية، حنيفي، عبـ  1

 

.021البرادعي، ليمى مصطفى. المرجع نفسو. .ص.  عبد الوىاب، سمير محمد؛ـ  2 
عة 6 كيف تقييم أداء الشركات و العاممين. القاىرة6 دار قباء لمطبا00ثابت، زىير. سمسمة الدليل العممي لمدير القرن  ـ3
 .50. ص. 0220والتوزيع،  النشرو 

الرئيس المباشر يقيم 
 مرؤسيو.

العمالء يقيمون أداء 
 العاممين .

المرؤوسون يقيمون 
.رئيسيم المباشر   

الزمالء يقيمون بعضيم 
 بعًضا .

القائمون بعملية 

 تقييم األداء .
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 /أسس تقييم األداء: 8

أن يستند إلى  إن تقييم كفاءة العاممين في المكتبات أو القائمين عمى خدماتيا، ينبغي  

  فاعمية. في مقدمة ىذه األسس مايمى 6عممية تكفل دقتو و 

بيان ، و ينبغي أن يؤدييا كل مستوى وظيفي تحميل الوظائف وتحديد الميام التي. 1

. ليمكن في ضوء ذلك تحديد األساليب ىاواتجاالكفاءات الالزمة لمقيام بيا، معرفة وميارة 

 المناسبة لتقييميا .

األدوات واألساليب  اختياروضوح اليدف من التقييم، إذ أن وضوح اليدف يسيم في . 2

 .تقييم غايتو بأقرب السبل وأيسرىاالمناسبة لو، وبذلك يحقق ال

ويكون التقييم إيجابًيا إذ لم يقف عند مجرد تممس نواحي التمييز أو  إيجابية التقييم6. 3

إلى تعديل عوامل وأسبابيا فأعان بذلك عمى تطوير األداء لتحقيق  انتقلالقصور بل 

  1 األىداف.

يومي حقيقي مع العاممين الذين يتم  اتصاليجب أن يكون القائمون بالتقييم عمى  .4

 .تقييميم

  2.مستقلأن يتم كل تقييم بشكل و ق أكثر من شخص واحد.التقييم عن طرييجب أن يتم .5

                                           
الرقابة عمى أداء العاممين في المكتبات الجامعية. اإلسكندرية6 دار الثقافة العممية  موسى.إبراىيم  فرحات، ثناءـ  1

  .003ـ 002.. ص0222و التوزيع،  ة و النشرلمطباع

.50. صنفسوـ ثابت، زىير.  المرجع  2  
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يجب تزويد العاممين بتغذية العكسية بوضوح عن كيفية أدائيم، ومستوى ىذا  .6

 األداء. 

  1.مفاىيم ومعايير موضوعية موحدة لقياس وتقييم العاممين في العمل الواحد استخدام. 8

يمانيم بفاعميتيا، بحيث المرؤوسين اك الرؤساء و إدر .9 لمفيوم وأىداف ومعايير التقييم وا 

فعاليتيا في تنميتيم ك المرؤوسين موضوعيتيا و يسيل عمى الرؤساء تطبيق المعايير، ويدر 

  2الذاتية .

نظًرا ألىمية تقييم أداء العاممين  أداء الموظفين أو العاممين:طرق تقييم / 9

Performance Evaluation  ل المنظمة فقد تنوعت فشوآثاره المباشر عمى نجاح و

معايير التقييم  6ىياممين و بصورة عامة ىناك ثالثة مداخل لتقييم أداء العطرق قياسو. و 

سنحاول فيمايمي يير المعتمدة عمى نتائج األداء و المعالمطمقة، ومعايير التقييم النسبية، و ا

 مناقشة الطرق التي تندرج تحت كل منيا 6

  اًل: معايير المطمقة:أو  

 3يقصد بمعايير التقييم المطمقة إن أداء الموظف يتم تقييمو بناًء عمى ىذه المعايير فقط   

                                           
.50. صع السابقـ ثابت، زىير.  المرج 1  

.00.عمار. المرجع السابق. ص ـ بن عيشى، 2  
مكتبة ، عالتوزيعمان6 دار إثراء لمنشر و  تكاممي.ـ السالم، مؤيد سعيد. إدارة الموارد البشرية6 مدخل إستراتيجي  3 

 .000..ص 0225الجامعية الشارقة ،
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أثناء  ترتكز إما عمى مواصفات العمل الذي يؤديو الموظف أو عمى سموك الموظف وىي

 من بين الطرق التي تندرج ضمن ىذه المعايير مايمي 6تأديتو العمل المكمف بو و 

مقال  ة، حيث يقوم المقيم ) الرئيس المباشر ( بكتابأبسط طريقة لمتقييم . التقييم بالمقال :1

التطوير  واقتراحاتلألداء قصير يصف فيو نقاط الضعف، األداء السابق، الدافع 

 1 .لمموظف

ىي طريقة التقييم التي ترتكز عمى السموك الحرج الذي يصنع  .تقييم الوقائع الحرجة :2

الفرق بين أداء الوظيفة بفاعمية أو بدون فاعمية، حيث يقوم الشخص المسؤول بتسجيل 

معمومات عن سموكيات العامل في بعض الحاالت واألحداث الجوىرية السمبية، رفض 

ث الجوىرية اإليجابية قيام العامل العامل القيام بواجب عميو القيام بو. ومن أمثمة األحدا

 2 بمساعدة أحد زمالئو في العمل في وقت إضافي دون مقابل.

ل عمى صورتيا عمى تصميم قائمة تشغي تعتمد ىذه الطريقة في أبسط .التقييم بالقوائم:2

ت يسجل عمى أحدىما كممة" نعم " أمام كل عبارة يوجد مربعافقرات أو عبارات وصفية، و 

    3 " ال " يقوم المقيم بالتأشير عمى أي ىذين المربعين بما يتفق وجية نظره واألخرى كممة

                                           
 .000.صالمرجع نفسو.  ـ السالم، مؤيد سعيد.1 

التوزيع . القاىرة6 دار إيتراك لمنشر و محمد البرادعي. تنمية ميارات المديرين في تقييم أداء العاممين ،ـ بسيوني 2
  .24.ص0224،

 .024ــ  023.ـ فرحات، ثناء إبراىيم موسى .المرجع السابق. ص ص3
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ولدى االنتياء من التأثير عمى جميع  ،نحو سموك المرؤوس وتصرفاتو وكفاءتو في العمل 

البنود الواردة في القائمة، تقوم إدارة األفراد بتحديد وزن أو قيمة لكل إجابة .مثال6 " نعم" 

" ال " تعطي صفًرا ،ويتم ذلك احتساب مجموع درجات األداء عمى وة، تعطي درجة واحد

 جميع فقرات القائمة.

     النعم                        يظير تقدًما في عممو .            ــ 

 ــ إنتاجو يتميز بالجودة .

 ــ يقدم مقترحات بناءة .

 .الخــ عالقة بزمالئو طيبة ...

    0 

    0 

    0 

    0 

 نموذج

 طريقة 

 القوائم .

    1  

 ثانُيا: معايير التقييم النسبية :

ىي طرق نسبية ية من طرق تقييم أداء العاممين و تمثل ىذه المعايير المجموعة الثان    

من أشير رنة مع أداء اآلخرين في القسم. و بمعنى أن أداء الموظف يتم تقييمو بالمقا

  الطرق مايمي 6

 2 .طريقة الترتيب البسيط:1 

                                           
.024ــ  023.صص  .فرحات، ثناء إبراىيم موسى. المرجع السابقـ  1 

.005مؤيد، السعيد السالم. المرجع السابق. ص.ـ  2   
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قديمة في تقييم األداء الموظفين حيث يقوم مدير القسم بإعداد وىذه الطريقة سيمة و    

 كفاءةاعتمادا عمى أحسنو أو تنازلًيا، قائمة بأسماء العاممين معو ويقوم بترتيبيم تصاعدًيا 

 1.وأقميم

 .طريقة التوزيع اإلجباري:2

أو المنحنى  Normal Distributionتعتمد ىذه الطريقة عمى فكرة التوزيع الطبيعي    

عند  اعتبارهالطبيعي لمستوى األداء إذ يكون المقيم مجبًرا عمى إدخال النسب المئوية في 

 توزيع العاممين بحسب كفاءتيم .

راسة أداء مرؤوسيو ى دأنيا تجبر المقيم عم، و االستخدامالطريقة بأنيا سيمة تتميز ىذه    

كما  ،يعيم عمى فئات السابقة بشكل صحيحمقارنتو بشكل جيد ليتمكن من توز وتحميمو و 

يؤخذ عمييا أنيا ال توضح نواحي الضعف أو و أنيا تحقق قدًرا معقواًل من الموضوعية، 

  .القصور العاممين عمى عالجيا تالفييا

 .طريقة المقارنة الثنائية بين العاممين:3

أحد أقساميا في أداء لعاممين في إحدى دوائر المكتبة و بموجب ىذه الطريقة تقسيم ايتم    

 2 جميع إلى مجموعات زوجية مؤلفة من فردين، ويقوم المقيم بمقارنة أداء كل فرد مع

                                           
.005مؤيد، السعيد السالم. المرجع السابق. ص.ـ  1  
.000ــ 000عميان، ربحي مصطفى. المرجع السابق. ص ص.ـ  2  
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 1 األفراد الموجودين داخل مجموعتو. 

 .طريقة اإلدارة باألهداف:4

أساسية عالقتيا أن أداء  افتراضاتترتكز طريقة اإلدارة باألىداف عمى مجموعة   

راغبين في و  ،النواحي المتوقع منيم القيام بياالعاممين في المنظمة إلى معرفة وفيم 

قوف مستقبميم .كما يرغبون في الو القرارات التي تمس حياتيم و  تخاذاالمشاركة بعممية 

بل عرض األداء مما يالحظ عمى ىذه الطريقة أنيا تتم ق ،باستمرارعمى مستويات أدائيم 

  2.ا سابًقا عمى التقييم بعد األداءفي الوقت الذي تقوم فيو الطرق األخرى التي ناقشناى

                                           
.000ــ 000ص.عميان، ربحي مصطفى. المرجع السابق. ص ـ  1  
.010مؤيد، السعيد السالم. المرجع السابق. ص.ـ  2 
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.23بسيوني، محمد البرادعي. المرجع السابق. ص. ــ 1  

 األىداف. المعايير النسبية. المعايير المطمقة.

.التقييم بالمقال  

 تقييم الوقائع الحرجة.

 التقييم بالقائمة.

التقييم بواسطة الصفات 
.)السمات (  

.تقييم اإلختيار اإلجباري  

تقييم بواسطة المقاييس 
 السموكية الثابتة.

 ترتيب المجموعات.

 الترتيب الفردي.

 المقارنة الزوجية.

 اإلدارة باألىداف.

 طرق تقييم األداء.
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 / مستويات و معايير تقييم األداء :10

 :ــ مستويات التقييم1ــ10

 6عندىا تقييم خدمات المعمومات وىيىي ثالث مستويات محتممة يمكن 

 6المستفيد ( وتشمل رضا اعتباراتتقييم الفعالية )  :ــ المستوى األول1

  : وىي معايير التكمفة 

 أو لكل وثيقة (. اشتراكالتكمفة المالية بالنسبة لممستفيد ) لكل عممية بحث أو لكل  .0

التكمفة التي يصعب تحديدىا بدقة مثل 6 الجيد المستفيد في تعمم كيفية اإلفادة  اعتبارات .0

 من خدمات المعمومات .

