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 مقدمة:

تعتبر تكنولوجيا المعمومات اليدف المسير الذي يرى فييا السالح لمواجية الصعوبات و       
انتقال المعمومات بمختمف أشكاليا داخل و خارج حدود المؤسسة و ينتظر منيا مما جاءت 

في التغيير، و تنظم المؤسسة حوامل المعمومات و ظروف التعامل لممعطيات، الت عديدة ابمج
فامتالك تكنولوجيا المعمومات أمر البد منو، و لكن عدم التحكم في ىذه األخيرة قد يفقد معناىا، 

شرط من  ذا مدى دقتيا و صدقيا، فإذا إختلألن ىدف أي مسير ىي المعمومة في وقتيا و ك
 ىا.شروطيا قد يفقد معنا

و يمكن القول من يممك المعمومة يستطيع أن يكون األقوى، و ىي العبارة التي أصبحت      
مشيورة و التي تعني بأن المعمومة بحوزة المؤسسة ىي بمثابة أىمية المعمومة لدى الجيش في 

، و تسمح في غالب األحيان بالفوز فترة الحرب ليست بالضرورة ىي التي تربح المعارك لكنيا
المؤسسات أصبحت تواجو شكل جديد من  أن اليوم في عصر تكنولوجيا المعمومات بمعنى نحن

عمى تسمية ىذا الوضع بالثورة الجديدة  اصطمحالمنافسة لم يعرف من قبل، حتى أن البعض 
 الثقافية .و التي غيرت مجرى الحياة في جميع النواحي االقتصادية و االجتماعية 

التغيرات تفرض نوعا جديدا من الموارد البشرية المعرفية و األمر يتطمب البحث في  ىذه      
كيفية و من ىذه الموارد من جية  االستفادةفي حد ذاتيا لتعظيم  ىيإدارة الموارد البشرية، و 

 .االبتكارو خمق المناخ المناسب ليا لإلبداع و  جية أخرى إدارتيا من

كفاءات و ميارات عالية،  استخدامالجيدة و المفيدة يتطمب  إن الحصول عمى المعمومات      
باإلضافة إلى التكنولوجيا الحديثة في ىذا المجال. و بما أن العنصر البشري ىو الذي أوجد ىذه 
التكنولوجيا و القادر عمى استخداميا لتعظيم حاجاتو و حاجات مؤسستو التي يعمل لصالحيا، 

فأىداف إدارة الموارد  فرد ىو لب و غاية إدارة الموارد البشرية،ىذا ىو اليدف الذي يسعى إليو ال



                                                                            :مقدمة
   

  ب
 

كل من المؤسسة و األفراد العاممين بيا، و ذلك من  البشرية تكمن أو تتجمى في تعظيم منفعة
خالل جميع وظائفيا من تخطيط لمقوى العاممة، استقطاب اختيار، تدريب، و تقييم األداء و 

و ىو تعظم فيو  منيا و المعنوية كميا تصب في قالب واحد.المكافآت و الحوافز المادية 
المؤسسة و كذا منافع األفراد، دون أن يكون ىناك تضارب في المصالح و النزاعات و 

 الصراعات اليدامة.

وظيفة من بين وظائف  بحت أىمأصإن إدارة الموارد البشرية في القرن الواحد و العشرين      
انب المبدع و الذي يمكن أن يعوض النقص الموجود في بقية الموارد المؤسسة و التي تعتبر الج

 األخرى.

  فقد تم تقسيم البحث إلى عدة فصول:و ليذا 

و ىو عبارة عن فصل تمييدي لإلطار المنيجي لمدراسة لمتعريف باإلشكالية  الفصل األول:
براز أىداف الدراسة و ليذا الموضوع، و كذا إ اختيارناالمطروحة و الفرضيات المقترحة و بسبب 

مدى أىميتيا و التطرق إلى بعض األدبيات السابقة و االستفادة منيا كما تم إدراج في ىذا 
 الفصل كل إجراءات الدراسة الميدانية.

فقد تناولنا فصمين و وضعنا تمييدا و ممخصا لكل فصل، و قد  أما بالنسبة لإلطار النظري
البشرية في المكتبات الجامعية،  بحيث تم إدراج فيو  تمحور الفصل األول حول إدارة الموارد

مبحثين، المبحث األول ضم المكتبات الجامعية أما المبحث الثاني فأدرج فيو إدارة الموارد 
 البشرية.

كان عن نظم معمومات الموارد البشرية الذي ضم ىو كذلك مبحثين،  :بينما الفصل الثاني
المبحث األول حول ماىية نظم معمومات الموارد البشرية أما المبحث الثاني تناول إدارة الموارد 

 البشرية في ظل تكنولوجيا المعمومات.
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الدوائر النسبية، و فشمل عمى توزيع االستمارة و تحميل الجداول و تمثيميا ب أما الجانب التطبيقي
لنتائج العامة لمدراسة الميدانية، و الخروج ببعض بعد ذلك التحقق من الفرضيات و وضع ا

     خير خاتمنا دراستنا بخاتمة شاممة.االقتراحات و التوصيات، و في األ
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 الفصل التمهيدي: إجراءات الدراسة  

 أساسيات موضوع الدراسة-1

 :مشكمة الدراسة:1-1

شيدت اآلونة األخيرة تطورات سريعة في جميع مناحي الحياة، و من أبرز ىذه التطورات       
و التي ميزت وقتنا الحالي ىي الديناميكية التي عرفيا المجال التكنولوجي خاصة تمك المتعمقة 
بمعالجة المعمومات و بثيا، بما أصبح يعرف بتكنولوجيا المعمومات و االعتماد المتزايد و 

مكثف نحو استعماليا و توظيفيا بقوة في معظم األنشطة البشرية و التي من المتوقع أن ال
 تفرض سيطرتيا لعقود الحقة. 

و تعتبر الموارد البشرية في المكتبة الجامعية موردا ميما من أىم مواردىا و أصال من       
دون الموارد البشرية  أىم األصول التي تمتمكيا حيث ال يمكن تحقيق أىداف المكتبة الجامعية

التي يجب عمى المكتبة الجامعية أن تسعى جاىدة لالىتمام بيا. و القدرة عمى تنمية مياراتيا و 
كفاءاتيا لتكون قادرة عمى تحقيق أىداف المكتبة الجامعية بفعالية وتساعدىا في مواجية 

اسات و الممارسات التغيرات و التحديات، و إدارة الموارد البشرية تتعمق بمجموعة من السي
المطموبة لتنفيذ مختمف األنشطة التي تحتاج إلييا لممارسة وظائفيا في ظل البيئة المتغيرة 

العشرين و  لممؤسسات و األعمال، و التي تواجو تحديات ىائمة وىي عمى مشارف القرن الحادي
ارية و ىي الحضو الذي يعج بالتغيرات السياسية و االقتصادية واالجتماعية و التكنولوجية 

 تغيرات سريعة و معقدة.

و تكنولوجيا المعمومات فتحت مجاالت و توجيات جديدة غيرت بصفة محسوسة محددات       
النشاط من خالل تأثيرىا المباشر عمى المكتبة الجامعية سواء عمى المستوى الداخمي أو 
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البشرية في طبعة ىذه الخارجي الذي مس جميع وظائفيا بما في ذلك وظيفة إدارة الموارد 
 التكنولوجيا، و من خالل ما تقدم يمكن طرح السؤال التالي:

 ما مدى تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية؟  

 :تساؤالت الدراسة: 1-2
 عية؟ماىي استخدامات تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجام -
 ما أىمية إدخال تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجامعية؟ -
ما أثر تكنولوجيا المعمومات عمى كل من وظائف إدارة الموارد البشرية لممكتبات  -

 الجامعية؟

 

تعد الفرضيات عنصرا ميما في عممية البحث، يضعيا البحث ويتبناىا :فرضيات الدراسة: 1-3
 الظاىرة المراد دراستيا لتكون كمرشد ليا في البحث. لشرح

عبارة عن تخمين أو استنتاج ذكي يتوصل إليو الباحث >>و تعرف الفرضية بأنيا:        
  (1)<<ويتمسك بو بشكل مؤقت، فيي أشبو برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة.

ذكي و تفسير محتمل يتم عبارة عن تخمين >>و تعرف أيضا الفرضية عمى أنيا:        
بواسطتو ربط األسباب بالمسببات كتفسير مؤقت لممشكمة أو الظاىرة المدروسة و بالتالي ىي 
عبارة عن حدس أو تكين يضعو الباحث كحل ممكن و محتمل لمشكمة الدراسة، و تشمل 

بطيا الفرضيات عادة عمى بعض العالقات المعروفة كالحقائق العممية و التي يقوم الباحث بر 
ببعض األفكار المتصورة ينسخيا من خيالو يعطي بذلك تفسيرات و حمول أولية ألوضاع 

   (2)<<الظاىرة أو المشكمة التي ىي قيد الدراسة.

                                                           
.البحث العلمً و استخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة و االلكترونٌة: أسسه، أسالٌبه، مفاهٌمه، أدواته. عمان إبراهٌمقندلٌجً، عامر  - 1

  =>، ص. <800دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، 
 ;=بٌت األفكار الدولٌة.]د.ت[، ص.  :علٌان، ربحً مصطفى. البحث العلمً: أساسه و مناهجه و أسالٌبه و إجراءاته. عمان - 2
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فوضع الفرضيات بشكل دقيق يمكن من الوصول إلى نتائج موضوعية، و ىادفة و من ىذا      
تساؤالت قمنا بصياغة الفرضيات المنطمق ووفق لإلشكالية المطروحة و ما جاءت بو من 

 التالية:
الموارد البشرية لممكتبات  إدارةتكنولوجيا المعمومات في لعديدة  استخداماتىناك  -     

 الجامعية.
 لتكنولوجيا المعمومات أىمية كبيرة في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجامعية. -

 البشرية لممكتبات الجامعية.لتكنولوجيا المعمومات تأثير عمى إدارة الموارد  -

 أهمية الدراسة::1-4

تظير أىمية ىذه الدراسة عمى أنيا واحدة من الدراسات التي تناولت و بشكل مباشر استخدام 
معرفة و تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية بغية التوصل إلى أحكام عممية بشأنيا 

موقف العاممين من ىذه التكنولوجيا و اىتمام المكتبة الجامعية باستحداث تكنولوجيات حديثة 
 تكوين و تدريب عماليا عمى استخداميا.و 

  أهداف الدراسة::1-5

تبني أي موضوع لمدراسة يعني وجود أىداف تسعى الدراسة لتحقيقيا، و تيدف ىذه إن        
البحث العممي بصفة عامة و مجال عمم المكتبات و المعمومات بصفة الدراسة إلى خدمة مجال 

 خاصة، و من بين األىداف التي سنحاول الوصول إلييا من خالل معالجتنا لمموضوع ما يمي:

التعرف عمى واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجامعية، و 
سين المورد البشري، نظرا لما تكتسيو من أىمية بالغة في المكتبات دور ىذه التكنولوجيا في تح

إلعالميم بكل ما ىو جديد فيما الجامعية، و كذا تدريب و تكوين العاممين عمى استخداميا 
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براز مدى تأثيرىا عمى إدارة الموارد البشرية في  يخص ىذه التكنولوجيات الجديدة لممعمومات، وا 
 ت المي تساعد عمى تذليل الصعوبات.ج ببعض المقترحات و التوصياالمكتبات الجامعية والخرو 

لقد اختيرت من بين الدراسات دراسة تقرب تفاصيميا من تفاصيل ىذه  :الدراسات السابقة:1-6
 تحت عنوان : ىي و الدراسة 

دراسة فعالية نظام تقييم أداء العاممين في دراسة بوبرطخ عبد الكريم تحت عنوان:  -1
اإلقتصادية، عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في عموم التسيير عمى المؤسسات 

تيدف ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى نظام  ،2112-2111مستوى جامعة قسنطينة نوقشت 
تقييم أداء العاممين المعمول بو في المؤسسة و تحديد القرارات اإلدارية المترتبة عمى نتائجو و 

أكدت النتائج ان المؤسسة تعتمد عمى طريقة معينة لتقييم أداء العاممين و و قد مدى فعاليتيا، 
خاصة و عاممين لمتستخدم لمنح الحافز كل سنة، و ييدف التقييم أيضا إلى معرفة نقاط الضعف 

تمك التي تعود أسبابيا لنقص المعارف و الميارات و ىذا لوضع البرامج التدريبية الكفيمة 
 برفعيا.

ر ىذه االستخدامات لنتائج تقييم أداء العاممين ذات فعالية تعود عمى أداء و تعتب       
النمو و المؤسسة ككل في تحقيق أىدافيا وزيادة قدرتيا التنافسية في السوق مما يحقق ليا التكيف 

 و االستمرار.

التكوين أثناء الخدمة و دوره في تحسين أداء :بوقطف محمود تحت عنواندراسة  -2   
الموظفين بالمؤسسة الجامعية عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر عمى مستوى 

، تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن 2113/2114بسكرة نقشت سنة  -جامعة محمد خيضر
دمة، و التعرف عمى دور المؤسسة الجامعية في تنظيم و إجراء عمميات التكوين أثناء الخ

عالقاتو برفع أداء الموظفين و التعرف عمى مدى مساىمة التكوين أثناء الخدمة في تطوير 
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قدرات و سموك الموظف و في تحقيق أىداف الموظف و المؤسسة الجامعية و الكشف عن 
ما  تأثير المكون عمى نجاح عممية التكوين أثناء الخدمة لمموظفين بالمؤسسة الجامعية و معرفة

 مدى تأثير برامج التكوين عمى نجاح عممية التكوين أثناء الخدمة لمموظفين بالمؤسسة الجامعية.  

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:   

كذلك و ىذه األدبيات بشكل كبير في تكوين نظرة خمفية حول موضوع دراستي  ادتنيأفلقد  -  
 تبعة في كل بحث عممي.في كيفية معالجتو طبقا لممراحل المنيجية الم

فمن خالل ىذه الدراسات قمنا بإتباع المنيج األمثل لمدراسة و اختيار األداة األكثر تالؤما  - 
 مع دراستنا استمارة االستبيان، و كذلك طريقة تفريغ البيانات و تحميميا إحصائيا.

عرضيا  من النتائج المتحصل عمييا في األدبيات من خالل محتواىا و طريقة استفدت -
 وتحميميا.

 .تفادي بعض الصعوبات التي واجيت الباحثين السابقين في دراستيم -
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ترجع أسباب اختيار ىذا الموضوع إلى أسباب ذاتية و أسباب :أسباب إختيار الموضوع: 1-7
 موضوعية

 األسباب الذاتية:

 الرغبة في معالجة ىذا الموضوع و ىذا نظرا ألىميتو بالنسبة لممكتبات الجامعية.  -
 محاولة كشف بعض النقاط التي كان لدي فييا بعض الغموض و اإلبيام. -

التعرف عمى أىمية تكنولوجيا المعمومات و سيطرتيا عمى كافة جوانب الحياة اليومية  -
 و خاصة فيما يتعمق بالمكتبات الجامعية.

 األسباب الموضوعية: 

إن ىذا الموضوع يندرج ضمنا تخصصنا العممي الذي ىو نظم المعمومات التكنولوجيا  -       
 الحديثة و التوثيق.

 لدي اىتمام و فضول عممي لمعرفة المزيد حول موضوع تكنولوجيا المعمومات.  -

بتكنولوجيا المعمومات محاولة المساىمة في إثراء مجال المكتبات و خاصة فيما يتعمق  -      
 .و أثرىا عمى إدارة الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية

 إجراءات الدراسة الميدانية: -2

ال شك أن أية دراسة عممية ال تخمو من االعتماد عمى منيج محدد : منهج الدراسة: 2-1
ى نتائج يختاره الباحث لموضوع دراستو فالمنيج ىو الطريق الذي يسمكو الباحث لموصول إل

 دقيقة و عممية.
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ز بيا عن غيرىا، و ىذه الصفات كما أن لكل ظاىرة أو مشكمة صفات و خصائص تمتا     
التي تفرض عمى البحث منيجا معينا، أي أن اختيار المنيج تفرضو نوعية و طبيعة  ىي

  (1)الموضوع المبحوث.

و في ىذا الصدد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يتالءم مع     
طبيعة موضوع الدراسة، فالمنيج الوصفي ييدف إلى وصف الجانب النظري و التعرف عمى 

، أما المنيج التحميمي فتم االعتماد عميو في تنظيم أفراد العينة من خالل الدراسةأراء و اقتراحات 
 االستمارة المتحصل عميو. و تفسير نتائج و تحميل

أما فيما يخص التقنية المستعممة في جمع البيانات فقد تمثمت في : أساليب جمع البيانات: 2-2
 :التي قسمت إلى ثالثة محاور االستبياناستمارة 

 : استمارة االستبيان: 2-2-1

التي تحدد نوع األداة التي يجب االستعانة بيا لموصول إلى المعمومات  إن طبيعة الموضوع ىي
 الدقيقة.

و ليذا اعتمدنا عمى تقنية االستمارة باعتبارىا األداة المثمى لمحصول عمى أكبر قدر ممكن من 
 المعطيات حول الظاىرة المدروسة.

الموجية إلى أفراد و كانت االستمارة عمى " شكل مطبوع تحتوي عمى مجموعة من األسئمة   
 (2)العينة المدروسة حول الموضوع."

                                                           
، =800فوزي عبد الخالق، علً إحسان شوكت. طرق البحث العلمً: المفاهٌم و المنهجٌات. اإلسكندرٌة: مؤسسة الثقافة الجامعٌة،  - 1

 ;=ص. 
  =<7. ]د.ت[، ص. حسن، سمٌر محمد.بحوث اإلعالم: األسس و المبادئ. القاهرة: عالم كتب - 2
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و يعد االستبيان أداة مفضمة و مالئمة لمحصول عمى الحقائق أو معمومات أو بيانات مرتبطة 
بحالة معينة أو مشكمة معينة شريطة بنائو بشكل سميم. و بالمقارنة مع أدوات البحث األخرى 

ا أقصر و تكمفة أقل، و يسمح بجمع البيانات من أكبر فإنو يعد أكثرىا كفاية ألنو سيستغرق وقت
  (1)عدد من أفراد عينة البحث.

 ىي:و قد تم تقسيم استمارة االستبيان في ىذه الدراسة إلى ثالثة محاور ف 

 .بيانات شخصية حول أفراد العينة البيانات العامة:

 استخدام تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجامعية. المحور األول:

 .أىمية تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجامعية المحور الثاني:

تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى كل من وظائف إدارة الموارد البشرية في  المحور الثالث:
 المكتبات الجامعية.

كما تضمنت االستمارة أسئمة مغمقة بيدف حصر المبحوث و اإلجابة بأكثر دقة و كذلك أسئمة 
 (.07مفتوحة لتعبير بحرية عن رأييم الخاص ) أنظر الممحق رقم 

ال يمكن إجراء دراسة ميدانية عمى كل مجتمع البحث نظرا لذلك من المعموم أنو  عينة الدراسة:
البد من اختيار عينة من المجتمع األصمي تمثمو تمثيال سميما، ألن االختيار الدقيق لمعينة 

 يساعد عمى نجاح نتائج الدراسة.

                                                           
حث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة. عمان: دار الحامد للنشر و التوزٌع، التل، وائل عبد الرحمن، قحل، عٌسى محمد. الب - 1

   >>، ص. =800
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جراءو ىي عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة معينة " عينة:فال  ا 
 (1)."الدراسة عمييا ثم استخدام تمك النتائج و تعميميا عمى كل مجتمع البحث األصمي

و عمى ىذا األساس وقع اختياري عمى العينة القصدية التي ىي نوع من أنواع العينة غير 
 (2)احتمالية و التي تعرف بعدة أسماء أخرى كالفرضية  أو العمرية أو النمطية.

صر الممثمة بالتدخل الشخصي مع ما يتوافق و األىداف المسطرة و ىي تسمح باختيار العنا 
 مسبقا. 

 : حدود الدراسة الميدانية:2-2-2

تشمل الحدود البشرية لدراستنا عمى مجموعة موظفين في : الحدود البشرية: 2-2-2-1
 مصمحة إدارة الموارد البشرية في المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.

: أجريت الدراسة ابتداءا من شير فيفيري إلى غاية شير مارس : الحدود الزمنية2-2-2-2
807= . 

جرت الدراسة الميدانية في المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد : الحدود المكانية: 2-2-2-3
 بن باديس مستغانم.

 

 

 

 

                                                           
1 -Weisber, gherberth.The total surveyerrorqpptoach. Press : university of chikago, 2005,p.233 

 
2 - Angers, Maurice. Pratique A la méthodologie . Alger : Casbah, 1997,p.237 
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 ضبط المصطمحات و المفاهيم::2-3

ة في البحث فال يجب عمى الباحث االستغناء عنيا ألنو ضبط مفاىيم الدراسة تعد خطوة ميم 
من خالليا يمكن معرفة اتجاىات الدراسة، بحيث يقوم القائم بالبحث في ىذه المرحمة بإعطاء 

 1التعريف العممي الشائع ثم يحدد معناه اإلجرائي المستخدم في البحث.

 مفهوم المعمومات:

إن كممة معمومات في المغة مشتقة من مادة لغوية ثرية ىي مادة عمم المكتبات : لغة
مشتقات معاني مشتقات ىذه المادة في نطاق العقل و وظائفو فمن معاني  المعمومات و تدورو 

المغوية ما يتصل بالعمم أي إدراك طبيعة األمور، و المعرفة أي القدرة عمى التمييز  ىذه المادة
لتعمم و الدراية و اإلحاطة و اليقين و الوعي و اإلعالم، و في ضوء ذلك يمكن في التعميم و ا

و من ثم فإنيا المورد الذي بدونو ال يمكن لإلنسان استثمار  القول بأن المعمومات حالة ذىنية،
  (2)أي مورد آخر.

تعريف المعمومات وفقا لممعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات و المعمومات اصطالحا: 
البيانات التي تمت معالجتيا لتحقيق ىدف معين أو الستعمال محدد، ألغراض اتخاذ ىي 

القرارات، أي البيانات التي أصبح ليا قيمة بعد تحميميا أو تفسيرىا أو تجميعيا في شكل ذي 
معنى و التي يمكن تداوليا و تسجيميا و نشرىا و توزيعيا في صورة رسمية أو غير رسمية و 

  (3)في أي شكل.

                                                           
1

:<، ص. 8009بن مرسلً، أحمد. مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم و االتصال. الجزائر: دٌوان الوطنً للمطبوعات الجامعً،  -   
، ص. 8077: دار المعرفة الجامعٌة، فؤاد اسماعٌل، نهال. علم المعلومات و تطبٌقاته فً البٌئة الرقمٌة ]د.م[ ؛الرمادي، أمانً زكرٌا -8

7=  
  :79، ص. 8078ابراهٌم الفقً، عبد الاله. نظم المعلومات المحوسبة و دعم اتخاذ القرار. عمان: دار الثقافة للنشر و التوزٌع، .-9
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يقصد بيا في ىذه الدراسة البيانات التي تمت معالجتيا ثم تطبيقيا و تحميميا  إجرائيا:
وتنظيميا و تمخيصيا بشكل يسمح باستخداميا و االستفادة منيا لكي تصبح ذات معنى 

 لمستخدميا.