 : وتشمل 6 معايير الوقت 

  وغرافية .بمييالبيانات الب استرجاعو الوقت ما بين تقديم الطمب  .0

 الحصول عمى الوثائق .الوقت ما بين تقديم الطمب و  .0

خدمة  الستخدام االنتظاركالوقت الذي يقضيو المستفيد في  ،الوقت األخرى اعتبارات .0

 المباشر مثاًل.  باالتصالالبحث 

 1 وتشمل 6 الجودة : اعتبارات 

                                           
ـ الوردي ، زكي حسين ؛المالكي، مجبل الزم . مصادر المعلومات وخدمات المستفيد في المإسسات المعلوماتية.   1

 . 000ـ002.ص ص.0220عمان: مإسسة الوراق للنشر والتوزيع ،
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  تغطية مؤسسة المعمومات.  .0

  .بميوغرافيةيالمخرجات المعمومات بعينيا ،وثائق ،إشارات ب مالاكت .0

 1 الطمب.صالحية المخرجات من حيث عالقتيا بموضوع  .0

 حداثة المخرجات . .0

 . ودقة البيانات اكتمال .1

 الثاني:المستوى ــ 2

يعتمد ىذا النوع من التقييم عمى الربط 6 و Effectiveness   Cost-تقييم فعالية التكمفة

 التكمفة إذ يعني بكفاية التشغيل الداخمي لمنظام وىذه تقيس مدى كفاية النظام منبين مقاييس 

) من مفيوم  ، مثل قياس مدى كفاءة الخدمة المكتبية منظور التكاليف في تحقيق أغراضو

 التكمفة ( في تحقيق أىداف المكتبة .

  يشمل ىذا المستوى 6و  

  .استرجاعيالموضوع ثم بميوغرافية متصمة بايتكمفة الوحدة لكل إشارة ب .0

تتصل بالموضوع لم تكن معروفة من قبل و رافية جديدة و بميوغيتكمفة الوحدة لكل إشارة ب .0

 . استرجاعياثم 

 2 .استرجاعياتكمفة الوحدة لكل وثيقة متصمة بالموضوع ثم  .0

                                           
 .000ـ002ـ الوردي ، زكي حسين ؛المالكي مجبل الزم.المرجع نفسو. ص ص.  1

. 050. ص.0200. عمان6 دار صفاء لمنشر والتوزيع، 0ـ عميان، ربحي مصطفى. خدمات المعمومات. ط 2  
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 الثالث:المستوى ــ 3

ييتم ىذا النوع بمعرفة ما إذا كانت قيمة الخدمة أكثر  Cast-Benefit6تقييم عائد التكمفة  

 1 الخدمة.أو أقل من التكمفة التي تقدم بيا تمك 

 :Standardsمعايير تقييم األداء ــ 2ــ10

ذات مراكز المعمومات ىو تقديم خدمات معموماتية ليدف األساسي من وجود المكتبات و إن ا 

بد من وجود معايير أو مقاييس يتم لذا ال المستفيدين.بالشكل الذي يرضي جودة عالية و 

 بالخاصة.أداء العاممين فييا جودة أدائيا أو إنجازىا بعامة و  بموجبيا قياس مدى

ويعد توفير معايير أداء موضوعية ركًنا أساسًيا من أركان أي نظام رقابي فعال في    

 اكتشافمن ثم ، و مطموب لمتقيد بوة اإلنجاز الألنيا تعمل عمى تحديد مستوى جود المكتبات،

ب أن يكون المعيار ، لذلك يجطريق مقارنة اإلنجاز الفعمي بيا في التنفيذ عن االنحرافات

  مفيوًما عمى نحو ال يقبل التأويل أو التفسير .أن يكون واضًحا و محدًدا بدقة، و 

  معمومات ما يمي 6مراكز الستخداميا لتقييم أداء المكتبات و ومن المعايير التي يمكن اإل  

  2وىي معايير تحدد عدد الوحدات :Quantitative Standaresكمية معايير  .1

                                           
. 050. ص.0200. عمان6 دار صفاء لمنشر والتوزيع، 0ـ عميان، ربحي مصطفى. خدمات المعمومات. ط 1  

.023ـ عميان، ربحي مصطفى .إدارة و تنظيم المكتبات و مراكز مصادر التعمم . المرجع السابق. ص. 2  
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 المطموب إنجازىا من قبل الوحدات اإلدارية أو األفراد العاممين في المكتبة أو مراكز

. مثال ذلك عدد اإلنتاج أو اإلنجاز الفعميمقارنتو بكمية فترة زمنية معينة و  المعمومات خالل

مقارنتو أيًضا باألشير و  التصنيف،خالل شير معين في قسم الفيرسة و  التي صنعت الكتب

 معينة.أو عدد الكتب المعارة خالل فترة  السنة،األخرى من 

 :Quantitive Standarsمعايير نوعية   .2

عمومات المقدمة . مثال ذلك نوعية خدمات الميير تتعمق بنوعية المطموب مستواهوىي معا  

 1أو جيدة أو ضعيفة ؟ جًدا،أو جيدة  ممتازة،ىل ىي  جودتيا،مستوى المستفيدين و إلى 

 معايير كمية نوعية : .3

الفرد في فترة زمنية وىي المعايير التي تتعمق بكل كمية العمل الذي ينبغي أن ينجزه   

 الوقت.دقة و صحة العمل في نفس محدودة و 

 :Time Standardsمعايير الزمنية  .4

  .نةالوقت الذي يتطمبو إنتاج سمعة معينة أو أداء خدمة معيأي مقدار 

  : Cost Standardsمعايير التكمفة  .5

 2 معينة.أي النفقات لتقديم خدمة معينة أو إنجاز معاممة 

 

                                           
024ــ  023ص. ربحي مصطفى. المرجع السابق. ص ـ عميان، 1 

.30.ص . 0224والتوزيع، عمان6 دار كنوز المعرفة لمنشر  اإلدارة بالرقابة. محمد عيسى. الفاعوري،ـ  2  
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  معايير المعنوية: .6

درجة إخالص األفراد  أمثمتيا،وىي المعايير التي تتعمق بمجاالت غير ممموسة ومن  

 المنظمة.دعم سمعة المنظمة و والئيم ليا و اممين في الع

 ي مدى المساىمة في تحقيق النتائجوحيث أن القاعدة ىي أن يكون معيار تقييم األداء ى  

رق أن أحيان أخرى قد يكون مناسًبا أن تتناول اإلجراءات الرقابية ط إال ،المطموبة

 1ليس نتائجو .  واإلجراءات العمل و 

 األداء:ض تقييم اأغر /11

وذلك ألن ىذه األنظمة توفر  ،أنظمة لتقييم أداء العاممين فييا باستخدامتقوم المنظمات   

األمر الذي يتيح لإلدارة إيجاد بنك  ،داء الموظفين وسموكيم وعالقتيممعمومات غزيرة عن أ

رات في مختمف الشؤون القرا اتخاذمنو في رسم السياسات أو  االستفادةمعمومات يمكنيا 

لغرض اإلعالمي( اإلرشاد )ايمكن أن تستخدم ألغرض التوجيو و  ىذه المعموماتالوظيفية. و 

  6 يميفياوذلك ما نوجزه  ،أو الغرض اإلداري

ى أدائو من الوسائل اليامة لحث الموظف عمى تحسين مستو  :اإلرشادأواًل: أغرض التوجيه و  

 2األم الذي ،ليقوي األولى ويتغمب عل الثانية معرفتو بجوانب التفوق أو جوانب الضعفو 

                                           
.30. صالمرجع نفسو. محمد عيسى. الفاعوري،ـ  1  

 . 001فرحات، ثناء إبراىيم موسى. المرجع السابق. ص. ـ2
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إذ يمكن )بواسطة المعمومات المرتدة التي يقوميا الرؤساء  ،ن أىميتو تقارير تقييم األداءييب 

مما يساعد الموظف  ،وانب القوة والضعف في أداء العمل( كشف جمرؤوسييمعمى أداء 

إذا أتيحت الفرصة لمموظف خصوًصا  ،زيادة جوانب القوةجة أسباب الضعف و عمى معال

عمى عالقتو حكميم عمى سموكو و لمناقشة وجية نظر رؤسائو في تقييميم لمستوى أدائو و 

 الوظيفية .

يمكن اإلفادة من المعمومات المجمعة الواردة في تقارير تقييم  ثانًيا: أغرض البحث العممي:

 كالتحقق من صحة إجراءات  ،العممية في بعض الشؤون الوظيفية األداء في إجراء البحوث

تقييم مردود  و  ،المكفاءاتلحوافز و اوتقييم سياسات المرتبات و  ،الموظفين الجدد اختيار

نعكاستيا عمى مستوى أداء الموظفين .لتدريبية، وتقييم نظم الترقية و البرامج ا   1 ا 

 عندما يستخدم التقييم لتحقيق أغراض إدارية فيذا يؤدي عمى 6    ثالثًا: األغراض اإلدارية:

  الفرد.رتب يستخدم كأساس لتعديل أجر أو ــ 1   

 يفيد في تقرير من ينقل من األفراد إلى وظيفة أو عمل آخر، ومن يتم ترقيتو، ومنــ 2

 2 يستغني عنو.

 

                                           
 .001فرحات، ثناء إبراىيم موسى. المرجع السابق. ص. ـ1

. 054حنفي، عبد الغفار. المرجع السابق . ص.ـ  2  
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  تتواءم ومتطمبات العمل . التيو  االختيارتحديد أساليب ووسائل  يستخدم كأساس فيــ 3 

  .التدريبية لمفرد االحتياجاتمدخل أو أساس لتحديد ــ 4  

  العمل.تعديل قوة  تفيد كمدخل لتخفيض أوــ 5  

  الغرض من تقييم أداء الفرد.

 األغراض اإلدارية.( 0)                    تنمية الفرد. (  0) 

قرارات  التخاذــ توفير معمومات 
متعمقة بـ6 تعديل ىيكل 

الترقيات، تخفيض النقل،األجور.
 تعديل قوة العمل. أو

ــ تنمية وتطوير األداء من خالل 
رشاده لما ىو متوقع  توجيو الفرد وا 

 ومطموب.

 

 حدود وعرف الغرض.

ـ األداء النسبي لمفرد بالمقارنة ـ
 اآلخرين)معيار نسبي(بزمالئو 

ة األداء بالمعايير مقدرة مسبًقا ــ مقارن
 مستوى مطمق(. أو ء)معيارلألدا

ومعايير أسس 
 المقارنة.

 أسموب التقييم. ــ التقييم المستند إلى النتائج. ــ تقدير الفرد وترقيتو.

 دور المشرف. ــ يمارس دور المستشار.                             ــ تقديري وحكمي.

لمسجالت  ،الفرد،المشرف ــ
األفراد، آخرين لمن ليم عالقة 
 باإلجراءات اإلدارية التي تتخذ.

توزيع المعمومات  ــ الفرد والمشرف.
 المتعمقة بالتقييم

 

 1 ض تقييم األداء.ا: يبين أغر 02الشكل رقم

                                           
.055ص ص. حنفي، عبد الغفار..  المرجع السابق.ـ  1  
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 األداء.صعوبات ومشاكل تقييم /12

  العاممين:صعوبات قياس وتقييم األداء ــ 1ــ12

 اعتبارىاتقييم أداء العاممين ،التي يمكن الصعوبات التي تصاحب قياس و أبرز فيمايمي  

 التي وجيت لو 6 االنتقاداتبمثابة 

داء وكفاءة العاممين في إن ماىية قياس األداء إنما ىي تسجيل اآلراء المقومين عن أــ  1

أداء ة التي سيقارن ىذه اآلراء تعتمد عمى مدى فيم ىؤالء المعايير الموضوعيالعمل و 

ما يؤدي إلى إخفاء ىذه ومن المحتمل أن تسيء ىؤالء فيم ىذه المعايير م .العاممين بيا

  عدم تحقيق ىدفيا .العممية و 

من الصعوبة بمكان التأكد من صحة نتائج قياس األداء بالنسبة لموظائف اإلدارية، وذلك ــ 2

يتم قياسيا بشكل  الصعب أنبسبب أغمب العناصر التي تدخل قياسيا غير ممموسة، ومن 

  دقيق تماًما.صحيح و 

 الحكمالقياس عمى الرأي و  اعتمادبسبب  ( التقييم ضمان الموضوعية في نتائج القياس )ــ 3

كفاءة بعض العاممين مجاممة فقد يعطي المقوم درجات عالية في قياس لممقوم. الشخصي 

 1 .تربط بيم بسبب الصداقة القرابة التي ليم،

                                           
.053المرجع السابق. ص.ـ عقمي، عمر وصفي.  1 
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ابة بأن مثل ىذا النظام يضعيم موضع رق  العتقادىممقاومة العاممين لقياس األداء  ــ4  

مما يؤدي إلى رد فعل عكسي  ،تصرفاتيم خالل العملمستمرة و دائمة عمى أدائيم و 

 1.عندىم

 ــ مشاكل و األخطاء تقييم األداء:2ــ12

 ىناك مجموعة من المشاكل التي تؤثر في تقييم األداء لعل من أىميا مايمي 6  

من أىم األخطاء الشائعة  خاطئ بعدم الحاجة إلى تقييم موظفي الدرجات العميا: اعتقادوجود  .1

في السمم الوظيفي كمما قمت فرصة  ارتقىبأن الموظف كمما  االعتقادحول تقييم األداء ىو 

وقد ال يكون ىذا رأي  .األداءإلى نظام )التقييم( تقييم التقييم ،حيث إنو ال يكون في حاجة 

  قدامى الموظفين أنفسيم الذين قد يشكون من عدم وجود

ى نقاط الضعف التي قد ومن ثمة ال يعرفون كيف يتغمبون عم ،قوم بتقييم أدائيمنظام ي 

م لتحسين الذي تتاح لو الفرص العديدة لمتقييالمبتدئ وىذا عكس الموظف   ،متظير لديي

  األدائي.فيرتفع بذلك مستواىم  ،زيادة خبراتيمأدائيم و 

ل تقييم األداء يعتبر عدم وضوح معايير األداء من أىم مشاك .عدم وضوح معايير تقييم األداء:2

جع ذلك إلى وير  ،يؤدي إلى تقييم غير عادلمقياس التدرج البياني سوف  ،فعمى سبيل المثال

 2 درجات الجدارة .تعدد تفسيرات صفحات و 

                                           
.053ـ عقمي، عمر وصفي.المرجع السابق. ص 1 

.005ــ004.المرجع السابق. ص .ليمى، مصطفى البرادعي ؛عبد الوىاب، سمير محمد ـ  2 
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 ،ير مناسب عمى تقييم بقية العناصرويعني تأثير تقييم عنصر واحد بشكل غ أخطاء الهالة:.3

فإذا وجد الرئيس العامل جيًدا أو ضعيًفا في عنصر معين فإنو يعتبر جيًدا أو ضعيًفا في 

 .بقية العناصر

وى التقييم عن يؤدي التشدد في تقييم أداء العاممين إلى تدني مستالمين: أخطاء التشدد و .4

عن المعدل  ارتفاعولى كما أن التساىل في عممية التقييم تؤدي إ ،المعدل الطبيعي لو

داء سرية وال تعرض عمى فمثاًل قد يمجأ الرئيس إلى الشدة إذا كانت تقارير األ .الطبيعي لو

  أو قد يمجأ الرئيس إلى إعطاء العاممين تقديرات عالية ألنو يريد أن يكسب ودىم . ،العاممين

تقديرات  بمنح تدل الخبرة العممية عمى قيام بعض الرؤساء.أخطاء المركز الوظيفي المرؤوس: 5

 عالية لمن يشتغمون مناصب أعمى لمجرد وجودىم في مستويات المرتفعة لمتنظيم 

عض الرؤساء إعطاء تقدير)متوسط( لكافة العاممين وسيمة يتبعيا بيعتبر  .أخطاء التوسط:6

ىذه  اكتشافأو لعدم قدرتيم عمى  ،إما لجعميم بالفروق واالختالفات الفردية بين العاممين

 أو ألنيم يخشون ترقية العاممون الممتازون فينتقمون من العمل بأقساميم أو .الفروق مثالً 

 إدارتيم.

األول  باالنطباعيجب اإل بتأثير تقييم الرئيس ألداء المرؤوس .أخطاء االنطباعات المسبقة: 7

لذا  .كميا ل الداء الفعمي خالل الفترةاألول عادة ال يمث فاالنطباع ،الذي تركو العامل لديو

  1السماح وال يجب .ساىمة الفعمية في الفترة الحاليةأن يقتصر التقييم الحالي عمى الم يجب

                                           
.020ثابت، زىير. المرجع السابق ص.ـ  1  

 



تقييم األداء في المكتبات الجامعية .                                                   لثانيالفصل ا  

 

 
94 

 .سواًء كانت جيدة أم سيئة بالتأثير عمى التقييم الحالياألداء، العامل من حيث  لسمعة

 1 المخطط التالي يوضح أىم أخطاء البشرية في تقييم األداء 6و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.في تقييم أداء العاممين : أهم األخطاء البشرية05شكل رقم

 

 

                                           
.021ــ020المرجع السابق ص. ثابت، زىير.ـ  1  

.020البرادعي. المرجع السابق. ص.ـ عبد الوىاب ، سمير ؛ ليمى ، مصطفى  2  

إىمال تقييم       
 العوامل األساسية.

تقييم عوامل غير 

 قابلة للقياس .

أخطاء االنطباعات 

الهالة .أخطاء  المسبقة .  
 

األخطاء البشرية في تقييم 

 أداء العاملين .
أخطاء التشدد 

 واللين.
أخطاء المركز 

 الوظيفي .

أخطاء التؤثير  أخطاء التذكر.

 بآخر تقييم

 أخطاء التحيز الشخصي. أخطاء التوسط.
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 التقييم في المكتبات الجامعية :/13

 استخداميعتبر التقييم أحد أدوات اإلدارة اإلستراتيجية ومن وجية نظر تاريخية فقد تطور    

م لدراسة تأثير السياسة أداء العمل البشري ث الحتسابالتقييم منذ بداية القرن العشرين 

  .في تحديث طرق اإلدارة الستخدامو، وأخيًرا التربوية

لمعمومات منذ الخمسينات من القرن بالتقييم لدى المكتبين وأخصائي ا االىتمامولقد برز   

الحاسوب في  استخدامحيث ظيرت أولى الدراسات حول التقييم وتزايدت بعد  ،الماضي

 لضغوطاتوا .أزمة الشرعية نتيجة عدة عوامل أىميا االىتمامالمكتبات ويأتي ىذا 

رد  ىالحاجة إلالتكنولوجيا و  استخداملحيرة عند المستفيد وا رضاعدم  إلى إضافة االقتصادية

   .المكتباتلمينة  االعتبار

وم بمعاينة الثغرات في فيو يق والمراقبةويعرف التقييم بأنو عبارة عن أداء لتعديل المسار   

كما  ،ماىو منتظر وبين ما تحققو فعالً  وأيًضا عبارة عن قياس الفارق بين ،نظام معين

تقتضي عمميات التقييم تحديد مجموعة من األىداف بحيث يستحيل تقييم مصمحة معينة من 

 1وعموًما البد لممكتبين .ة نتائج التقييم بالقيم المرجعيةتحديد مسبق لألىداف التي يمكن مقارن

                                           
إعداد مجموعة من الخبراء المختصين . األساليب الحديثة إلدارة المكتبات و مراكز المعمومات بالجودة الشاممة )الجودة ـ  1
 .035. ص.0202. القاىرة6 الشركة العربية المتحدة، 3. جالمعرفة ( و
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المستفيدين من وجية نظر وقياس األداء من عند لجوئيم لمتقييم أن يستخدموا التقييم لدراسة 

 1 .جية أخرى وىذا لمتأكد من فاعمية المكتبة وبالتالي من الضروري المزج بين القاربتين

 /قياس وتقييم األداء بالمكتبات الجامعية:14

يقصد بقياس األداء أو تقويمو قياس األعمال التي تتم في المكتبة الجامعية، وذلك عن    

طريق مقارنة نتائج العمل التي تحققت بمستويات األداء المحددة سمًفا، بغرض الكشف عن 

 من أجل تصحيح المسار. االنحرافاتو  األخطاء

بل  ،التي تتم في المكتبات الجامعيةة وتعتبر عممية قياس األداء من أىم العمميات اإلداري  

فبدونيا ال يمكن  ،يضطمع بيا مدير المكتبة الجامعيةجزء مكمل لمعمميات اإلدارية التي  ىي

القطاع العام في كومة و وقد أكد قانون العاممين بالح ،ارسة الرقابة عمى أعمال الموظفينمم

في الدولة ،فنص عمى أن"  مصر ضرورة قياس كفاءة األداء في كل الييئات ووحدات العمل

بما يتفق مع طبيعة تضع السمطة المختصة نظاًما يكفل قياس كفاية األداء الواجب تحقيقو 

بصفة دورية ثالث مرات   ويكون قياس األداء ،نشاط الوحدة وأىدافيا ونوعيات الوظائف بيا

 2لسجالتا قعالكفاية، وذلك من واخالل السنة الواحدة قبل وضع التقرير النيائي لتقدير 

                                           
 .المرجع نفسو.035صإعداد مجموعة من الخبراء المختصين. ـ 1

قاىرة6 دار غريب لمطبعة والنشر ـ دياب، حامد الشافعي. إدارة المكتبات الجامعية6 أسسيا النظرية و تطبيقاتيا العممية. ال2
 .000التوزيع، ]د.ت[ . ص.و 
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كذلك أية معمومات أو بيانات أخرى يمكن التي تعدىا الوحدة ليذا الغرض، و البيانات و 

 بيا في قياس كفاية األداء . االسترشاد

  ولكي تتم عممية التقييم البد من توافر عنصرين أشار إلييما كارنوفكسي  وىما 6   

 .وجود أىداف محددة وواضحة لممكتبة  

  .وجود طرق أو أدوات لمقياس يسيل تطبيقيا 

ولكن تطبيق عممية التقييم في المكتبات الجامعية تكتنفيا صعوبات بالغة، حيث تفتقر معظم 

وعندما توجد  خاصة في الدول النامية.المكتبات إلى األىداف الواضحة والمحددة و  ىذه

"خدمة مثل  رات تقميدية عامةأىداف مسجمة لبعض المكتبات فإنيا غالًبا ما تشتمل عمى عبا

البحث الخاصة بييئة التدريس " وعادة ما تستمر  اىتماماتو األىداف الدراسية لمطمبة 

في  االستمراروفمما تحفل بالنظر في مدى جدوى  ،مكتبات في أداء ما درجت عمى أنياال

، دليةعالقة تبا األىداف بالتقييم وعالقة .أو إدخال أنشطة جديدة ،سة نشاط معينممار 

إلى األىداف  كما أن عممية التقييم تحتاج .لكي نكون مجدية تحتاج إلى تقييم فاألىداف

 1 .كمعايير ليا

 

 
                                           

 .000ص. المرجع نفسو.اب، حامد الشافعي. ـ دي1
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 خالصة:

من م األداء من حيث أداء العاممين و من خالل دراستنا لمفصل الثاني الذي تمحور حول تقيي 

ييم األداء تعتبر أن عممية تق استنتاجنا، وعميو لممستفيدينلخدمات التي يقدمونيا احيث جودة 

، حيث تسعى إدارة الخدمات بمختمف أنواعيا وتعدد مستوياتيا أساسًيا فيعنصًرا ميًما و 

براز من أجل تحقيق أىدافيا األولية و  ،لى تقييم خدماتيا وأداء أفرادىاجميع المؤسسات إ ا 

أنواعيا، ألنيا تبين نقاط القوة والضعف التي  فاختالبين المؤسسات عمى دورىا أىميتيا و 

قديم الخدمة األفضل ضرورة تعديل ىذا النقص أو الضعف من أجل تتعاني منيا المؤسسة و 

لممستفيدين
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 تمهيد:

إن الغاية من إجراء الدراسات والبحوث العممية ىو محاولة الوصول إلى النظريات العممية،  

وكذلك معرفة واقع التسيير داخل المؤسسات، وعميو حولنا في ىذه الدراسة تسميط الضوء   

عمى أحد أنواع المؤسسات الوثائقية، أال وىي المكتبة الجامعية وذلك من خالل معرفة واقع 

ييم األداء فييا من ناحية أداء العاممين بيا، باإلضافة إلى التعرف عمى الغاية عممية تق

واليدف من عممية تقييم األداء في المكتبات الجامعية، حيث اعتمدنا عمى وسيمتين لجمع 

البيانات والمعمومات في المكتبة المركزية وىي المقابمة والمالحظة التي توصمنا إلى نتائج 

 تقييم في المكتبات الجامعية.واضحة عن واقع ال
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 الفصل األول: دراسة حالة المكتبة الجامعية مستغانم.