 تعريف تكنولوجيا:

و ىي مشتقة  Technoالتي تتركب من مقطعين األول: Technologyىي تعريف لكممة : لغة
ىي مأخوذة و  logy ، و تعني الحرفة أو الصنعة أو الفن، و الثانيTechnoمن الكممة اليونانية 
 (1)، و التي تعني عمم أو دراسة.Logesمن الكممة اليونانية 

تعرف بأنيا البحث عن أفضل السبل لتسييل الحصول عمى المعمومات و تبادليا  :ااصطالح
بسرعة و فعالية، إذ يشتمل مفيوم تقنية المعمومات عمى فكرة تطبيق جعميا متاحة لطالبييا و 

التقنية في تناول المعمومات من حيث إنتاجيا و حيازاتيا و معالجتيا و استرجاعيا و عرضيا و 
  .توزيعيا بالطرق اآللية، و يتطمب األمر أجيزة ومعدات متفوقة

عتبر عممية من عمميات الحاسب يو كما اعتبرت مصطمحا يطبق عمى الحاسوب اآللي، أ      
  ( 2.)اآللي عمى نحو ما يحدث في االستخدام اآللي لممعمومات في األعمال اإلدارية

يقصد بيا في ىذه الدراسة استخدام الحواسيب و األجيزة التكنولوجية األخرى في  إجرائيا:
 الحصول عمى تنظيم و خزن و استرجاع و بث المعمومات.

من الطاقات  االستفادةو تعني مجموعة األساليب التي تيدف إلى حسن  البشرية:إدارة الموارد 
البشرية، و عدم السماح بوضعيا في غير موضعيا المناسب، مع تحديد خط واضح لكل فرد 

التنظيم و في موقع عممو الذي يناسبو، و ذلك عن طريق توصيف و تحميل و تقييم الوظائف 
                                                           

997،ص.8009عامر ابراهٌم، قندلٌجً. المعجم الموسوعً لتكنولوجٌا المعلومات و االنترنت. عمان: دار المسٌرة للنشر و التوزٌع،  -7   
. عمان : دار  Technologies Information Communicationالمزاهرة، منال هالل. تكنولوجٌا اإلتصال و المعلومات =- 2

 .7: .ص،:807المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة،
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الوظائف التي و جيو و التدريب الميني، و غير ذلك من العمميات اإلداري و قياس الكفاءة و التو 
 (1).ةرد البشرياتسعى إلى تنمية المو 

، حيث تيتم لممكتبة الجامعيةتمثل الوظائف العامة  يقصد بيا في ىذه الدراسة بأنيا :ياجرائإ
ميما  لمكتبة الجامعيةالسياسات في ا لتأدية مياميا ولتحقيق بالعنصر البشري كعنصر أساسي

 كان نشاطيا.

 ات التي يتم إنشاؤىا و تمويميا و إدارتيا من قبل الجامعة  ىي تمك المكتب المكتبات الجامعية:
 (2).و ذلك لتقديم المعمومات و الخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع األكاديمي

يقصد بيا في ىذه الدراسة المكتبة الجامعية المركزية التي تسعى لتحقيق أىداف  إجرائيا:
 الجامعة و لتكممة وظائف المكتبات التابعة لمكميات و المعاىد و األقسام بالذات الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 =;، ص. 8008الموارد البشرٌة. ]د.م[: دار الفجر للنشر و التوزٌع،  سالطنة، بلقاسم. تنمٌة ؛قٌرة، اسماعٌل ؛غربً، علً - 1
دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر و انجلٌزي. عمان: -الصراٌرٌة، خالد عبده. الكافً فً مفاهٌم علوم المكتبات و المعلومات: عربً - 2

 .=89ص.  ،8070، التوزٌع
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 الفصل األول: إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية
 

 تمييد:
تعتبر المكتبات الجامعية من بين أقدم أنواع المكتبات و ارتبط ظيورىا بوجود مؤسسات      

التعميم العالي أو المؤسسات األكاديمية، و ذلك ألجل تحقيق أىداف المؤسسة التي تنشئيا 
تموليا، حيث عممت الجامعة عمى خمق عدة وحدات في كل وحدة نظامية داخل نطاق الجامعة و 

سام، و ذلك ألىمية ىذه الوحدة اإلدارية في تحقيق مبتغى مؤسسة التعميم كالكميات و األق
العالي، ال يمكن لممكتبة الجامعية أن تستمر و تنجح في تحقيق أىداف الجامعة إال من خالل 

مكانيات تساىم و العنصر البشري الذي يعد الركيزة األساسية التي تمكن من وجود إدارة ناجحة  ا 
 يام المكتبية عمى أحسن وجو.في القيام بأداء الم
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 تعريف المكتبات الجامعية:: 1-1
بتعاريف مختمفة كل  عرفت المكتبة الجامعية عند الكثير من المختصين في مجال المكتبات

 ب في واد واحد.صحسب الزاوية التي يراىا منيا، و في مجمميا ت

التعميم العالي التي تقدم خدماتيا إلى مجتمع األساتذة و الطالب  ىي إحدى مؤسسات
 (1)اإلدارات المختمفة في الجامعات.و 

الكميات واألقسام العممية تقدم خدماتيا لجميع  و ىي المكتبات التي توجد بالجامعات و
العاممين بالجامعة من طالب و أعضاء و ىيئة التدريس و إداريون، و توفر مصادر 

عمى إنجاز  معمومات تساند المناىج الدراسية و توفر كذلك المصادر التي تساعد الطالب
لجامعة لكي يستفيد منيا سائل الجامعية التي نوقشت في الكمية أو اأبحاثيم كما توفر الر 
   (2)طالب الدراسات العميا.

تجمع المكتبات األرصدة المعموماتية التي تشكل غالبا من  أنواع المكتبات الجامعية:و من 
الكتب و منيا اشتقت لتسميتيا و تنوعت المكتبات حسب الجميور الذي تخدمو، و عمى رأسيا 

الجامعي المتنوع بطبيعتو، األمر الذي جعميا في حد نجد المكتبات الجامعية التي تخدم المجتمع 
 ذاتيا تتخذ عدة أنواع وضعت في ىيكل تنظيمي، و منيا:

المركزية  تياعة، حيث نجد لكل جامعة مكتبىي المكتبة الرئيسية لمجامالمكتبة المركزية:  -1
ا أنيا شراف عمى جميع أنواع المكتبات األخرى الموجودة بالجامعة، كمالتي تتولى ميمة اإل

المكتبيين و توزيعيم عمى المكتبات الموجودة بالجامعة،  تتكفل بجانب التأطير أي توظيف
المركزية  المكتبةالجوانب األخرى الفنية و التنظيمية و العممية، و غالبا ما تساىم  إلىباإلضافة 

 داراتوا  بشكل فعال في اقتراح الحمول الفنية، ووضع النظم وتحديد العالقات بين المكتبة 

                                                           
اإلدارة المعاصرة: الجودة الشاملة، الهندرة، إدارة المعرفة ،  ، السعٌد مبروك. إدارة المكتبات الجامعٌة فً ضوء إتجاهاتإبراهٌم- 1

 .10، ص. 2102اإلدارة االلكترونٌة .القاهرة : المجموعة العربٌة للتدرٌب و النشر، 
  .10، ص.2112الدباس، راٌا أحمد. المرجع فً علم المكتبات و المعلومات. عمان: دار دجلة،  - 2
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، تنظيم النشاطات العممية المختمفة، ممتقيات وندوات ومحاضرات ومعارض واألقسامالكميات 
 وغيرىا.

 فان المكتبة المركزية ىي الواجية الحقيقية لجميع المؤسسات التوثيقية الموجودة :بشكل عام
 (1)بالجامعة، وىمزة الوصل مابين ىذه المؤسسات واإلدارة من جية.

لقد سارعت معظم الكميات إلى إنشاء مكتبات خاصة بيا محاولة في  مكتبات الكميات:  -2
ذلك جمع الكتب المرجعية و الموسوعات و المعاجم و القواميس و المواد األخرى، التي يمكن 

و طمبة الدرسات العميا التابعين لألقسام  أن تحقق االستفادة المشتركة من الباحثين و األساتذة
    (2)لمكمية.المشكمة 

ظيرت ىذه المكتبات مع توسع الجامعة الجزائرية خالل مكتبات األقسام و المعاىد:  -3
 سنوات السبعينات، و تعدد التخصصات العممية.

تقوم بخدمة الييئة التدريسية و الطمبة الدارسين في قسم أو المعيد، و تنمي مجموعاتيا 
خدماتيا في خدمة تخصصات ىذه األقسام و المعاىد. وقد تطور العمل بين المكتبات و 

 مشاركة في الشبكات الوطنية و الدولية.ليصبح عمى شكل مكتبات محمية، و الجامعية 
و ىي مكتبات تنشأ عمى مستوى الجامعة أو وحدات  مكتبات مراكز البحث العممي: -4

البحث و توجو لخدمة البحوث العممية و العاممين عمى إعداد الدراسات، فتييئ ليم المصادر و 
فإن ىذه  المراجع التي تساعدىم في تقديم بحوثيم و إجراء تجاربيم، باإلضافة إلى ذلك

 (3)ارتباطيا بشبكة االنترنت. ىائمة و ت أصبحت لدييا إمكانيات تكنولوجيةالمكتبا

تستمد المكتبة الجامعية وظائفيا من وظائف الجامعة حين    :الجامعية اتوظائف المكتب: 1-2
 أن ىناك جممة من الوظائف يجب عمييا القيام بيا من أجل تحقيقيا، نذكرىا في:

                                                           
لمكتبات اإللكترونٌة و الرقمٌة و أثرها الثقافً فً المجتمع. اإلسكندرٌة: دار الوفاء لدنٌا الطباعة و طه عشرى، نجالء عبد الفتاح.ا -1

 .111،ص.2101النشر، 
 56، ص.2100دار العلوم للنشر و التوزٌع،  :اإلدارة اآلستراتٌجٌة للمكتبات الجامعٌة. القاهرة .قطر، محمود - 2
، سهام .المكتبات الجامعٌة و دورها فً تطوٌر البحث العلمً فً ظل البٌئة اإللكترونٌة. ماجٌستر. جامعة جٌجل، عمٌمور-3

 .011،ص.2102
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 أوال: الوظائف اإلدارية:
نمو المكتبة و رسم سياساتيا و المشاركة في وضع الموائح و القوانين التي من  تخطيط -

 .شأنيا تسير العمل بالمكتبة و متابعة تنفيذه

 االتصال بالمسؤولين بالجامعة إلعداد ميزانية المكتبة و المشاركة في توزيعيا. -

 (1)ليم و تقييميا.و اإلشراف عمييم و متابعة أعما اختيار العاممين في المكتبة و تدريبيم -

 ثانيا: الوظائف الفنية: 

الدوريات و و اختيار المواد المكتبية المختمفة و الحصول عمييا و ىذه المواد تشمل الكتب  -
 المخطوطات و األفالم و الخرائط و غيرىا.

 .لالستخدامفيرسة المجموعات المكتبية و تصنيفيا و إعدادىا  -

 (2)عمييا من التمف.تجميد و صيانة المجموعات و الحفاظ  -

 كتبية:لمثالثا: الخدمات ا

 تشجيع و تقديم خدمات اإلعارة بأنواعيا. -

تقديم الخدمات اإلرشادية لمقراء لتسييل الحصول عمى المواد التي يحتاجون إلييا في  -
 أبحاثيم.