 تعريف الجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم:ـ 1ـ1

 ــ تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس:2ــ1 

المؤرخ في  220ـــ  98ىي جامعة تقع في غرب البالد، أنشئت بموجب المرسوم  

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية وىي  07/07/1998

صاية وزارة التعميم العالي والبحث العممي، مرت جامعة المالي، وىي تخضع لو  واالستقالل

  مستغانم بعدة مراحل إلى أن وصمت إلى ماىي عميو وىي كالتالي:

ــ  48ـــ المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في العموم األساسية أحدثت بموجب المرسوم رقم 

 .18/08/1984المؤرخ في  202

المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم أحدثت ــ المدرسة العميا لألساتذة 

 .22/03/1988المؤرخ في  64ــ  88بموجب المرسوم رقم 

 .07/07/1992المؤرخ في  220ــ  98ــ مركز الجامعي أحدث بموجب مرسوم رقم 

 .07/07/1998المؤرخ  220ــ  98ــ إنشاء جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم 

   1لمرسوم تم حل كل من المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في العموموبموجب ىذا ا 

 

                                           
.08، ص.1998المتضمن إنشاء جامعة مستغانم . الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،  220ـ  98المرسوم رقم  ـ 1  
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األساسية والمدرسة العميا لألساتذة في التربية البدنية والرياضية والمركز الجامعي بمستغانم،  

التي كانت تحوزىا المدرسة العميا  وااللتزاماتوتحول جميع الممتمكات والوسائل والحقوق 

في العموم األساسية والمدرسة العميا لألساتذة في التربية البدنية لألساتذة المتخصصة 

 1والرياضية والمركز الجامعي إلى جامعة مستغانم.

 :مهام جامعة مستغانم 

ميام جامعة مستغانم وىي  23/08/2003المؤرخ في  279ــ  03حدد المرسوم رقم 

  كالتالي:

 بالبحث وفي سبيل البحث.ــ تمقين الطمبة مناىج البحث وترقية التكوين 

 والثقافية لمبالد. واالجتماعية االقتصاديةــ تكوين اإلطارات الضرورية لمتنمية 

 ــ المساىمة في إنتاج ونشر معمم لمعمم والمعارف وتحصيميا وتطويرىا.

 ــ المشاركة في التكوين المتواصل.

 التكنولوجي.ــ المساىمة في الجيد الوطني لمبحث العممي والتطوير 

 ــ ترقية الثقافة الوطنية ونشرىا.

 2 ــ المشاركة في دعم القدرات العممية الوطنية.

                                           
.08. المرجع السابق. ص.220ــ 98ـ المرسوم التنفيذي رقم  1  

الجريدة الرسمية الجزائرية، المتضمن تحديد ميام الجامعة والقواعد الخاصة لتنظيميا.  279ـ  03ـ المرسوم التنفيذي رقم  2
  .04. ص.2003
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 ــ تثمين نتائج البحث ونشر اإلعالم العممي والتقني.

ثرائيا.   1ــ المشاركة ضمن األسرة العممية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وا 

 :كميات ومعاهد جامعة مستغانم 

  جامعة مستغانم  من معاىد وكميات وىي كالتالي:تتكون 

 (FMEDكمية الطب.) -

  (.FSEIكمية العموم الدقيقة واإلعالم اآللي ) -

  (.FSNUكمية عموم الطبيعة والحياة ) -

 (.FSTكمية العموم التكنولوجية ) -

 (.FLAكمية اآلداب والفنون ) -

 (.FDSPكمية الحقوق والعموم السياسية ) -

 (.FSECSGالعموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير )كمية  -

 (.FSSكمية العموم االجتماعية) -

 2 (.IEDSمعيد التربية البدنية والرياضية) -

                                           
  .04ص.لمرجع نفسو. ا 279ـ  03ـ المرسوم التنفيذي رقم  1

.              13:39. عمى الساعة 23/04/2017زيارة ال يوم ـ  جامعة مستغانم.  . 2 

http://www.arـ univـ mosta.dz 
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 وعمى ىذا األساس قمنا بإجراء الدراسة عمى مستوى المكتبة  لتعريف بمكان الدراسة :ا

المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم ــ كما أننا نحاول أن نعطي مفيوم شامل 

 حوليا.

في وسط مدينة مستغانم         ITAالمكتبة المركزية  تقعــ التعريف المكتبة المركزية: 2ــ1ــ1

واآلن أصبحت جامعة لبعض الشعب  .لفالحي الذي كان قديًماالمعيد ا وبالتحديد في

ذو القعدة  13كذلك البيولوجيا، وفي يوم ية كالمغة اإلسبانية والفرنسية و مثل: المغات األجنب

البحث العممي و ، تفضل السيد الوزير التعميم العالي 2001فبراير  07ه الموافق ل 1421

ه  1424 ذو الحجة عام 18وفي  ،ستغانمساس لبناء مكتبة جامعية بمبوضع حجر األ

قام فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفميقة بتدشين المكتبة  .م2004فبراير  10الموافق 

 المركزية لجامعة مستغانم .

توافق ويمكننا عن ىذه المؤسسة أنيا  2005ــ  2004وبدأت نشاطيا مع الموسم الجديد     

التوازن بين نمو الرصيد الوثائقي ونمو الطمبة الجدد يا عمى تالمتطمبات المتمثمة في قدر 

 .2م 6000الوافدين لمجامعة، حيث تتربع عمى مساحة 

 ـ المواصفات الداخمية لممكتبة المركزية:1ـ2

          من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في مكتبة جامعة عبد الحميد بن باديس   

بخالف الطابق األرضي الذي خصص  ،وفر عمى أربع طوابقن لنا أنيا تتمستغانم ــ تبيــ 

 توجيو المستفيدين .و  لالستعالم



 اإلطار التطبيقي                             دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية بمستغانم.

 

 
104 

 الطابق األول: 

مخصص لتسجيالت المستفيدين المنخرطين حديثًا في المكتبة عمى جل مستوياتيم  
 وتخصصاتيم وكذلك مستفيدي المجتمع المحمي، ومكتب خاص ببراءة الذمة .

  الطابق الثاني:

لإلعارة قاعة مخصصة و  االجتماعيةالعموم اإلنسانية و دب العربي و لتخصصات األمخصص 

التي تضم  كرسي باإلضافة إلى قاعة المراجع 320طاولة و 85وتحتوي عمى  ،الداخمية

 .في جل التخصصات الخالقواميس....مجموعة من الموسوعات و 

 الطابق الثالث:

وقاعة مخصصة  ،عموم السياسية والحقوقالتسيير و و  االقتصاديةمخصص لطمبة العموم    

باإلضافة إلى قاعة مذكرات  ،كرسي 200طاولة و 50ويحتوي عمى  ،لإلعارة الداخمية

  اه.الماجيستر وأطروحات الدكتور 

 الطابق الرابع:

 ،اح خاص باإلدارة فيو مكتب المديروجن ،بة البيولوجيا وعموم التكنولوجيامخصص لطم

كما أن المكتبة تحتوي عمى  ،(Scritaueratمكتب األمانة ) ومكتب مساعد المدير بمعنى

في وتسييل الوصول ابميوغر يأجيزة اإلعالم اآللي كأداة بحث تمكن المستفيدين من البحث الب

 لممعمومات.
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والجرد وقاعة المعالجة الوثائقية،   باالقتناءيحتوي ىذا الطابق أيًضا عمى قاعة خاصة 

 ت.وقاعة خاصة بالدوريات والمجال

 ــ مصالح المكتبة الجامعية المركزية و خدماتها  : 2ــ2

 ،اإلعارة ،في قواعد البيانات االشتراكلجة، ، المعااالقتناءن نشاط المكتبة المركزية في مكي  

 كل ىذه اإلجراءات موزعة عبر المصالح التالية : .تدريب المستفيدين

 :مديرة المكتبة المركزية تعمل عمى اإلدارة:

 ـــ التنسيق بين مختمف أقسام المكتبة .   

 الوثائق الجامعية.الكتب و  اقتناء ،ت الخارجية بين مكتبات الكميات والمعاىدـــ توفير العالقا 

 .ذا التحديث المستمر لقوائم الجردـــ توفير العالقات الخارجية وك

      ـــ تسيير عممية العمل التقني والحرص عمى فرض النظام .

 .تسجيل وجرد المجموعات المكتبية ،ىبة ،تقوم بعممية شراء والجرد: االقتناءمصمحة 

وخدمات  ايات الفنية من فيرسة بيبميوغرافيتقوم بجميع العمم مصمحة المعالجة الوثائقية:

 االستخالص .التكشيف و 
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ترتيب و  شمل عمى خدمة اإلعارة الخارجية والداخمية، تنظيمت مصمحة تسيير الرصيد الوثائقي:

حصاء ومتابعة الرصيد ا بحيث تقوم بتسييل الحصول  .لوثائقي الشامل لممكتبة المركزيةوا 

  .دعمى المعمومات لجميع رواد المكتبة المركزية بأسرع وقت وبأقل جي

 تسجيل براءة الذمة النيائية، إرشاد ،وتيتم بالتسجيل مصمحة التوجيه والبحث البيبميوغرافي:  

تمكين الطمبة وىيئة التدريس من  ،وتحديثيا ببنك المعطيات الحديثة البحثالرواد لحواسيب 

   SNDL . الحصول عمى حساب

 يشرف عمى ىذه المصمحة فوجين من أعوان يعممون بنظام التناوب.لجنة األمن الداخمي:  

تتمخص مياميم في السير عمى تطبيق قانون الداخمي لممكتبة المركزية، والتعميمات   

 مختمف الوسائل وممتمكات المكتبة. ومراقبة

 ــ مهام المكتبة المركزية:3ــ2

إن الميام األساسية لممكتبة الجامعية مستغانم ىي تمك الميام التي حددىا المنشور القرار   

 الوزاري الذي يحدد الميام األساسية لتسيير المصالح الجامعية ومنو:

 المراجع والتوثيق الجامعي بالعالقة مع الكميات المعاىد. اقتناءبرامج  اقتراح 

 .تستمم مذكرات التخرج لما بعد التدرج 

  أحسن الطرق في المعالجة. باستعمالتنظيم الرصيد الوثائقي 

 .مساعدة مسؤولي المكتبات في تسيير اليياكل الموضوعة تحت سمطتيم 
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   خضاعو  لعممية الجرد. باستمرارصيانة الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية وا 

  الرصيد الوثائقي. الستغاللوضع الشروط المالئمة 

 وغرافية.   يمساعد األساتذة والطمبة في بحوثيم البيبم 

تسعى المكتبة المركزية إلى تحقيق مجموعة  ــ أهداف المكتبة المركزية ـ مستغانم ـ :4ــ2

 من أىداف منيا مايمي :

 تنميتيا، وأيًضا نشرىا وتقديميا لممجتمع العمل عمى إثرائيا ة اإلنسانية و الحفاظ عمى المعرف

 قصد الدراسة .

 . المساىمة في تثقيف وتنمية المجتمع في جميع المجاالت 

  متابعة التقدم العممي في شتى فروع المعرفة والمساىمة في التقدم وذلك من خالل البحث

ت المجتمع في مختمف العممي، كوسيمة لتوسع حدود المعرفة اإلنسانية لحل مشكال

 .وثقافًيا واجتماعيا اقتصادياوتطويره قطاعاتو 

  عداد الكفاءات المتخصصة في فروع العمم المختمفة .نشر العمم و  ا 

    المساىمة في الحفاظ عمى التراث العممي ونقمو عبر األجيال من خالل التعميم المستمر

 والتدريب.

  عن أفكاره عممًيا وعممًيا والذي يدرك تقاليد إعداد الشباب المفكر الذي يستطيع التعبير

 مجتمعو واألفكار والقيم السائدة فيو.

 . توعية الشباب عمى أىمية القراءة والمطالعة المستمرة من أجل تطوير البالد 



 اإلطار التطبيقي                             دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية بمستغانم.

 

 
108 

 يعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجامعية، ميمـ العاممون بالمكتبة المركزية: 5ـ2

 ن عدد الموظفين ورتبيم.يوعميو الجدول يب .يةوضروري لمقيام بخدمات معمومات

 

 العدد الرتبة

 02 ممحق بالمكتبات مستوى أول .

 04 .وثائقي أمين محفوظات

 09 عون تقني بالمكتبات الجامعية .

 09 .مساعد المكتبات

 24 :المجموع

 

 يوضح العاممون بالمكتبة الجامعية المركزية. :03 الجدول

 ــ رصيد المكتبة المركزية :6ــ2 

 ،نوع، يخدم جميع مجتمع المستفيدينتتوفر لدى المكتبة المركزية عمى رصيد وثائقي مت   

ويوضح الجدول التالي توزيع  ،يع التخصصات الموجودة في الجامعةحيث يغطي جم

 .من حيث عدد العناوين وعدد النسخ األرصدة الوثائقية بالمكتبة
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 نوع الوثائق . عدد العناوين . عدد النسخ .

52741                    

13452 

 15613عربية :  

 366:  أجنبية

 الكتب

3534                       

6291 

 1712: عربية

 3029: أجنبية

القواميس والموسوعات 

 والمعاجم واألدلة.

3432 

1500 

 2239:  عربية

 927: أجنبية

مذكرات الماجيستر 

 الدكتورة .وأطروحات 

4100 

5000 

 2000: عربية

 3564: أجنبية

 الدوريات و المجالت .

 المجموع: 29450 90050

 يوضح رصيد اإلجمالي لممكتبة الجامعية المركزية بمستغانم.: 04الجدول

 ــ مستعممي المكتبة ) المنخرطين (:7ــ2

 تحتوي المكتبة المركزية ــ مستغانم ــ عمى ثالث طوابق خاصة بكل التخصصات العممية :  
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 :الطابق األول

 طمبة الدكتورة . عدد األساتذة . عدد الطمبة . .التخصصات
 / / 653 كمية المغات األجنبية.

 65 38 1111 . االجتماعيةكمية العموم 
 / / 18 التربية البدنية .

 / / 672 اإلنسانية .العموم 
 65 38 2454 المجموع:

 الطابق الثاني:

 طمبة الدكتورة . عدد األساتذة . عدد الطمبة . التخصصات .

 / / 125       كمية الحقوق والعموم السياسية .

 االقتصاديةكمية العموم 

 والتجارية.

       379          15         31 

 31         15           504        المجموع:

 : الطابق الثالث

 .التخصصات عدد الطمبة . عدد األساتذة . طمبة الدكتورة .
 كمية العموم الطبيعية والحياة . 655 37 47
 .التكنولوجياكمية العموم  352 / /

 المجموع: 1007 37 47
 توضح مستعممي المكتبة أي المنخرطين بالمكتبة المركزية.: 05الجداول
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 :برنامج اإلعارة 

 المستويات المدة عدد الكتب

 طمبة لميسانس. مدة األسبوع 02

 طمبة ماستر. مدة األسبوع 02

 .اهطمبة دكتور  يوًما15مدة  03

 األساتذة . مدة شير كامل 05

 يوضح برنامج اإلعارة بالمكتبة الجامعية المركزية بمستغانم.: 06الجدول

عند اإلعارة الكتاب وعدم إرجاعو في الوقت من طرف المستفيد تسحب لو بطاقة  مالحظة:

 اإلعارة لمدة معينة.

 ـ النظام  الداخمي لممكتبة الجامعية المركزية :8ـ2

 الجزء  الخاص بالطمبة الجامعين :  

 ــ تساير المكتبة ظروف ووقت دخول وخروج العامل الذي يقطن بعيًدا عن مكان العمل.  

 ال يسمح الدخول إلى المكتبة بدون تقديم الوثائق التالية:ادة األولى: الم

 ـــ بطاقة الطالب . 

 ـــ بطاقة القارئ. 

 .بطاقة القارئ الشخصيةالمادة الثانية: 
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 اآلداب العامة ونظافة المكان .بالمياقة و  االلتزامـــ  

 داخل المكتبة يمنع منًعا باًتا مايمي :المادة الثالثة: 

 التدخين وأكل والشرب.ــ  

 الوسائل السمعية األخرى.ــ الياتف و  

زعاج اآلخرين.   ــ رفع الصوت وا 

 الطاوالت.ــ تغيير وضعية الكراسي و  

 تجاوز ليذا النظام يعرض صاحبو لعقوبات التالية:المادة الرابعة: 

 ــ إنذار مسجل عمى البطاقة .

 ــ اإلقصاء المؤقت من خدمات المكتبة .

 .رص عمى تطبيق الصارم ليذا النظامعمى أعوان األمن الح الخامسة:المادة 

 الجزء الخاص بالعاممين  :

 ــ يتوجب عمى العاممين بالقيام بالوظائف الموكمة إلييم .

 .يكون مصحوب بوثيقة تثبت بسبب ذلكــ في حين خروج العامل أو غيابو أن 

  .من خالل التبادل والتغيير بين الوظائف بد عمى العاممين بالتعاون المشترك فيما بينيمــ ال
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 الفصل الثاني: تقييم أداء العاممين في المكتبة الجامعية المركزية مستغانم.

 ــ مجاالت الدراسة :1ــ2

ة، والذي طبقنا عميو وىو اإلطار الذي أجريت فيو الدراسة الميداني ــ المجال المكاني:1ــ1ــ2

البحث فقد تمركز المجال الجغرافي لمدراسة عمى المكتبة وبناء عمى موضوع  ،أدوات بحثنا

 عبد الحميد بن باديس ـــ مستغانم ـــ . المركزية لجامعة

 (.    2017ـــ  2016الدراسة الميدانية ) استغرقتووىو الوقت الذي  ــ المجال الزمني:2ــ1ـ2

المركزية وطرح عميو تمثمت في إجراء مقابمة مع مسؤول المكتبة  المجال البشري: ـ3ــ1ـ2 

  ية.بعض األسئمة حول الموضوع الدراسة من خالل المقابمة الشخص

 ـ مجتمع الدراسة:2ــ2

كل بحث عممي يتضمن مجتمع دراسة خاص بو، وعميو يعد منطمق الدراسة الميدانية في   

دراستنا عمى مجتمع وىو العاممون في المكتبة المركزي  متتماشالبحوث األكاديمية، لقد 

  الجامعية.  

 ـ عينة الدراسة:3ـ2

تعتبر العينة الجزء الممثل لمجتمع البحث األصمي حيث تعتبر من الخطوات األساسية إْذ   

عينة بحثو سواًء كانت محدودة أو ممثمة أو عينة واسعة، وذلك حسب  باختياريقوم الباحث 
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طرح مجموعة من دراستنا عمى  اشتممتالمجتمع الذي سوف تجرى عميو الدراسة، وعميو 

 األسئمة عمى مسؤول المكتبة المركزية .

 ـ أدوات الدراسة :4ـ2

 ــ المالحظة:1ـ4ــ2

ر والمشكالت واألحداث          مشاىدة لسموك الظواىعممية مراقبة و "المالحظة بأنيا:  تعرف   

 مخططو  وعالقتيا، بأسموب عممي منظم واتجاىاتيامادية والبيئة، ومتابعة سيرىا مكوناتيا الو 

توجيييا لخدمة رات والتنبؤ بسموك الظاىرة و تحديد العالقة بين المتغيوىادف، بقصد التفسير و 

 1. "تمبية إحتياجياتأغراض اإلنسان و 

في دراستنا عمى المالحظة المباشرة لمعاممين في المكتبة المركزية وذلك من  اعتمدناوعميو    

أجل معرفة واقع تقييم األداء في المكتبة الجامعية، ومدى قيام العاممين بأعماليم بشكل 

 صحيح، وأيًضا التعرف عمى أداء المؤسسة ككل من ناحية خدمة المستفيدين.

 ـ المقابمة:2ـ4ـ2

  2في في الحصول عمى البيانات االستخدامخصية من الطرق الشائعة تعد المقابمة الش   

                                           
عمان: دار صفاء لمنشر  ألغراض البحث العممي.، ربحي مصطفى. طرق جمع البيانات و المعمومات عميانــ  1
  . 68ــ  67.ص.2009،التوزيعو 
  ،] د. م [: مؤسسة الثقافية الجامعية .لبحث العممي المفاىيم والمنيجيات، عمي إحسان شوكت. طرق اـ فوزي عبد الخالق2

.105، ص] د. ت[  
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حيث ىذه الطريقة تعطي الفرصة لجمع البيانات ووجيات  ،مختمف حقول العموم اإلنسانية

واإلطالع عمى المباشر  االتصالالنظر بشكل فعال خاصة في المجاالت التي تتطمب 

 .األنماط السموكية والمعتقدات واآلراء

ي موقف مواجية، حيث يحاول المقابمة بأنيا تفاعل لفظي بين شخصين ف وتعرف   

رات عن المبحوث أو أن يحصل عمى بعض البيانات أو التغي ،أحدىما، وىو القائم بالمقابمة

 1 .ومعتقداتو حول موضوع معينوالمتعمقة بآرائو  المستجيب

عادة طرح  عمى المقابمة ألنيا توفر عمق في اإلجابة االعتمادولقد تم     إلمكانية توضيح وا 

األسئمة مع المسؤول، باإلضافة أنيا توفر معمومات من المستجيب من الصعب الحصول 

 عمييا بأي طريقة األخرى، ألن الناس بشكل عام يحبون الكالم األكثر من الكتابة.

 ــ تحميل بيانات الدراسة:5ــ3

 تحميل المحور األول:

، وذلك من خالل إتباع خطة تطبيق نظام تقييم األداءإلى تسعى المكتبات الجامعية    

عناصر األساسية في تسيير المكتبة، دقيقة تعتمد عمى مجموعة من الواضحة و  إستراتيجية

ىذا يعتبر من العناصر األساسية حيث تعتمد عمى التخطيط والتنظيم وكذا التوجيو والرقابة، و 

ق المكتبة الجامعية ، ولكن ىل تطبديةاقتصاتية أو تسيير أية مؤسسة معموماي إدارة و ف

                                           
1
 .105صشوكت، عمي إحسان . المرجع نفسو.   ؛فوزي عبد الخالق، ـ



 اإلطار التطبيقي                             دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية بمستغانم.