 توفير أماكن لمقراء و الدراسة الخاصة لمباحثين و طالب الدراسات العميا.  -

ات و الييئات األخرى التي تقتني مجموعات عممية أو تاريخية ىامة التعاون مع المكتب -
  (3) تخدم المجتمع األكاديمي.

 الجامعية: اتأىداف المكتب: 1-3
                                                           

السعٌد مبروك. إدارة الموارد البشرٌة بالمكتبات الجامعٌة فً عصر المعرفة. اإلسكندرٌة: دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر،  ابراهٌم،-0

 .21،ص.2101

 .011،ص.2101المدادحة، أحمد نافع.أنواع المكتبات.عمان: دار المسٌرة للنشر و التوزٌع،- 2
 .11،ص.2112سالمة، عبد الحافظ. أساسٌات علم المكتبات و المعلومات.عمان: األهلٌة للنشر و التوزٌع،  - 3
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نظاما فرعيا  باعتبارىاتستمد المكتبة الجامعية وجودىا و أىدافيا من الجامعة ذاتيا 
ستمراريتو، و أكثر األنظمة الفرعية اأساسيا من النظام الكمي لمجامعة، و إحدى وسائل حركتو و 

 لمجامعة ارتباط ببرامجيا األكاديمية و البحثية.
الجامعية البد لنا أوال من فيم عميق لمدور الريادي التي  المكتباتو لكي تحدد أىداف 
الذي يمس الناحيتين الثقافية و التعميمية، من أجل خدمة أىداف  تمعبو الجامعة في المجتمع،

و االجتماعية و السياسية و غيرىا، حيث تقوم الجامعة بالتعميم و اكتساب الطمبة األمة القومية 
المعارف الالزمة لزيادة تحصيميم األكاديمي و تنمية شخصياتيم تنمية شاممة متكاممة و 

و يمكن حصر أىداف المكتبات كوينيم االتجاىات اإليجابية، إعدادىم لمعمل المستقبمي و ت
 الجامعية في النقاط التالية:

مراجع و خدمة المناىج التعميمية، و ذلك عن طريق توفيرىا لممصادر التعميمية من كتب  -
و مذكرات و كتيبات و غيرىا من المواد المتعمقة بالمناىج الدراسية و التي تساعد عمى تدعيم و 

 (1)ه المناىج و شرحيا لمطالب.إثراء ىذ

 مساعدة الطالب عمى إعداد األبحاث و التكميفات الدراسية الخاصة بيم. -

الجامعية مركز ىام لتبادل المعمومات و الخدمات المكتبية بين جميع مكتبات  المكتبة -
 .البحث في العالم

و إثراء البرامج األكاديمية و البحثية عن طريق توفير مجموعات مكتبية نشطة و  تدعيم -
مما لو  متطورة من مراجع و دوريات عممية و كشافات و مستخمصات رسائل البحوث و غيرىا

 عالقة بجميع برامج الجامعة.

  (2)توفير قاعات مناسبة و مجيزة لمدراسة و البحث. -

                                                           
تكنولوجٌا االتصاالت و ثورة المعلومات.عمان: مؤسسة الوراق للنشر و  خطاب، السعٌد مبروك. الدور الثقافً للمكتبات الجامعٌة بٌن - 1

 .05، ص.2101التوزٌع، 

 
 .01 مرجع نفسه. ص.خطاب، السعٌد مبروك. - 2
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  الجامعية: اتخدمات المكتب: 1-4

 تعريف الطالب بمصادر البحث و أساليبو و إمكانيتو. -

وغرافيات المتوفرة في مجاالت دراستو و تعميمو و كيفية استخدام يإحاطة الطالب بالببم -
 .المصادر و المراجع

تقوم المكتبة بتعريف أعضاء ىيئة التدريس بالمطبوعات الحديثة في مجاالت دراستيم و  -
 في الوصل لممعمومات و البيانات التي يحتاجونيا. معاونتيم

و التصوير و الطباعة و المشاركة في الخدمات  تقوم المكتبة الجامعية بخدمات الترجمة -
  ( 1)الببميوغرافية التعاونية.

تعريف الخدمات المعموماتية و المكتبية لتسيير سبل البحث و االسترجاع و ذلك من  -
 ميوغرافيات، األدلة، كشافات و غيرىا.يخالل ما يقدره من مطبوعات، فيارس، بب

تيسر وسائل البحث و الدراسة من خالل توفير المعمومات و مصادر البحث و المعرفة  -
   (2)احثين كل في مجال تخصصو.التي يحتاج األساتذة و الطالب و الب

و المراجع و استعمال الفيارس و الخدمات البيبميوغرافية أو الورقيات و  اإلعارةخدمة  -
لممعمومات و خدمة االتصال بقواعد  االنتقائيالجارية بما فييا خدمة البث  اإلحاطةخدمات 

 en)مى الخط المباشر البيانات سواء خدمة البحث االتصال المباشر أو ما يعرف باالسترجاع ع

line) .أو خدمة االسترجاع بواسطة األقراص المكتنزة 

مقتنياتيا  خدمة تدريب المستفيدين عمى الميارات المكتبية التي تساعدىم عمى استخدام -
   (3)فعاال. استخداما

                                                           
وفاء لدنٌا الطباعة ابراهٌم، السعٌد مبروك.اإلدارة اإلستراتٌجٌة للمكتبات و مرافق المعلومات. اإلسكندرٌة: دار ال- 1

 01.ص،2101والنشر،
، 06عأحمد الخطاب، محمد عبد هللا. مدى تطبٌق مبادئ الجودة الشاملة فً المكتبات الجامعٌة. مجلة علم المكتبات و المعلومات،  - 2

 25، ص.  2105جانفً 
 061-065، صص. 2112سالم، باشٌوة. الرقمنة فً المكتبات الجامعٌة الجزائرٌة. ماجٌستر. جامعة الجزائر،  - 3
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 تعريف إدارة الموارد البشرية: 1-1
وجيات نظر المديرين في الحياة العممية في تحديد مفيوم موحد و متفق عميو  تختمف

 إلدارة الموارد البشرية، و ىناك وجيتان لمنظر:
: يرى بعض المديرين ان إدارة الموارد البشرية ماىي إال مجرد أوال: وجية النظر التقميدية
و تقتصر عمى القيام بأعمال روتينية تنفيذية مثل: حفظ  مؤسساتوظيفة قميمة األىمية في ال

 ممفات العاممين و ضبط أوقات الحضور و االنصراف و اإلجازات، و لم تحظ إدارة الموارد 

  البشرية بإىتمام ىؤالء المديرين حيث يرون أن تأثيرىا ضئيل عمى نجاح و كفاء المؤسسات.
من المديرين ان إدارة الموارد البشرية تعتبر من  يرى بعض اآلخرثانيا: وجية النظر الحديثة: 

اإلنتاج و و أىم الوظائف اإلدارية في المؤسسات و ال تقل أىمية عن باقي الوظائف كالتسويق 
 لممؤسسات.  المالية ألىمية العنصر البشري و تأثيره عمى كفاءة اإلنتاجية

 التعريفات إلدارة الموارد البشرية لبعض الكتاب: أىم
 يعرفيا بأنيا عممية اختيار و استخدام و تنمية و تعويض الموارد :  French فرانش  -1

 البشرية العاممة في المؤسسة.

2- Sikula: مل ذلك عمى عمميات التعيين يشتىي استخدام القوى العاممة في المؤسسة و
عاممين الجتماعية و الصحية لمتقييم األداء و التنمية و التعويض و المرتبات و تقديم الخدمات او 
 بحوث األفراد.و 

مجموعات ة الذي ييتم بالناس كاألفراد و : ىي ذلك الجانب من اإلدار   Martin-jتعريف -3
و عالقاتيم داخل التنظيم و كذلك الطرق الذي يستطيع بيا األفراد المساىمة في كفاءة 

 (1)التنظيم.

                                                           
النوافعة، سالمة سوٌلم. مبادئ التخطٌط و التنظٌم فً اإلدارة و المكتبات. عمان: دار صفاء للنشر و التوزٌع،  ؛أحمد نافعالمدادحة،  -1

 21-12،صص.2102



الجامعية ية في المكتباتإدارة الموارد البشر                      الفصل األول:   
   

 

 37 

العمميات و األنشطة التي ىي مجموعة من االستراتيجيات و تعريف إدارة الموارد البشرية: -4
يتم تصميميا لتدعيم األىداف المشتركة عن طريق إيجاد نوع من التكامل بين احتياجات 

 المؤسسة و األفراد الذين يعممون بيا.

 

 

 

   

   

 (1) .: عممية إدارة الموارد البشرية(0)رقم شكل

أن إدارة الموارد البشرية تمثل إحدى الوظائف اليامة في و نستنتج من التعاريف السابقة: 
 المؤسسة الحديثة التي تختص باستخدام العنصر البشري بكفاءة في المؤسسة.

 أىمية و أىداف إدارة الموارد البشرية: 2-2

العنصر أن  من واقع تبرز أىمية إدارة الموارد البشريةأىمية إدارة الموارد البشرية:  -1
األىمية خاصة في و تطويرىا، و تزداد ىذه  البشري ىو محور عممية اإلنتاج و إدارتو

المؤسسات الكبيرة و المتوسطة التي تتطمب إعداد و تييئة الموارد البشرية لمختمف الوظائف 
 و تتجمى أىميتيا في الجوانب اآلتية:اإلدارية داخل المؤسسة.

                                                           
، ص. 2112.القاهرة: دار الفاروق للنشر و التوزٌع، Humain Resource Managementكشواي، باري. إدارة الموارد البشرٌة= - 1

02  

اإلستراتٌجٌةاألهداف  بٌئة العمل  

 

 ثقافة المؤسسة

الموارد البشرٌة إستراتٌجٌة  

المؤسساتٌةالبٌئة   

 المخرجات

 إدارة األداء

 التدرٌب و التطوٌر

 إدارة المكافآت

 العالقات مع الموظفٌن

 تحلٌل المهام الوظٌفٌة
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تقديم النصح و اإٍلرشاد لممديرين التنفيذيين في األمور المتعمقة بالعاممين، فذلك يساعد  -
عمى صياغة و إدارة و تنفيذ السياسات و حل المشاكل المتعمقة باألفراد العاممين ىؤالء المديرين 

 بالمؤسسة.

تساعد المديرين عمى كشف الصعوبات و المشاكل األساسية لمقوى العاممة و المؤثرة  -
 عمى فعالية التنظيم.

ى، توفير جميع اإلجراءات المتعمقة بالعمال لضمان اإلنتاجية األفضل  و األداء األعم -
من ىذه اإلجراءات الخدمات، إعداد و تييئة األفراد العاممين، إعداد البرامج التدريبية، إدارة و 

 األجور و الحوافز.

ضمان التنسيق بين جميع النشاطات المتعمقة بالعمال و الوحدات اإلدارية في المؤسسة   -
 وفيرمن خالل مناقشة اإلدارات التنفيذية حول ىذه النشاطات و يدخل في ىذا ت

  (1) .الحوافز المادية و المعنوية إلشباع حاجاتيم و رغباتيم الفردية و الجماعيةو المزايا  

تسعى إلى تحقيق  أنإن إدارة الموارد البشرية يجب  أىداف إدارة الموارد البشرية:  -2
 األىداف التالية:

الميارات اإلدارية في مجال اإلشراف و القيادة و صيانة العنصر البشري، و كذا  تنمية -
 في العالقات اإلنسانية لدى المديرين و تحقيق التأثير اإليجابي في سموك العاممين.