 

 
116 

الموارد البشرية المتخصصة  اختيارصحيًحا من ناحية اصر أو الخطوات تطبيًقا سميًما و العن

، وىذا كمو راجع إلى المسؤول معرفة الكافية في تسيير المكتباتالوذات الكفاءة والخبرة و 

ظيف الشخص المناسب في الصالحية في تو لية و األول عن المكتبة الذي لو كامل المسؤو 

ارم أن يكون صإليو، حيث يجب عمى المسؤول  المكان المناسب لو حسب الوظيفة الموكمة 

كي الخارجي للجدد ليم فرصة التكوين الذاتي  و ، فالموظفين افي تطبيق القانون عمى الجميع

إعطاء  لأج ىذا كمو يقوم بو المدير في تسيير مؤسستو منتكون ىناك مردودية في العمل و 

ييم دون اإلتكالية عمى غيرىم، ، وكذا قيام العاممين بأعماليم الموكمة إلرؤية إيجابية لممكتبة

عنصر البشري الذي يمتمك الخبرة ، وبالتالي يعتبر اليًضا تكون ىناك مسؤولية في العملأو 

، المستفيد رضابة، وكذا تحقيق المعرفة الواسعة في التخصص ضروري في نجاح المكتو 

ميمة في المكتبة بفضل ىذه األخيرة نستطيع و  باإلضافة إلى أن عممية تقييم األداء ضرورية

، ذلك ألنو يوفر أنواعيا اختالفمنيا المؤسسة عمى معرفة نقاط الضعف التي تعاني 

ر أيًضا معمومات يوف، و أم ال ةى بيا األعمال وىل ىي جيدمعمومات عن الكيفية التي تؤد

يًضا أوسموكيم أثناء تأديتيم ألعماليم، و ين أداء األفراد ألعماليم تحستمكن من تطوير و 

، ويعتبر السبب أو الدافع األساسي في تطبيق ىذه العممية   يساىم في تحسين المكتبة ككل

تشجيع صحيحة عن العاممين أو الموظفين و في المكتبة الجامعية ىو توفير معمومات 

لكن إذا كان مسؤول المكتبة غير راضي عن و  ،ألداءزيادة كفاءة انيم لتحسين و المنافسة بي

واضحة في التسيير، وعدم  إستراتيجيةخطة  األداء الموجود في المكتبة فيذا راجع لعدم إتباع

، باإلضافة سوء الفيم المعرفة في العمل داخل المكتبات الجامعيةكفاءة العاممين وقمة الخبرة و 
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تطبيق المعايير والمواصفات و  احترامكذا عدم ء و لعاممين عن عممية تقييم األدالدى بعض ا

      ، وعميو يجب عمى مدير المكتبة أن يقوم بدراسة شاممة   التسيير المكتبي في العالمية

عادة النظر في تطوير و  ،    ىتسيير المكتبة إلى أعمى مستو عن الوضع الحالي لممؤسسة وا 

 احتياجاتأو توظيف الموظف المتخصص والقادر عمى تمبية  اختياروذلك من خالل 

، ويقوم بيذه الدراسة من خالل عممية تقييم أداء العاممين المستفيدين وتحقيق جودة الخدمات

، ي القيام باألعمال المنوطة إلييمالعامل الجيد فخير تجعمو يعرف العامل الضعيف و وىذه األ

نظام العمل    واحترامتقييم عمى تشجيع العمل الجماعي ، ويساعد الوبيذا تتحقق ىذه العممية

كذا تنمية المنافسة بين األفراد    بقواعد العمل الموضوعة، و  االلتزامو الشعور بالمسؤولية و 

 وتساعدىم عمى بذل فرص مفتوحة أماميم .

     ، كما أنيا  شاممة ال تقتصر عمى فترة زمنيةمية تقييم األداء عممية مستمرة و إذن عم   

، جميع العاممين في المكتبة، ولكنيا تشمل ى فرد معين أو مجموعة من األفرادال تقتصر عم

، فيي عممية تمس كل ونيا تشمل جميع الجوانب األداء وليس جانًبا واحًدافضاًل عن ك

 المصالح الموجودة في المكتبة الجامعية .

 تحميل المحور الثاني: طرق ووسائل تقييم العاممين.

المستفيدين  رضاطرق حديثة من أجل تحقيق إلى توفر وسائل و إن عممية التقييم تحتاج   

، حيث تعتبر ىذه العممية ميمة و أساسية في المكتبة وكذا رفع مستوى الخدمات المكتبية

الجامعية من أجل تحقيق األىداف المسطرة من قبل ، حيث تسعى المكتبة إلى تقديم خدمات 
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لك كمو راجع إلى العاممين المتخصصين في القيام باألعمال الموكمة إلييم   إلى المستفيدين وذ

بذلك تحقق المكتبة مكن و جيد ملمستفيد من معمومات في أقل وقت و تقديم كل ما يحتاجو او 

تقييم عممية إدارية دورية في المكتبات األكاديمية فبدونيا ال يمكن  ة، إذن عمميخدماتيا

، ومنو يتم تقييم العاممين من خالل كمية األعمال المنجزة الموظفين أداءممارسة الرقابة عمى 

ذلك من خالل الجة الوثائقية الفنية لموثائق و في فترة زمنية معينة مثاًل ىل يقوم بعممية المع

أيًضا ناك نتائج جيدة، و بالتالي تكون ىالخطوات العممية بطريقة صحيحة و  إتباع جميع

، م ليم المعمومة في الوقت المناسبيقدمة لممستفيدين و العامل يقدم الخدمالحظة ىل 

داخل  االنضباطن كعنصر عناصر أساسية في تقييم العاممي االعتبارباإلضافة أخذ بعين 

المجال كذلك ال ننسى عنصر التخصص في الجيد لمعامل مع المستفيدين، و  السموكالمكتبة و 

 يكون متحصل ة في التسيير المكتبي مثالً المعرفة حول األمور الحديثوكذا الكفاءة والخبرة و 

وسائل التكنولوجية الحديثة  استخدامكذا معرفة واسعة عن عمى شيادة  في اإلعالم اآللي و 

، وير المكتبة ككلمعارف أخرى تساىم في تطو  اإللكترونيمن بينيا عممية الرقمنة، والتسيير 

، فيي تعتمد عمى أداء أفرادىاتعددة لمرقابة عمى حيث تستخدم المكتبات الجامعية طرق م

مال المنجزة في كذا أعفيو كل ماىو موجود في المكتبة و  نموذج تقييم خاص بالمكتبة يسجل

ب غياوىناك سجل خاص بالموظفين يومًيا، وكذلك تسجيل حضور و  ،فترة زمنية محددة

 االتصال، ولكن مدير المكتبة يركز عمى المالحظة المباشرة ألنيا تقوم عمى العاممين

ذا كن األداء الموجود داخل المكتبة و ، وىذه الطريقة تعطي فكرة واقعية ععاممينالمباشر بال

العمل في ىذا ما يخمق نوع من الجدية لدى العامل داخل إطار المتابعة المستمرة لمعاممين و 
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حيث  ،ىذا ما يولد نوع من التنظيم في العمل خاصة بعممية التقييمظل التقييم والمراقبة و 

، إْذ يعتمد مسؤول ذه المعايير يتم قياس مدى جودة وأداء العاممين في المكتبةبموجب ى

المكتبة عمى معايير كمية فييا يحدد كمية اإلنتاج أو اإلنجاز الفعمي وذلك من خالل القيام 

بالعمميات الفنية كالفيرسة والتصنيف خالل فترة زمنية بكمية المطموبة منو كما يستند عمى 

ىي خدمة ممتازة  لمة المقدمة إلى المستفيد يالحظ ىار النوعية وىذا يتعمق بنوعية الخدمعي

، باإلضافة إلى معايير تتعمق بالوقت الزم لمقيام بعمل جيدة أم ضعيفة تحتاج  إلى تحسينأم 

ال ننسى زمن الفعمي إلنجاز ىذه العممية و مقارنتو بالكالقيام بعممية تصنيف كتاب ما و  معين

العامل ووالئو  ر األخرى كالمعايير المتعمقة بالقيم المعنوية التي تمثل درجة اإلخالصمعايي

النفقات المالية  فة ويتعمق بالميزانية المحددة أو، وكذا معيار التكمفي تطوير المكتبة

المصروفة إلنتاج عمل معين أو شراء تجييزات المكتبة مثاًل تكمفة شراء الكتب في تخصص 

 نظام مرقمن جديد لممكتبة وذلك حسب الميزانية المتوفرة لدى المكتبة .معين أو شراء 

ميمة    ية ضرورية و عمم باعتبارىاوعميو تحتاج عممية التقييم إلى توفر شروط لنجاحيا    

، يعتمد عمى عنصر التخصص في العمل ، فنجد أن مسؤول األول لممكتبةفي المكتبات

ي المكتبات فإن الشرط األول في الحصول عمى بمعنى أنو عند اإلعالن عن التوظيف ف

ة الكفاءة والخبرة والمعرفة في تيسير األمور المكتب إلى شيادة في التخصص باإلضافة

إلى ذلك ينبغي عمى مدير المكتبة أن يسعى إلى توظيف أو إدخال وسائل  باإلضافة

عالية في تقديم الخدمات ، وذلك من أجل تحقيق جودة لوجية حديثة  في التسيير المكتبيتكنو 
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 رضا، لكن يستحسن من المكتبة أن تيتم بتحقيق وقت وأقل جيد في أسرع كذاالجيدة و 

، تكون مترددين عمى المكتبة، فمن خالل تحقيق رغبات وطمبات المستفيدينالمستفيدين ال

ر، مستمالتقييم يجب أن تتم بشكل دوري و  عميو عمميةكتبة قد حققت نوًعا من خدماتيا و الم

اشرة أو المسؤول في معظم وتتم ىذه العممية من خالل المالحظة المستمرة من قبل المدير مب

، وكذلك إصدار قرارات تتعمق ذه العممية تحديد كفاءة الموظفين، ويترتب عمى ىاألحيان

أو زيادة درجة تكوينو عمى خدماتو و  االستغناءاألحيان  بترقية موظف أو نقمو وفي بعض

الصعوبات األساسية لعل  عممية تقييم األداء من العمميات التي تصادفيا بعض، ولكن مالية

رد ، وكذلك تحديد أداء الفمة في األداء الفعال وغير الفعال، تحديد المعايير المساىمن أىميا

، إذن إذ لم تحقق المكتبة أىدافيا فيذا راجع إلى سوء التسيير ومدى مسؤوليتو عن ىذا األداء

كتبة دورىا في ، وبيذا تفقد المالعنصر البشري المتخصص وذو الكفاءة والخبرة اختيار وكذلك

             المجتمع ككل .                                خدمة المستفيدين و 

 تحميل المحور الثالث: تقييم أداء المجموعات المكتبية.

مراكز المعمومات من مواد بية من أىم ما تقتنيو المكتبات و تعتبر المجموعات المكت    

(  الخالتقارير العممية والرسائل الجامعية...انت مطبوعة ) كالكتب والدوريات و مكتبية سواًء ك

أو خدمة معينة يحتاجيا  وتعمل عمى تنظيميا بأحسن الطرق ليتم من خالليا تقديم معمومات

 .             المستفيد
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اثة المعمومات ممية التقييم من حيث نوعية وحدوعميو تحتاج كل مقتنيات المكتبة إلى ع    

، إذن تعتبر عممية تقييم األوعية تخدم طمبات مستفيدين ناءاقت، وكذلك الموجودة في الكتب

 وانتقاءخطيط وثيًقا في الت ارتباطاالمجموعات ىو أحد جوانب تنمية المجموعات ويرتبط 

رضاء  ، كما يرمي في النياية إلى التأكدالمقتنيات وتنقيتيا من مدى تحقيق المكتبة ألىدافيا وا 

التعرف الية تنمية المجموعات المكتبية و المستفيدين من خدماتيا باإلضافة إلى قياس مدى فع

وكذلك التعرف عمى مواطن الضعف في  ،حية المجموعات األخرىعمى مدى صال

ية وتحديد سبل عالجيا وال ننسى كذلك التأكد من الحاجة إلى التقن واقتراحالمجموعات 

فال بد أثناء عممية التقييم أن يكون لدى المسؤول ، اعات األولية الخاصة بيذه الحاجةقط

حيث يمجأ  ،المستفيدين االحتياجات، معرفة المجاالتإطالع واسع عن الوثائق في مختمف 

البعض إلى أخذ عينة مثاًل لبعض المختصين في المجال المدروس وليم إطالع باإلنتاج 

منظمات معينة وائم تم إعدادىا من طرف مؤسسات و عمى ق اعتماداإلضافة إلى الفكري ب

  .، الدالئلبميوغرافيات والكشافاتيكالب التي تقترح عناوين كتب ودوريات في أشكاليا المختمفة