مجموع العاممين بالمؤسسة وذلك و الترابط و التكامل بين  االنسجامالسعي نحو تحقيق  -
 .الترفييية و الخدمات الصحية و االجتماعيةمن خالل الرحالت و البرامج 

                                                           
 61-13،ص. 2102، السعٌد مبروك. تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة. اإلسكندرٌة: دار الوفاء، إبراهٌم - 1
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تحقيق االنسجام و الترابط و التكامل بين سياسات األفراد من اختيار و تعيين و وصف  -
الوظائف و األجور و المرتبات ...إلخ و ذلك بالشكل يمكن من تحقيق االنسجام األمثل لمموارد 

 البشرية.

عمى بذل جيودىم الجسمانية و العقمية في  بإنتاجية العاممين من خالل تشجيعيم االرتفاع -
           (1)العمل و اإلنتاج.

وكتابات الحضارات القديمة عمى  أثارشيد   :التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية 2-3
عمم وممارسات  إلىوجود فكر يوجو الموارد البشرية في بناء الحضارات ولقد ظير االحتياج 

البشرية، وذلك عندما بدأت عالقات العمل بين أصحاب األعمال و ظير ذلك مستقمة لمموارد 
و من أىم المراحل التاريخية جميا منذ بداية الثورة الصناعية و ظيور اآلالت في محيط العمل، 

 :التي مرت بيا إدارة الموارد البشرية من منتصف القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر

ظيور الثورة الصناعية تطورت  منذالمرحمة األولى: ظيور الثورة الصناعية:  -1
و ما قبمو  يالحياة تطورا كبيرا، حيث كانت الحياة قبميا أي في القرن الثامن عشر ميالد

طوائف المتخصصة و كان الصناع يمارسون صناعاتيم التقميدية في المحصورة في نظام 
ظيور الثورة الصناعية ظيور عدة  و قد صاحببسيطة، ن في ذلك أدوات منازليم مستخدمي
 نتائج أىميا:  

 (2)التوسع في استخدام اآلالت و إحالليا مكان العمال. -

 ظيور مبدأ التخصص و تقسيم العمل. -

 تجمع عدد كبير من العمال في مكان العمل و ىو المصنع. -

 إنشاء المصانع الكبرى التي تستوعب اآلالت الجديدة. -

                                                           
 02،ص.2115الصٌرفً، محمد. إدارة الموارد البشرٌة. البحرٌن: مؤسسة لورد العالمٌة للشؤون الجامعٌة، ؛كامل، أسامة - 1
،2112الدٌن. االتجاهات الحدٌثة فً إدارة الموارد البشرٌة. اإلسكندرٌة: دار الجامعة الجدٌدة للنشر و التوزٌع،  عبد الباقً، صالح -2  
22-20. صص    
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كانت الثورة الصناعية بمثابة نقطة االنطالق لكثير من المشاكل التي تواجييا إدارة و         
زيادة ىائمة في اإلنتاج و تراكم السمع و رأس المال،  تحقيق رغم من أنيا أدت إلىالالمؤسسة، ب

تشتري بعد و و إال أن العامل أصبح ضحية ىذا التطور، عمى أساس أنو كان يعتبر سمعة تباع 
 ، لكن في الحقيقة لم تمقعمى اليد العاممة اعتمادىااإلدارة عمى اآللة أكثر من  تاعتمدأن 

في و الواجب من طرف أصحاب األعمال الذي كان ىميم الوحيد ىو اإلنتاج ،  االىتمام
منتصف القرن التاسع عشر و نتيجة لظيور نقابات صناعية و بروز الدور الكبير لممفاوضات 

ساعات العمل، ظروف  ،األجوركاألفراد  نإلى معالجة بعض شؤو  االىتمامالجماعية يوجو 
  العمل...إلخ.

القرن التاسع   أواخر: ظيرت في العممية اإلدارةالمرحمة الثانية:ظيور حركة  -2
باألسموب العممي الذي يستخدم وسائل التعريف، التحميل  اإلداريةعشر كمدخل لمعالجة المشاكل 

و يرجع ذلك إلى الرواد األوائل الذين أسسوا اإلدارة العممية منيم فريديريك  القياس التجربة البرىان
بي اإلدارة العممية حيث توصل في دراستو إلى تحديد أ( والذي لقب ب0306-0265تايمور )

والحركة التي ل من حيث األعمال التي تؤدي فيو معيار عممي دقيق لكل جزئية من جزئيات العم
حالل تؤدى بيا، بما يضمن ت وفير الوقت الضائع والحركات الزائدة ودراسة أسباب التعب وا 

التعاون بين اإلدارة و العاممين كأساس لتحقيق أىداف المؤسسة و أىداف العاممين في الوقت 
العاممين و تدريبيم عمى أساس عممي، و من روادىا  اختيارأسباب  إيضاحفضال عن   (1)ذاتو،
الذي اىتم بتحديد األجور التشجيعية و التخطيط و عممية ( 0303-0250ىنري فايول )أيضا 

الرقابة إلدخال الخرائط الزمنية التي تربط اآلالت بالزمن لمكشف عن الجيد و الوقت الضائع، 
كما اىتم فرنك جميبرت بدراسة العمل الوقت الحركة و دراسة الظواىر النفسية كالتعب و تشجيع 

                                                           
 21-22عبد الباقً، صالح الدٌن.مرجع نفسه.صص. - 1
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و قد توصل تيمور إلى أسس أطمق عمييا اسم ديدة لمتدريب، األجور الحافزة، و إدخال مفاىيم ج
 األسس األربعة لإلدارة و ىي كما يمي:

الطريقة التجريبية أو العشوائية  استبدالو يقصد بو التطور الحقيقي في اإلدارة :   -1
في اإلدارة ) الخطأ أو الصواب(والتي تعتمد عمى التخمين و التجربة إلى الطريقة العممية التي 
تعتمد عمى المبادئ و األسس المنطقية، و تعتمد ىذه الطريقة عمى المالحظة الدقيقة لممؤسسة 

م أداؤىا في الواقع العممي، ثم تبسيط و و تقسيم وجدولة أوجو النشاط المرتبطة بالوظيفة لكي يت
عمى تحميل الحركات الالزمة ألداء العمل و المواد و  اعتماداموبة طاألعمال الم اختصار

 المعدات المستخدمة. 

نجاح إدارة الموارد  في الذي يعتبره تايمور ىو األساس االختيار العممي لمعاممين: -2
الميارات و فر القدرات اتو من تأىيميم المناسب و  د التأكدالبشرية و يجب أن يتم اختيارىم بع

  الالزمة لتحمل عبء و مسؤولية الوظيفة.

و يؤكد تيمور أن العامل لن ينتج  االىتمام بتنمية و تطوير العاممين و تعميميم: -3
ذلك و بالطاقة المطموبة منو، إال بعد أن يكون لديو االستعداد لمعمل و التدريب المناسب عميو، 

يب العامل و تطويره أمر جوىري بين أجره و بين رغبة اإلدارة لموصول إلى المستوى فإن التدر 
 (1)المطموب من العمل.

و يؤكد تيمور التعاون الحقيقي  التعاون الحقيقي بين اإلدارة و الموارد البشرية: -4
بين اإلدارة و العاممين ىو األساس الرابط لإلدارة، و يعتقد أنو باإلمكان التوفيق بين رغبة 
العامل في زيادة أجره و بين رغبة صاحب العمل ) اإلدارة( في تخفيض تكمفة العمل، و ذلك 

ب، و رغم ىذا فقد قويل  عن طريق زيادة اإلنتاجية لمعامل بفضل حسن االختيار و التدري
لمعامل  استغاللتايمور تبعد من طرف النقابات العمالية ألنيا خشيت أن يكون ىذا األسموب 

                                                           
 25-26ص.عبد الباقً، صالح الدٌن. مرجع نفسه. - 1
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( عمى 0321-0251كما أكد ماكس فيبر) عن طريق إجياده لساعات طويمة أو تخفيض أجره.
  وجود نظام اختيار و ترقية يعتمد عمى الجدارة الفنية و اإلدارية .ضرورة 

لقد أظيرت الحرب العالميتين األولى و الثانية:  حمة الثالثة: بداية الحربينالمر  -3
العالمية األولى الحاجة إلى استخدام طرق اختيار الموظفين قبل تعيينيم لمتأكد من إمكانيتيم 
لشغل الوظائف، و بتطور حركة اإلدارة العممية و تقدم عمم النفس الصناعي، ظيرت مدرسة 

امة ماري باركر فوليت و ىدفيا دراسة اإلدارة حيث ركزت عمى العالقات السموك البشري بزع
بالفرد و دوافعو كإنسان نفسي  االىتمام بضرورةبين األشخاص، كما نادت ىذه األخيرة 

و تجاربو عمى  Elton Mayoاجتماعي، و من رواد المدرسة السموكية أيضا التون مايو 
لدراسة أثار معنويات العمال  0325األمريكية عام  مصنع ىاوتورن في شركة واسترين الكتريك

  و قد خرج بالنتائج التالية:عمى الكفاءة اإلنتاجية 
 .اتال مركزية القرار  -

 قوة التكامل تستند إلى ثقة أفضل بين الرئيس و المرؤوس. -

 القائد الديمقراطي يفوق القائد التسمطي من حيث األثر عمى الموظفين. -

صين في إدارة الموارد البشرية في الظيور لممساعدة في بعض األمور و بدأ بعض المخت      
 (1)مثل التوظيف الرعاية االجتماعية و الصحية و األمن...إلخ.

وقد حدثت تطورات ىامة خالل ىذه الفترة، حيث أنشأت أقسام الموارد البشرية وفي سنة       
خصصة، برنامج تدريبي لمدير الموارد البشرية في إحدى الكميات األمريكية المت أولاعد  0306

كمية بتقديم برنامج تدريب في إدارة الموارد البشرية و مع حمول عام  02قامت  0303و في عام 
 أصبح برنامج مفتوحا إلدارة الموارد البشرية و عمى النحو المالئم. 0321
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لقد  :الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضرمن نياية المرحمة الرابعة:  -4
تطورت إدارة الموارد البشرية في السنوات األخيرة، و اتسع نطاق األعمال التي تقوم بيا اإلدارة 
أي إدارة الموارد البشرية، فأصبحت المسؤولية ليست فقط من أعمال روتينية مثل حفظ ممفات 

ممت التدريب و تنمية الموارد البشرية ووضع العاممين و ضبط حضورىم و انصرافيم، بل ش
عالقات العمل، و و برنامج لتعويضيم عن جيودىم و تحفيزىم و ترشيدىم لمعالقات اإلنسانية 

مازالت االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية تركز عمى ىذه العالقات اإلنسانية و كان 
الذي يدرس العوامل المحددة لمسموك  نتيجة ذلك تزايد استخدام مصطمح العموم السموكية

الحضاري، و أثر ىذه العوامل و اإلنساني، و يشمل ذلك طبيعة تكوينو النفسي و االجتماعي 
المختمفة عمى ىذا السموك اإلنساني، إلى جانب توظيف نوعا من المعرفة الجديدة التي يمكن 

سة الحوافز، و نظم االتصاالت االستفادة منيا في بعض مجاالت إدارة الموارد البشرية مثل سيا
 (1).اإلدارية و أنماط القيادة

و إذا نظرنا إلى إدارة الموارد البشرية في المستقبل، فنجد أنيا في نمو متزايد و ىذا         
ألىميتيا لكافة المؤسسات نتيجة لمتغيرات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية، و ىناك 
العديد من التحديات التي يجب أن تتعدى ليا إدارة الموارد البشرية، و من ىذه التحديات مثل 

توسع في استخدام األوتوماتيكية و االعتماد عمى الحاسبات اإللكترونية الجاه المتزايد نحو االت
إدارة الموارد البشرية( بعد أن كان ينجزىا وظائف  ) اإلدارية في انجاز العديد من الوظائف

كثير من الضغوطات السياسية و االجتماعية الالفرد، كما تواجو إدارة الموارد البشرية 
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التخصصات و و صادية و كذلك التغير المستمر في مكونات القوى العاممة من حيث المين االقتو 
  ( 1).الجنس) عاممين، عامالت(

  العوامل البيئية المؤثرة في إدارة الموارد البشرية: 2-4

إدارة  كثيرا ما يدور التساؤل حول مدى تأثير مختمف العوامل الموجودة في المجتمع عمى       
 مجموعتين رئيسيتين: العوامل إلىىذه تصنيف الموارد البشرية و يمكن 

وىذه العوامل تنبع من البيئة الداخمية لممؤسسة، ومثال وذلك السياسات  العوامل الداخمية: - أ
الموارد البشرية،  إدارةالعاممين بالمؤسسة والى  إلىالعميا  اإلدارةالعامة لممؤسسة، نظرة  اإلدارية

مكانياتياحجم المؤسسة   ...إلخ.المالية وا 

 الموارد البشرية وعمى إدارةوتنعكس ىذه البيئة التنظيمية لممؤسسة عمى السياسات 
 الوضع التنظيمي لمجياز القائم بوظيفة إدارة الموارد البشرية.