، فقد يكون عن النقائص الموجودة في المكتبة إن اليدف من عممية التقييم ىو الكشف    

انية المخصصة الدوريات أو في الميز و المشكل في توازن المجموعات أو في السمسالت 

، حيث يالحظ المسير عن التقييم أىم النقائص من خالل عدد النسخ لتغطية ىذه النقائص

األقل من ألكثر طمًبا و ، وكذا مالحظة عدد الكتب اوين ىل ىي كافية لطمبات المستفيدالعنا

لطمبة مكتبة مركزية يقصدىا كل نخبة متعممة من ا باعتبارىاددين عمى المكتبة طرف المتر 
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، باإلضافة إلى القيام بإحصائيات حول مصادر المعمومات واألساتذة من مختمف واليات

، وذلك من أجل تحسين خدمات المكتبة بة وكذا التي سوف تقوم بإقتناءىافي المكت الموجودة

ستطيع تمبية رغبات وحاجيات الباحثين أو القراء إذ لم تعتمد عمى مستقباًل فيذه األخير ال ت

، ومن األفضل أن تكون حسب المقتنيات الميمة والضرورية ناءاقتسياسة واضحة في 

طمبات المتكررة من المستفيدين لكن إذ لم تستطيع لتخصصات الموجودة في المكتبة و ا

يحتاجو من مصادر معمومات  لو أىم ماتوفير عدد كبير من المستفيدين و  استيعابالمكتبة 

، باإلضافة إلى عدم تسيير وكذلك الوسائل والتجييزات، فيي تعاني من نقص في المتنوعة

 أىم ما تحتاجو المكتبة . باقتناءتوفرىا عمى ميزانية كافية 

، عناصر أساسية لنجاح ىذه العممية حيث يتم تقييم المجموعات المكتبية من خالل عدة   

، إذ تقوم ىذه الجيود الموظفين والمسؤول عن المكتبة تضافرتاج إلى بة الجامعية تحفالمكت

الرواد،  احتياجاتذلك عمى حسب العممية عمى أساس التخصصات الموجودة في المكتبة وك

ىناك بعض المعايير التي و  اقتناءىامصادر المعمومات قبل  بد من تقييم المقتنيات أولذا ال

كذلك لناحية الفكرية وىذا يشمل المؤلف، و من حيث اإلعداد أي من ا يجب مراعاتيا مثالً 

،     ل ىي كافية لجميع رغباتيممجال التغطية بمعنى كمية المعمومات التي يحتاجيا المستفيد وى

ومن حيث المادة المرجعية وأيًضا التركيز عمى الجوانب الشكمية وىي تشمل نوعية الورق      

المسؤول عن ىذه العممية ىو المدير باإلضافة ، و حداثة المعموماتو  والتجميد، عدد الصفحات

لموضعية الراىنة  استطالعيةإلى رؤساء المصالح حيث يقوم المسؤول عن التقييم بقراءة 
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، ولكن نجد أن المكتبة دوًما في حاجة ة، وذلك لتحسين الخدمة مستقبالً لممجموعات المكتبي

حجم  االعتباروفرة لدييا، ألنيا في األول ال تأخذ بعين إلى التجديد أوعية المعمومات المت

 ألدرىاالمستفيدين المسجمين لدييا وكذلك رغبات األساتذة الذين يعممون في الجامعة فيم 

بنوعية المعمومات أو المقتنيات التي ينبغي توفرىا في المكتبة الجامعية، ونجد أن المكتبة 

 محددة . تقوم بتقييم الرصيد ككل في فترة زمنية

وعميو تعتبر عممية تقييم المجموعات ميمة وضرورية في المكتبة األكاديمية وذلك من     

المستفيدين الذين يعد اليدف األول الذي  رضاأجل تحقيق جودة الخدمات وكذلك تحقيق 

 تسعى المكتبة إلى تحقيقو.

راف التالية: أعضاء الكتب في المكتبات الجامعية مسؤوليتيا تقع عمى األط اختيارعممية   

الييئة التدريسية ــ العاممون في المكتبة بشكل عام وفي قسم التزويد بشكل خاص ــ الييئة 

  اإلدارية في الجامعة أو الكمية ــ الطمبة بمختمف مستوياتيم .                          

 المحور الرابع: تقييم الوسائل و التجهيزات.

ذات جودة عالية، فيي تسعى إلى ة إلى توفير وسائل حديثة و لجامعيتحتاج المكتبات ا   

 اوالت وكراسي باإلضافةطي تخدم المكتبة من رفوف حديدية و شراء الوسائل والتجييزات الت

إلى وسائل أخرى التي تساعد في العمل المكتبي، وكذا التسيير داخل المكتبة، كما ال ننسى 

الحواسيب وأنظمة رقمية تسيل عمميات المكتبة   توظيف وسائل تكنولوجيا الحديثة مثل شراء
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كنظام التسيير اإللكتروني الذي يعتمد عمى الرقمنة، إن المكتبة األكاديمية تقتني أو تشتري 

 العالمية . والمقاييسىذه التجييزات وفًقا لممعايير، 

ة تطبق ىذا إذن تعتبر عممية التقييم في المكتبة ميمة وضرورية، فنجد أن المكتبة المركزي   

، ات التي سوف تشترييا مستقبالً النظام التقييم ألىم الوسائل المتوفرة لدييا وكذا نوعية التجييز 

ولكي نحمي الرصيد الوثائقي من التمف والضياع وأيًضا لتقديم خدمة أفضل لممستفيدين 

بيعية ينبغي شراء تجييزات جيدة مثاًل الرفوف الحديدية التي تحفظ الكتب من المخاطر الط

وكذا تحافظ عمييا من الضياع والتمف، باإلضافة إلى توفير كم ىائل من األدوات التي تسيل 

عممية حمل الكتب من مصمحة اإلعارة إلى المخزن المخصص لترتيب الكتب، وأيًضا ال 

ننسى توفير أجيزة اإلعالم اآللي في مصمحة المعالجة الوثائقية من أجل تسييل العممية، 

إلضاءة والتيوية ميم في المكتبة، إْذ عمى المكتبة أن توفر قاعات واسعة وكذا عنصر ا

لممطالعة الداخمية متوفرة عمى كراسي وطاوالت كافية لجميع المستفيدين، وعميو يجب عمى 

أو شراء الوسائل والتجييزات الالزمة  لالقتناءمسؤول المكتبة العمل عمى توفير ميزانية كافية 

اخل المكتبة ويكون ىذا وفًقا لممعايير ومواصفات العالمية خاصة في تسيير العمميات د

الخدمات، فعنصر توفير الوسائل  بالمكتبات الجامعية، وذلك من أجل تحقيق جودة عالية في

ألنو بفضميا  االقتصاديةالتجييزات ضروري لبدأ في أي عمل داخل مؤسسة معموماتية أو و 

يكون القيام باألعمال المنوطة إلى عامل داخل المكتبة سيمة، وكذلك بالنسبة لممستفيدين 

توفير ليم جميع وسائل وشروط المطالعة داخل المكتبة، وبالتالي تحقيق رضاىم عن الخدمة 
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المتوفرة  إلى نظام لتقييم أىم الوسائل والتجييزات ن تحتاج المكتبة األكاديميةالمقدمة ليم، إذ

لدييا، وذلك من أجل معرفة نوعية ىذه التجييزات والوسائل، وأىم النقائص والسمبيات التي 

تعاني منيا المكتبة جراء األجيزة والوسائل الغير جيدة، وبالتالي التقييم يساىم في تحسين 

، عدد ىذه التجييزات الزيادة في كمية أو أو وكذا العمل عمى إصالحيانوعية التجييزات 

باإلضافة تقييم الموارد المالية والميزانية ككل، وىل ىي كافية في تسيير المكتبة من كل 

النواحي أي القيام بإعادة النظر حول الميزانية الخاصة بالمكتبة الجامعية ألنو بفضل وجود 

ميزانية كافية تستطيع المؤسسة تسيير أمورىا جيًدا، وبالتالي عنصر الميزانية الكافية ميم 

اخل المكتبة، ولكن اإلجراءات المستعممة في تقييم التجييزات والوسائل ضرورية لمقيام بيذه د

المستفيدين، حيث يجب إتباع  رضاو التأكد من تحقيق جودة الخدمات  العممية من أجل

المعايير والمواصفات الخاصة بالتجييزات المكتبية، وكذلك توفير التجييزات التي تخدم 

 اقتناءد باإلضافة إلى تسييل في العمل داخل المكتبات الجامعية، إن المستفي احتياجات

األثاث المناسب لممكتبة ضروري لمتحقيق عممية التقييم، وعميو عممية تقييم الوسائل 

والتجييزات ضرورية في المكتبة الجامعية من خالليا يتم تحديد النقائص التي تعاني منيا 

طرف المسؤول أو العاممين فييا، ولكن تحتاج المكتبة  المكتبة إما راجع لسوء التسيير من

التجييزات والوسائل الميمة والضرورية      اقتناءاألكاديمية إلى خطة إستراتيجية واضحة في 

في القيام بالخدمات المكتبية وبالتالي تكون ىناك إنتاجية في تحقيق الجودة في الخدمات 

          المستفيدين .           رضاوكذلك تحقيق 
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أما باإلضافة إلى األفاق المستقبمية من التقييم في المكتبات الجامعية، حيث ييدف تقييم     

األداء في المكتبة المركزية لوالية مستغانم إلى توفير معمومات قيمة وواضحة وموضوعية 

وكذلك  تطوير أداء العاممين بيا،، وتسعى ىذه العممية إلى تحسين و عن أداء مواردىا البشرية

التجييزات، والتسيير داخل المكتبة، اىنة لممكتبة من ناحية الوسائل و معرفة الوضعية الر 

 باإلضافة إلى التعرف عمى اإلمكانيات المادية والبشرية المنوطة بيا . 
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 ـ النتائج العامة لمدراسات:6ـ2

مجموعة  استخمصنامن خالل الدراسة التي قمنا بيا في المكتبة الجامعية المركزية مستغانم   

 من النتائج فيما يمي:

 المكتبات الجامعية.ر لقد لوحظ أن المكتبة تحتاج إلى موارد بشرية متخصصة في تسيي 

 ءات أقرى العاممين بالمكتبة األكاديمية أنو ال يوجد أي دورات تدريبية في رفع كفا

 الموظفين.

  أقرى مسؤول المكتبة بأنو غير راٍض عن أداء موظفيو ألنو يالحظ أن العاممين ال يقوم

 بأعماليم عمى أحسن صورة.

  تبين لنا من خالل الدراسة أنو ىناك قمة في الوسائل والعتاد مثل أجيزة الحاسوب الموجو

 المستفيد من أجل القيام بعممية البحث البيبميوغرافي. ةلخدم

 .لوحظ أن مسؤول المكتبة ال يعتمد عمى معايير ومقاييس عالمية في القيام بعممية التقييم 

 أن الكفاءة والخبرة والمعرفة ضرورية في تسيير المكتبات الجامعية. استنتجنا 

  الدوري لممؤسسة ككل.المستمر و العاممين بالمكتبة الجامعية ال يدركون أىمية التقييم 

 ين حظة أن تخصص عمم المكتبات يحتاج إلى عامممن خالل المال استخمصنا

 عمى اإلبداع وتطوير في العمل المكتبي.متخصصين باإلضافة إلى القدرة 

  لوحظ أن عممية التقييم ضرورية في معرفة نقاط القوة والضعف التي تواجو المكتبة

 والعمل عمى تصميحيا.
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 ـ نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات:7ـ2

من خالل المعمومات التي توصمنا إلييا عن طريق وسيمة البحث العممي المالحظة     

والمقابمة التي أجريت مع مسؤول المكتبة المركزية لوالية مستغانم، ومن خالل الدراسة التي 

 قمنا بيا وعمى ضوء الفرضيات البحث توصمنا إلى النتائج التالية:

 ين له دور في تحسين صورة  المكتبات األكاديميةالفرضية األولى: إن كفاءة أداء العامم 

 المنتوجات الوثائقية .ورفع من مستوى الخدمات و 

تبين لنا من خالل التحاور مع مسؤول المكتبة الجامعية المركزية أن الكفاءة والخبرة في  

المستفيدين، إْذ يعتبر  رضاالعمل ضرورية وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل وكذلك تحقيق 

ر الكفاءة في العمل ميم في تسيير المكتبة الجامعية، وكذلك العمل عمى التكوين عنص

الذاتي والخارجي لمعاممين والذي بدوره يزيد في تطور كفاءة العاممين بالمكتبة، وبالتالي 

 الكفاءة ليا أىمية ضرورية في تحسين خدمات المكتبات األكاديمية.