ثل اإلطار الذي و يقصد بيا العوامل المحيطة بالمؤسسة و التي تم العوامل الخارجية:  - ب
تعمل بمفردىا ال  تتحرك فيو المؤسسة و من ثم إدارة الموارد البشرية بيا، ذلك ألن المؤسسة 

 (2)في المجتمع الموجودة فيو، و ال تتخذ قراراتيا بمعزل عن البيئة  التي تعيش فييا.

 ناصر و العوامل المكونة ليا:ومن أىم ىذه الع

ية و العوامل من أىم المؤثرات بالنسبة إلدارة الموارد البشر تعتبر ىذه العوامل التعميمية:   -1
المؤسسات باحتياجاتيا من اليد العاممة من حيث أنواع نظام التعميمي ىو الذي يمد 

التخصصات و األعداد المطموبة من كل تخصص، و عجز النظام التعميمي عن أداء ىذه 
حقيق أىدافيا و عمى ممارستيا الميمة ينعكس عمى كفاءة إدارة الموارد البشرية في ت
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سياساتيا.و في ىذه الحالة تعتبر العوامل التعميمية من المعوقات البيئية إلدارة الموارد البشرية و 
 و من بينيا: 

 ارتفاع نسبة األمية بين المواطنين في الدول النامية مقارنة بالدول المتطورة. -

 المينية. قصور نظام التعميم عن توفير بعض التخصصات الفنية و -

جي الجامعات عند الحاجة في بعض التخصصات غير المطموبة لخطط ير ضخم خت -
  .التنمية االقتصادية

تقع  ريب و التنمية اإلدارية التي تقوم بيا أجيزة التدريب الحكومي ودقصور في برامج الت -
التي  لمؤسسات في ىذه الحالة مسؤولية تنمية الكفاءاتبا عمى عائق إدارة الموارد البشرية

تتطمبيا مجاالت العمل في المؤسسة، و يتغمب ذلك بإعداد برامج تدريبية تعقد داخل أو خارج 
 المؤسسة.

دارة إىناك العديد من المؤثرات االجتماعية عمى  العوامل االجتماعية و الحضارية: -2
و الموارد البشرية في المؤسسات و ىي بذلك تخمق جزءا من المناخ الخارجي الذي تعمل في

الموارد البشرية أن تكون لديو القدرة عمى تفيم القوى و المؤثرات االجتماعية السائدة حيث 
 (1).القصيرة و الطويمة األجل التي تترتب عمى تصرفات إدارية معينة اآلثاريستطيع تقدير 

سوف تتغير أم ال و إذا و في النياية البد أن يقرر ما إذا كانت أنماط السموك الماضي        
معتقدات االجتماعية عن ظروف الكان التغير متوقعا و بأية سرعة ، و عمى أي مستوى أن 

والتعيين أسموب لالختيار بة و مستويات األجور العادلة و العمل الجيدة و ساعات العمل المناس
إدارة الموارد البشرية  فوظائ تقييم األداء، و عموما فإن ىذه العوامل تؤثر عمى أداءو الترقية و 

رين و كفاءتيم، و كذلك يؤسسة و المدمحيث أنيا تحدد اتجاىات و نوعية األفراد العاممين بال
  .أدائيمتحدد العالقات بين األفراد و دوافعيم و مكانتيم االجتماعية و 
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د العوامل المحددة لنجاح المؤسسة ح: إن المناخ االقتصادي ىو أالعوامل االقتصادية -3
مع ذلك فالكثير من المديرين غير مؤىمين لدراسة و تحميل ىذه العوامل االقتصادية مثل و 

 اإلجماليبالكثير من المؤشرات كالناتج القومي س المستوى العام لمنشاط االقتصادي الذي يقا
س المستوى العام لمنشاط ؤشرات التي تستقي في مجال إدارة الموارد البشرية لقيامومن ال

يجب أن تؤخذ أو نسبة العاطمين عن العمل، و  اإلجماليةاالقتصادي ىو حجم العمالة 
ال فإن و عين االعتبار عند اتخاذ القرارات في مؤسسات األعمال، العوامل االقتصادية ب ا 

  المعنى الحقيقي ليا. إدراكالخطر كبيرة في عدم  احتماالت

: إن النظام السياسي لمدولة و ما يفرضو من قيود القانونيةالعوامل السياسية و  -4
التزامات يمثل عامال ىاما و مؤثرا عمى سياسات إدارة الموارد البشرية، و بالتالي عمى و 

كفاءتيا مثال ذلك إن اختيار و تعيين القادة اإلداريين يخضع العتبارات أخرى خالف 
 السياسي و الثقة.الكفاءة و القدرات و إنما عمى أساس الوالء 

بعين االعتبار شكل النظام و مدى تدخمو و سيطرتو عمى أعمال و  يؤخذكذلك يجب أن 
موافقات و سياسات المؤسسات، و عمى سبيل المثال نجد أنو البد من الحصول عمى تراخيص 

أيضا عمى و و انعكاس تمك اإلجراءات عمى الممارسات اإلدارية  (1)الجيات اإلدارية الحكومية،
قت اىتمام العاممين. كما أن التغيرات السياسية و عدم االستقرار السياسي ينعكس عمى إدارة و 

المؤسسة و سياساتيا الداخمية، و ىناك تضارب بين شركات حيث تقتضي ىذه القوانين إنشاء 
مجالس لحل المشكالت و الصعوبات الخاصة بيذه القوانين عن طريق التطبيق و الفيم الجيد 

  .ليا
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 (1)دائرة نسبية تمثل العوامل البيئية المؤثرة عمى إدارة الموارد البشرية. :(2)رقم شكل

 التخطيط و التوظيف: 3-1

 الموارد البشرية: أوال: تخطيط

مفيوم التخطيط بشكل عام،  حلتخطيط الموارد البشرية البد أن نوضقبل البدء بوضع مفيوم 
ىو و و من ثم نشرح من خاللو مفيوم تخطيط إدارة الموارد البشرية حيث يمثل التخطيط 

تصور مستقبمي من خالل المقارنة بين البدائل المتوفرة في الحاضر و التي سوف تكون 
 أنىو أفضل أو أنسب لبناء صورة مستقبمية لما نريد  موجودة مستقبال و اتخاذ قرار لما

 اإلجراءات سياسات والو رسم  ،نحققو أو ىو رسم صورة مستقبمية لما ستكون عميو األعمال
 .المناسبة لموصول إلى األىداف و الغايات المرجوة في أقل جيد و تكمفة ممكنة

الوسائل  وتحديد واقع المؤسسة، و األىداف التي يسعى إلى تحقيقياىو عممية تعريف التخطيط:
التي تستخدميا لتحقيق تمك األىداف، فالتخطيط عممية تؤخذ بعين االعتبار نقاط قوة و ضعف 

 (2)المؤسسة، و الفرص و المخاطر التي تحيط بيا.
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ىو الوظيفة اإلدارية التي تحدد الوضع الحالي لممؤسسة و الوضع مفيوم عممية التخطيط:  
المستيدف ليا و كيفية تحقيق ذلك من خالل تحديد الغايات و األىداف النيائية، و صياغة 

الموارد  صيصإلى تحقيق تمك الغايات و األىداف و تخو تحديد الوسائل المؤدية  السياسات
 (1).كل من الغايات و األىداف و األعمال و الوسائلالضرورية لذلك، مع البرمجة الزمنية ل

ىو العممية التي تستخدميا مؤسسات األعمال ألجل تحديد حاجاتيا تخطيط الموارد البشرية: 
إلى نوع و طبيعة األعمال التي  و في المستقبل وفقاً  اآلنا، ا و نوعً من الموارد البشرية كمً 

كفوءة و تمارسيا و األحداث البيئية المؤثرة في ذلك و بما يؤمن الحصول عمى قوة عمل فاعمة 
  (2)في تحقيق أىداف المؤسسة و تحسين أدائيا.

يقصد بو التنبؤات النظامية لمطمب عمى الموارد البشرية  مفيوم التخطيط لمموارد البشرية:
 (3)ة خالل فترة مستقبمية.وعرضيا في المؤسس

ىو وسيمة لضمان حصول المؤسسة عمى األفراد الالزمين   تعريف التخطيط الموارد البشرية:
مستقبمية من الو اإلدارية المختمفة خالل الفترة الزمنية  التسويقيةلتسيير العمميات اإلنتاجية و 
 كفايات محددة و بأعداد معينة.

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
، صص. 2112محمود أبوبكر، مصطفى. المدٌر المعاصر و إدارة األعمال فً بٌئة العولمة المعاصرة. اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة،  - 1

015-011 
 16، ص. 2113رة للنشر و التوزٌع، بدر النداوي، عبد العزٌز. عولمة إدارة الموارد البشرٌة نظرة استراتٌجٌة. عمان: دار المسٌ - 2
 66، ص. 0333علً، علً حسٌن. إدارة الموارد البشرٌة. عمان: دار وائل للطباعة و النشر،  ؛عباس، سهٌلة محمد - 3



الجامعية ية في المكتباتإدارة الموارد البشر                      الفصل األول:   
   

 

 49 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 (1)التداخل بين تخطيط الموارد البشرية و التحميل الشامل لممؤسسة. (:3) رقم شكل

التعاريف أن عممية التخطيط ىم إحدى الضرورات الالزمة إلدارة أية مؤسسة و نستنتج من ىذه 
متابعتيا و و لتحقيق أىدافيا و رسالتيا من خالل إعداد مجموعة من الخطط و البرامج و تنفيذه 

تقويميا لتحقيق نتائج معينة باستخدام اإلمكانيات و الموارد الممكنة و في ظل ظروف بيئة 
 قائمة. 