لى تحققت، وذلك ألن كفاءة أداء العاممين دور في ومنو يمكننا القول بأن الفرضية األو    

 تحسين المكتبات األكاديمية وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة لممستفيدين.

الفرضية الثانية: تقييم العنصر البشري له عالقة في جودة تسويق المعمومات بالمكتبات 

 الجامعية.
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 احتياجاتو بدوره يساىم في تمبية يعتبر العنصر البشري ميم في المكتبة المركزية ألن   

المستفيدين، باإلضافة إلى القيام بأعمال الموكمة إليو داخل المكتبة، وأيًضا يساىم في تسويق 

خدمات المعمومات، وعميو بفضل عممية تقييم أداء المورد البشري تستطيع المكتبة الجامعية 

 تقديم أو تسويق خدماتيا.

العاممين ليا عالقة في أداء لفرضية تحققت ألن عممية تقييم ومنو يمكننا القول بأن ىذه ا  

 وجودتيا. تسويق خدمات المعمومات بالمكتبات األكاديمية

بالنموذج المكتبي يتطمب تقييم فعال ومستمر ألداء مختمف  االرتقاءالفرضية الثالثة: 

 الموارد البشرية داخل المكتبات األكاديمية.

من خالل مساءلة مسؤول المكتبة تبين لنا أن تقييم أداء العنصر البشري يساىم في تطوير   

بالمكتبات األكاديمية، ألن من خالليا يتم معرفة نقاط القوة والضعف التي تعاني  واالرتقاء

منيا المكتبة وأيًضا يساىم في نشر روح المبادرة والعمل واإلحساس بالمسؤولية في القيام 

عمى النفس والتحفيز عمى العمل الجماعي داخل النموذج  واالعتمادل دون اإلتكالية باألعما

 المكتبي، وبالتالي نثبت صدق الفرضية.

بالمكتبات الجامعية في ظل تقييم المورد البشري فرضية  االرتقاءومنو نستنتج أن   

 صحيحة.
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لعاممين لها عالقة بتحسين الفرضية الرابعة: المعايير والمواصفات المتبعة في تقييم أداء ا

 مستوى العاممين بمختمف الرتب والوظائف المهنية. 

تعتبر المعايير والمقاييس ميمة في تسيير المؤسسات الوثائقية والقيام بعممية التقييم يتطمب   

، المركزيةوجود معايير واضحة في تقييم أداء العاممين، ومنو تبين لنا أن المكتبة الجامعية 

المعايير والمواصفات، ألنيا ال تعتمد عمييا بشكميا القانوني المتعارف عميو  تيمل عنصر

شخصية في تقييم أداء العاممين في المكتبات، وذلك من خالل  اعتباراتفيي تركز عمى 

عمى  االعتمادنوعية وكمية وأيًضا الوقت المستغرق في القيام باألعمال الموكمة إلييم دون 

 مقاييس ومعايير عالمية.

وعميو نستنتج أن الفرضية الرابعة لم تتحقق، لعدم فيم المكتبة الجامعية ألىمية المعايير     

 والمواصفات العالمية المتفق عمييا.   
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 ـ اإلقترحات:8ـ2

عمى ضوء الدراسة التي أجريت حول تقييم األداء في المكتبات الجامعية، ومن خالل ما   

 :فيما يميبعض النقاط األساسية وىي  باقتراحلوحظ في ىذه المكتبة لقد قمنا 

  يام بعممية التقييم داخل المكتبةواضحة في الق إستراتيجيةعمى  االعتمادضرورة. 

 م بعممية التقييم بصفة دورية ومستمرة لمعاممين والمكتبة أن تقو  ةالبد عمى المكتبة الجامعي

 ككل.

  يجب توعية جميع العاممين بالمكتبات الجامعية بأىمية تقييم األداء، وذلك عن طرق عقد

 دورات متخصصة لكافة المستويات.

  في القيام بعممية التقييم. واالتصاالتتوظيف تكنولوجيا المعمومات 

 ريبية لتنمية مياراتيم دورات تدبالمكتبة المركزية ببرنامج و  إلحاق المتخصصين العاممين

 .بشكل دوري

 .تعميم و تدريب كافة العاممين في المكتبة عمى القيام بعممية التقييم داخل المكتبة 

  مقاييس واضحة في عممية تقييم األداء مى معايير و المكتبة الجامعية ع اعتمادضرورة

 العاممين في وضعيا. داخل المكتبات الجامعية، ومشاركة

   ضرورة وضع نظام جديد لمرقابة عمى أداء العاممين في المكتبات الجامعية من أجل

 تحقيق جودة الخدمات.
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  البد أن يوفر نظام تقييم األداء صمة مباشرة بين الرئيس والمرؤوس، صمة وثيقة

 ومستمرة.

  نقاط القوة  اكتشافيجب أن يتبنى نظام تقييم األداء عمى فمسفة محددة تساىم في

 نقاط الضعف وعالجيا. واكتشافوتعزيزىا. 

  يجب عقد مقابالت لتقييم األداء تضم الرؤساء والمرؤوسين، فيذه المقابالت تعطي

 الخبرات.و  الفرصة لكال الطرفين لتبادل الرأي والمعمومات

  بالعنصر البشري حسب الكفاءة والخبرة العممية لمعمل. االىتمامضرورة 
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ى في بناء وفي األخير نستنتج أن المكتبات الجامعية ال تقل أىمية عن المكتبات األخر     

ط البرامج األكاديمية وبرامج البحوث من خالل ما تقدمو من المجتمع فيي تغذي وتنش

خدمات معمومات، حيث أجمع األكاديميون عمى أن المكتبة بمثابة الشريان الحيوي لمجامعة 

والمؤسسات العممية األخرى، ولممكتبة دور فعال وحيوي في عممية التحصيل األكاديمي 

األكاديمي بالمكتبة الجامعية إلى ما توفره الوسط  اىتماموالبحث العممي، ويرجع السبب في 

المكتبة من معمومات ألسرة الجامعية من أساتذة وطمبة وباحثين في شتى حقول العمم 

عمى مدى قدرتيا وفاعميتيا في توفير خدمات والمعرفة، ويتوقف نجاح المكتبة الجامعية 

 وبشيءزمنية وجيزة،  المستفيدين في فترة احتياجاتمعمومات رفيعة المستوى، بحيث تمبي 

من الشمولية، وال يقتصر دور المكتبة عمى توفير أحدث المعمومات فحسب، ولكنو يشمل 

بو في نشر الوعي المكتبي الذي يركز عمى تدريب كافة المستفيدين من  مكذلك ما تقو 

واإلفادة من مقتنيات وخدمات المكتبة، كما أن نجاح المكتبة يتطمب توفر العنصر  االنتفاع

البشري ذو الكفاءة العممية والمينية العالية وكذلك حجم العاممين بالمكتبات الجامعية ميم 

دارة مصادر المكتبة لممستفيدين  الدراسة، و  من أجل البحثوضروري، حيث يسمح بتنظيم وا 

عمى تكنولوجيا  االعتمادفالمكتبة األكاديمية تحتاج إلى التطوير في تقديم خدماتيا من خالل 

الحديثة وكذلك توظيف الموارد البشرية الكفوءة وذات الخبرة العممية في التسيير، حيث تسعى 

المكتبات الجامعية إلى معرفة نقاط القوة والضعف التي تعاني منيا، وكذلك محاولة 

 إصالحيا و العمل عمى تطويرىا، وعميو جاءت فكرة التقييم في المكتبات ومركز المعمومات
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من أجل تقديم المنتوجات الوثائقية األفضل لممستفيدين، إْذ يعد نظام تقييم أداء العاممين ذو 

، وحتى يكون تقييم أداء ألىدافياأثر كبير في تعديل مسار المؤسسة ومعرفة مدى تحقيقو 

بإيجابية من تحقيق العاممين ذو أىمية يجب أن يتحمى بالفعالية التي تعود عمى المؤسسة 

والتكيف والنمو. فتقييم أداء العاممين ىو عممية تنظيمية مستمرة يتم الحكم من  راراالستق

وقوف عمى نقاط القوة في أدائو لتعزيزىا ونقاط الضعف  ،قدرات وكفاءة العاممين عمى خالليا

 لمعالجتيا.

 يعتمد تقييم األداء عمى عدة معايير ومقاييس تساعد في تقييم أداء العاممين بالمكتبة،   

وكذلك عمى أسس ومراحل منتظمة لمقيام بيذه العممية، وأيًضا ىناك عدة طرق تستخدم لتقييم 

أداء الموارد البشرية ومعرفة مدى تحقيق األىداف المسطرة من قبل، وعميو يعتبر نظام تقييم 

 رضااألداء في المكتبات الجامعية ميم وضروري، من أجل تقديم خدمات جيدة وتحقيق 

العمل ت الجامعية في الوسط األكاديمي و دور المكتبامكانة و باإلضافة إلى إبراز المستفيدين، 

       عمى نشر مصادر المعمومات التي تحتوييا المكتبة.
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المركزية بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجامعية 
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 الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية لجامعة ـ مستغانم ـ .
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مصلحة التوجيه 
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األطروحات قاعة 

الدكتوراه والمذكرات 

 الماجيستر .
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 الوثائقية لجميع الوثائق

مصلحة التسيير 

 الرصيد الوثائقي .

 األمانة .



 ملخص
 

، تبين لنا أن وضوع تقييم في المكتبات الجامعيةالتي قمنا بيا حول م الدراسة من خالل    

يام الذي يمم بكل متسيير في المؤسسات الوثائقية، و عممية التقييم ىي أداة من أدوات ال

ومدى معرفة مدى نجاح الخدمة المكتبية المقدمة لممستفيدين المصالح التي تقدم الخدمات و و 

سسة في وسط ومن خالل التقييم يمكن التعرف عمى مدى تطور المؤ رضاىم عنيا، 

عممية ضرورية عممية تقييم األداء التطورات الحاصمة في مجال المعمومات والمعموماتية، و 

ىذه العممية  استخدامبأخص في المكتبات الجامعية التي تسعى إلى في جميع المؤسسات و 

لك ذالمكتبة و العاممين بتقييم أداء  أيًضالمقدمة لممستفيدين و يم خدماتيا امن أجل تقي

جراءو  أو إتباع معايير باستعمال لجامعية المكتبة ا باعتبارو ات قانونية تؤكد ىذه العممية، ا 

ستفيدين إلى معمومات ، ويحتاج الموالقدرات العممية في الدراساتالمعارف  الكتسابمكان 

في تقديم الخدمات إلى روادىا فيي في تواصل مع  ، والمكتبة وسط فعالالتي تفيدىم

، وعميو المكتبة األكاديمية في ل المكتبين الذين يقدمون الخدماتالمستفيدين دائًما من خال

معية تقدم خدمات ، إذن التقييم يجعل المكتبة الجاإلى التأكد من تحقيقيا ألىدافيا حاجة ماسة

    في خدماتيا .  االزدىارو  وتسعى دوًما إلى التطور، جيدة لممستفيدين

 الكممات المفتاحية:

 التقييم ـــ تقييم األداء ــ المكتبات الجامعية.
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