عمى الرغم من أن التخطيط الموارد البشرية يتوجب اف تخطيط الموارد البشرية: أىمية و أىد
الممارسة من قبل جميع المؤسسات إال أن أىميتو تظير بشكل واضح في المؤسسات الكبيرة و 

 من فوائد عديدة تتمثل بما يمي:المتوسطة نظرا لما يحقق ليا 
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 تخطيط الموارد البشرية

 

 أين نحن 

 ماذا نريد

 كيف نحقق ما نريد

 كيف حققنا ما نريد

 التحليل الشامل متطلبات

  البشري تحليل و تقييم البيئة الخارجية و الداخلية و خصائص العنصر

 الموظفين ءات التنظيمية و العدالة معاتحديد أهداف الموارد البشرية في إطار الكف

 الالزمة و تخصيص الموارد المالية الالزمة لذلكاختيار نشاطات الموارد البشرية 

 اإلجراءات بنفستج المحققة و الوضع الجديد، و البدء مرة أخرى تقييم الن  
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 أىمية تخطيط الموارد البشرية: -1

و التنفيذ  اإلنتاجفجائية في خط  تباكاتالموارد البشرية عمى منع ار يساعد تخطيط  -
 الخاص بالمشروع.

 التخمص من الفائض و سد العجز.في يساعد تخطيط الموارد البشرية  -

 وظائف إدارة األفراد.الموارد البشرية قبل الكثير من يتم تخطيط  -

 يساعد تخطيط الموارد البشرية عمى تخطيط المستقبل الوظيفي لمعاممين حيث يتضمن  -

  .يوفلتر لك تحديد أنشطة التدريب النقل و ذ -

مدى و يساعد تحميل قوة العمل المتاحة عن معرفة أسباب تركيم لمخدمة أو بقائيم فييا  -
 (1)رضائيم عن العمل.

أىداف تخطيط الموارد البشرية:  باإلمكان تحديد أىم أىداف تخطيط الموارد البشرية  -2
 :يأتيفي المؤسسة كما 

لحصول عمى العدد الالزم و النوع المناسب من الموظفين ألداء العمل في الوقت ا -
 المناسب و المكان المناسب.

تكمفة أقل " و ذلك بالحرص أكبر ب إنتاجيةمساعدة إدارة المؤسسة في تحقيق أىدافيا "  -
تكاليف العمل من خالل تأكيد التوازن بين العرض و الطمب من و عمى  تخفيضعمى 

 الكافية الحتياجات المؤسسة. البشريةالموارد 

 إنياءإعداد ميزانية الموارد البشرية سواء في مجال التوظيف أو التدريب أو الخدمات أو  -
 الخدمات.

إلستراتيجية لممؤسسة و بين إستراتيجية إدارة الموارد تحقيق التكامل بين الخطط ا -
 (2)البشرية و أنظمتيا المختمفة. 
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 ثانيا: التوظيف:   

فعاليات التي تستخدميا المؤسسة اليمكن تعريف عممية التوظيف عمى أنيا مجموعة من       
المرشحين لمعمل و الذين لدييم الكفاءة و التمييز و القدرة عمى المساىمة في تحقيق  الستقطاب
 المؤسسة.أىداف 

 تعريف التوظيف في المكتبات الجامعية:

يعرف بأنو سمسمة النشاطات أو العمميات أو اإلجراءات التي يجب القيام بيا لتزويد       
ظائف و العمميات الفنية و غير الفنية و لتقديم المكتبة بالكوادر البشرية الالزمة إلشغال الو 

و يعتبر التوظيف من أىم العمميات اإلدارية، و ذلك  تبية و المعموماتية الالزمة.كالخدمات الم
 (1)ألن نجاح المكتبات يعتمد إلى حد كبير عمى نوعية العاممين فييا. 

 و ىناك مبادئ أساسية ميمة لمتوظيف يمكن إيجازىا بما يمي:
المعمن عنيا  لموظائفالمتقدمة  و يعني ضرورة اختيار أفضل العناصر مبدأ الكفاءة: -1
 قدرة عمى القيام بيا. وأكثرىا

فرصة متساوية لجميع المتقدمين ألشغال الوظائف  إعطاءويعني  مبدأ تكافؤ الفرص:  -2
 المعمن عنيا.

الشخصانية في اختيار : ويعني االبتعاد عن المحسوبية و قياد أو الموضوعية مبدأ -3
 األفراد لموظائف المعمن عنيا و تعيينيم، و ضرورة إتباع أسس عممية سميمة في ىذا المجال.

 خطوات عمميات التوظيف:  
 تقدير احتياجات المكتبة من العاممين من حيث العدد و المؤىالت. -

 يف.مراجعة موازنة الوظائف المخصصة لمتأكد من توفر اإلمكانات المالية لمتوظ -
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 اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة بالطرق المناسبة. -

 استالم طمبات العمل و مراجعتيا و تصنيفيا و تقييميا. -

 .و تولي المنصب قرار التعيين اتخاذإجراء االختبارات و المقابالت الشخصية و  -

نياء الخدمة، التقاعد، ترك الوظيفة التغيرات الوظيفية المختمفة كالترقية و النقل -  (1).وا 

 
 

 

 3             0                      2 

    2 

 2 

      1 

                             1             5 6 

                                                      

 (2.)خطوات عممية التوظيف (:4شكل )
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 التدريب و التكوين: 3-2
 أوال: التدريب: 
 (1)ىو أي نشاط مصمم لتحسين أداء شخص أخر في مجال محدد.تعريف التدريب:  
الميارات  و منتظمة لنموذج من المعرفةالىو تمك العممية التي تيدف إلى التنمية  :التدريب 

 إليو، أسندلكي تؤدي األداء الصحيح لمواجب أو لمعمل الذي  ،واالتجاىات لشخص ما
 (2)م.غالبا بزيادة و استمرارية التعم و ىو يتكامل 

 أىمية وأىداف التدريب: تكمن أىمية التدريب في:

 انجاز وظيفي أفضل، كما ونوعا ، أي زيادة اإلنتاجية و بالتالي تخفيض التكاليف. -

فرص إشباع المستفيد لمنتجات المؤسسة من خالل تحسين الخدمات و السمع  زيادة -
 المقدمة لو.

 التكنولوجيا الحديثة. فالتدريب يبعد األفراد الستخدام اآلالت و المعدات الحديثة استخدام -
 الحصول عمى أكبر عائد منيا. بالتالي و

دور الجامعات و المدارس فإذا كان التعميم يوفر األساس الذي يمكن أن ينطمق  استكمال -
 بدأه التعميم. التدريب يأتي ليستكمل ما نإ، فمجال العمل إلىمنو الفرد 

والجماعات في  األفراديمتد التدريب ليشمل تنمية معمومات وميارات  إذالمجتمع  تنمية -
 .و التعاون و إقامة عالقات إنسانية متساندة االتصال
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 :و من أىداف التدريب

 اقتصاد.و بكفاءة  متزويد الموظفين بالمعمومات و المعارف ذات الصمة بأداء ميام وظائفي -

 تزويد الموظفين بالميارات و القدرات ذات الصمة بوظائفيم. -

 التغيرات في ميام وظائفيم بجدارة.تمكين الموظفين من مواجية  -

 (1)ترقية سموك و اتجاىات الموظفين بما يطابق قيم و أخالقيات العمل بالمؤسسة. -

يستيدف التدريب رفع قدرات األفراد و الوصول إلى المعايير المطموبة   :مزايا و فوائد التدريب
حيويا مؤثر في تحديد مستوى  ، و من ىذا المنطمق يعتبر التدريب نشاطاالمتميز لتحقيق األداء

 و من أبرز مزايا التدريب ما يمي:الكفاءة و الفعالية في المؤسسة، 

طرق و مدربين مؤىمين و أكفاء التعميم لموصول لألداء المقبول فاستخدام تخفيض وقت   -
تخفض فترات التعميم مقرونا بارتفاع  أنمالئمة لمتدريب في المواقف المختمفة، تستطيع اإلدارة 

 .الجدد العاممين إنتاجية

بل يمتد أيضا  الجدد تحسين أداء العامل الحالي في التدريب ال يقتصر عمى العاممين  -
لألعمال المسندة  مليشمل العاممين القدامى، حيث يساعد العاممين عمى زيادة مستوى أداءى

إلنتاج، سواء في شكل كمي أو نوعي، بسبب زيادة بما يؤدي في النياية إلى زيادة اليم 
 .الميارة و المعرفة عن العمل

المساعدة في حل المشاكل الناتجة عن عمميات التشغيل فالتدريب سواء بالنسبة لممشرفين  -
أو عمال اإلنتاج يمكن أن يساعد عمى تخفيض معدل دوران العمل، الحوادث، الشكاوي 
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ية التي يساىم التدريب في حميا انخفاض الروح المعنوية، ومن بين ىذه المشاكل التشغيم
 .ة عدم اإلنتاج، تقادم طرق العملسوء خدمة المستفيد اإلسراف و زياد

وظيفة حديثة د لممعرفة الجديدة و ميارات إن إكتساب الفر ، أنفسيمتحقيق مزايا لمعاممين  -
الوسيمة تزيد فرص األمان من شأنيا أن تزيد من قيمة العامل لدى صاحب العمل، و بيذه 

عمى و ىو ما يزيد من الوضع األمدرجة لمترقية ل مأيضا يؤىمي التدريب الوظيفي لو، كما أن
 ليم.المادي 

يساىم التدريب في زيادة المرونة التنظيمية و تحقيق اإلستقرار في العمل، و من ثم  -
، و ال من جية أخرىتحقيق الترابط بين مصالح األفراد من جية و مصالح أصحاب األعم

استبعاد وجود تضارب بينيما لما يحققو التدريب من وجود مصمحة مشتركة بين طرفين في 
 (1)مجال األعمال.

 و من فوائد تدريب العاممين: 

دية و اإلشراف، أو اقيالسواء كان تدريب عمى استخدام مكائن جديدة، أو عمى األساليب         
البيع سواء و رجال التسويق عمى ميارات التفاوض و عقد صفقات الشراء  قدراتمن أجل زيادة 
يا، فالبد أن لممدير أو الموظف لممحاسب أو الميندس، داخل المؤسسة أو خارجكان التدريب 

ر ، و من ىنا يمكن حصو محددة بالنسبة لمجميع العاممين في المؤسسةبفوائد واضحة  تقترن
 عمى المؤسسة. و فردنوعين من الفوائد عمى مستوى ال
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 ممؤسسة:بالنسبة ل فوائد تدريب  -1

خاصة بالعمل في كل مستويات التحسين المعارف الميارات  و تحسين ربحية المؤسسة  -
 و العاممين في التعرف عمى األىداف التنظيمية و يساعد العاممين و تحسين معنوية المؤسسة

 تحسين نوعية اإلنتاج وزيادة كميتو.

 فوائد التدريب بالنسبة لألفراد:  -2

يساعد األفراد عمى اتخاذ القرارات األحسن، كما يزيد من قبمياتيم و مياراتيم في حل   -
يساعد  و لنفسبايساعد األفراد عمى اإلنجاز و الثقة  و المشاكل التي تواجييا في بيئة العمل

يقدم و   العاممين عمى التغمب عمى حاالت القمق و التوتر و االغتراب و الصراع داخل المؤسسة
يفتح و  االتجاىاتو لألفراد معمومات جيدة عن كيفية تحسين مياراتيم القيادية و االتصاالت 

  (1)المجال لمفرد نحو الترقية و التقدم الوظيفي.

  ىي:و نواع لمتدريب في المكتبات من وجية نظر ىمشري ىناك أربعة أ أنواع التدريب:و من  

بمكانيم في الييكل ىو الذي ييدف إلى تعريف األفراد الجدد  التدريب التوجييي: -1
ممكتبة، و يوضح ليم الظروف العمل و بيئتو، و حقوقيم و واجباتيم و مسؤولياتيم لالتنظيمي 

 (2).يودون طرحيا بيذا الخصوصفيو، و يتضمن اإلجابة عمى جميع األسئمة التي 

أو زمالئو في  و ىو التدريب الذي يحصل عميو الفرد من رؤسائو التدريب أثناء العمل: -2
المعمومات و الميارات في خبرة أكبر، و ييدف إلى تزويده بكل جديد من العمل ممن لدييم 

يعد ىذا و الالزم إلى كيفية القيام بو بطريقة صحيحة  العمل الذي يمارسو، و يوفر لو اإلرشاد 
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يضع المتدرب   ألنوانتشارا و فاعمية في المكتبات  التدريب نظمأفضل التدريب من النوع من 
 بالجو الفعمي لمعمل.

القيام  أوذلك التدريب الذي يمكن الفرد من تولي وظيفة جديدة  إعادة التدريب: -3
العمل في انو يشتمل عمى معمومات  أثناءجديدة، ويختمف عن التدريب  وأعباءبمسؤوليات 

 في احد المجاالت الجديدة لتخصص قديم. أووظيفة جديدة  أوالزمة لمعمل في تخصص جديد 

ىو ذلك النوع من التدريب الذي ييتم بتطوير القدرات والميارات  :القيادي التدريب -4     
الدنيا في و اإلدارة العميا الوسطى اإلدارية، لدى المديرين و الرؤساء في جميع المستويات اإلدارية 

المكتبة كما يشمل تدريب األفراد الذين يتوقع ليم أن يتسمموا مناصب قيادية في المستقبل 
ا التدريب عادة خبراء و اختصاصيون من داخل المؤسسة األم التي القريب، و يشرف عمى ىذ
   (1)مكاتب استشارية متخصصة. بوساطةتتبعيا المكتبة أو خارجيا 

تتوافر فيو المبادئ  أن: لكي يحقق التدريب اليدف منو، فانو يجب مبادئ التدريب ومقوماتو
 اآلتية:
توفر الرغبة لدى الفرد نفسو في التعمم و التزود بالمعرفة، ضرورة تصميم برامج التدريب  -    

المطموبة منو و تناسب ىذه البرامج مع وسائل التدريب، حتى ال تصبح  االحتياجاتعمى أساس 
التكمفة و العائد بين التدريب، بمعنى  أن يكون ىناك تناسب بين و الجيود المبذولة غير فعالة،

التدريب المنافع المتوقعة منو، و من ثم يجب حساب التكمفة و العائد لكل  نفقاتعدم تجاوز 
متدريب و درجة لبرنامج تدريبي؛ ربط عممية التدريب بعممية الثواب و العقاب، أي أن تكون 

عية األخرى و في شغل المناصب يشجإحراز تقدم فيو عالقة بالترقية بالعائالت و الحوافز الت
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متعرف عمى أثر التدريب لالميمة في المؤسسة؛ و يجب متابعة المتدرب في عممو بعد تدريبو، 
  (1).صي و االجتماعي و أثره في عمموفي سموكو الشخ

 و من أىم المشكالت التي تواجو التدريب:

عدم اقتناع اإلدارة العميا بأىمية برامج التدريب و جدواىا؛ عدم رغبة بعض العاممين ،  -
إلى عيد المدرسة  أصحاب خبرة و ميارة أو أنو عودهحضور أية برامج تدريبية العتقادىم أنيم 

؛ و عدم وجود إستراتيجية متكاممة تربط بين التدريب و سياسات النقل و الترقية و تخطيط 
و نقص اإلمكانيات المادية و البشرية و ضعف التمويل الالزم لبرامج التدريب؛ و عدم  العمالة؛

التفاوت في مستوى وحدات و إدارات  و إمكانية تطوير برامج التدريب أو التخطيط لبرامج جديدة
 (2)التدريب.

 ثانيا: التكوين:

التي أصبحت مطمبا حضاريا يعد التكوين بأنواعو المختمفة من مقومات التنمية االجتماعية      
أفراد المجتمع إعداد لألخذ بأسباب  إعدادفي عصرنا الحاضر و التنمية االجتماعية تتطمب 

لمفرد ألداء ميامو من الميام إدارية كانت أم  تييئالتطور الحضاري و التكوين ىو الوسيمة التي 
إضافة جيدة في البناء العام لممجتمع الذي يعيش فيو ىذا  ىاودمردفنية بكفاءة عالية يكون 

 الفرد.
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تيدف إلى إحداث  ،مومجمالفرد في  محورىاىو عممية منظمة و مستمرة، تعريف التكوين: 
و مستقبمية، يتطمبيا الفرد  نية لمقابمة احتياجات محددة حاليةتغيرات محددة سموكية و فنية و ذى

 (1)ة التي يعمل فييا و المجتمع الكبير.المؤسس و و العمل الذي يؤديو

تعمم يكتسب فييا األفراد ميارات و معارف تساعدىم في بموغ بأنو عممية و يعرف التكوين: 
األىداف كما أن التكوين يجب أن يرتبط بطبيعة األعمال و ينسجم مع سياسات و خطط 

 المؤسسة.

بأنو العممية التي من خالليا يتم تزويد العاممين بالمعرفة و الميارة و  التكوين:Filippoو يعرف 
  (2).األداء و تنفيذ عمل معين

أىميتو و تظير أىمية التكوين في مستويين ) أىميتو بالنسبة لممؤسسة  أىمية و أىداف التكوين:
 بالنسبة لمفرد(:

 بالنسبة لممؤسسة:

التنظيمي، إذ إن اكتساب األفراد الميارات و المعارف الالزمة  زيادة اإلنتاجية و األداء -
 .مألداء وظائفي

توضيح السياسات العامة لممؤسسة، و بذلك يرتفع أداء العاممين عن طريق معرفتيم لما  -
 تزيد المؤسسة منيم من أىداف.

التطورات ما يتوافق مع التغيرات المختمفة في البيئة، من تجديد المعمومات و تحديثيا ب -
 التكنولوجية المتسارعة.

                                                           
 26ص.  .سابق، السعٌد مبروك. مرجع إبراهٌم - 1
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 يعمل عمى تحقيق االستقرار الوظيفي في المؤسسة. -

 ألفراد العاممين فوائد أخرى من أىميا:ل: يحقق التكوين ألفراد العاممينلبالنسبة 

 تحسين فيميم لممؤسسة و توضيح أدوارىم اتجاىيا. -

 الميارة.يعمل عمى تقميل التوتر الناجم عن النقص في المعرفة و  -

 يساىم في تنمية القدرات الذاتية لمعاممين. -

يقمل الحاجة إلى اإلشراف أي أن العامل المتدرب الذي يعي ما يتطمبو عممو يستطيع  -
 إنجاز ذلك العمل دون الحاجة إلى توجيو أو مراقبة مستمرة عن مرؤوسيو.

 توفير الوقت لمقيام بنشاطات أخرى في خدمة أو لصالح المؤسسة. -

 أىداف التكوين:  و من

 األىداف التكوينية التي تخص األفراد:

 و بالمعمومات التي يتم نقمو االىتمام بإعطاءداخل الجماعة و يقوم  االتصالتدعيم روح  -
التوتر النفسي  انخفاضيساعد عمى  و يجعل العامل المكون أكثر رضا من غير المدرب

تكوينا فيذا سيجعمو ممما بالميارات و التقنيات أن العامل الذي يتمقى و  المصاحب ألداء العامل
يؤدي بالعامل إلى اكتساب الثقة  و التي تزوده بإحساسو باألمن و األىمية داخل المؤسسة

بالنفس مما يؤىمو إلى القيام باألعمال دون االعتماد عمى الغير، و ىذا نتيجة لممعمومات 
في الحقول المعرفية متدربين لممستجدات مواكبة ال و الخبرات التي تحصل عمييا من التكوينو 

 (1).اكتساب الفرد الصفات التي تؤىمو لشغل المناصب القيادية و معمميذات العالقة ب
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 األىداف التكوينية لممؤسسة:

إعداد أجيال من األفراد لشغل الوظائف القيادية عمى جميع مستويات العمل داخل  -
يساعد  و ابية لدى العاممين نحو العمل و المؤسسةيساىم في خمق االتجاىات االيج و المؤسسة

تطبيق الفجوة  و في تحديد المعمومات و تحديثيا بما يتوافق مع المتغيرات المختمفة في البيئة
 .تود المؤسسة الوصول إليياالقائمة بين االنجازات و الطموحات التي 

عند تخطيط البرنامج التكويني  ومن المبادئ اليامة لتكوين التي يجب مراعاتيامبادئ التكوين:  
  فيما يمي:

 .التكرار و المران -
 التوجيو.اإلرشاد و  -
  . الدافع و الحافز -
 .الطريقة الكمية و الجزئية في التعمم -
 (1)مراعاة الفروق الفردية. - 

 تقييم أداء العاممين:: 3-3

ىو عممية منظمة تيدف إلى تقييم الموظف بالنسبة ألداء ميماتو تعريف تقييم األداء:  -
بالنسبة إلمكانات تقدمو، و يمكن اعتبار ىذه العممية جزءا من عممية الحفز، فالغاية األساسية و 

من التقييم ينبغي أن تكون حفز الموظف عمى األداء الجيد و مساعدتو عمى االستمرارية و 
 ( 2) التقدم.
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ىو عممية تيدف إلى تحديد أداء العامل و تعريفو بو و كيف ينبغي أن يؤدي تقييم األداء: 
عممو و تصميم خطة لتنمية العامل، فمن شأن تقييم األداء ليس فقط تعريف العامل بمستوى 

 أدائو بل التأثير عمى مستوى أدائو مستقبال.
إلييم و تحقيقيم  بالوظائف المسندةيقصد بو قياس العاممين  تعريف تقييم أداء العاممين:

لألىداف المطموبة منيم، و مدى تقدميم في العمل و مدى قدرتيم عمى االستفادة من فرص 
 (1)الترقية و زيادة األجور.

عبارة عن تقرير دوري يبين مستوى أداء  ىو أن تقييم األداء :نستنتج من التعاريف السابقةو 
فة المنوط بو، فيو يساعد المسؤلين عمى الفرد و نوع سموكو مقارنة مع ميمات و واجبات الوظي

معرفة جوانب الضعف و القوة في نشاط ذلك الفرد. و اليدف المنشود من ذلك ىو معالجة 
 الضعف إن وجد و تدعيم جوانب القوة أيضا.

عاممين كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية في الأداء  تقييم يمكن تفيم أىمية  أىمية تقييم األداء:
و عمى عمى مدى الفائدة التي تعود عمى المؤسسة بشكل عام  من خالل التعرفالمؤسسة 

 ممين بشكل خاص كالتالي:االع
تمكين المؤسسة من تقييم المشرفين و المدراء و مدى فعاليتيم في تنمية و تطوير   -    

 أعضاء الفريق الذين يعممون تحت إشرافيم.

 العاممين و مشكالتيم. تزويد المؤسسات بمؤشرات عن أداء و أوضاع  -

تمكين العاممين من معرفة نقاط ضعفيم و قوتيم في أعماليم و العمل عمى تفادي   -
 .التخمص من جوانب القصور و الضعفو 

يفيد في رفع الروح المعنوية لمعاممين و توطيد الصالت و العالقات بين الرئيس   -
 المرؤوس.و 
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ىمال و سمبيات في سموك العاممين من غياب يفيد في خفض معدل الدوران الوظيفي و ال  - ا 
 و عدم الحماس لمعمل.

 ة غير المستغمة لمعاممين.نيسيم في الكشف عن الكفاءات الكام -

 أداء العاممين و المؤسسة بشكل عام. يسيم في تعديل معايير األداء و زيادة -

في رسم خطة القوى العاممة بالمؤسسة مع إيضاح ما تتطمبو من تدريب و تنمية  يسيم  -
 (1)ميارات.
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 خالصة:

 

من خالل ما ورد في ىذا الفصل يمكن استنتاج بأن الموارد البشرية تعد إحدى أىم        
المقومات األساسية بل تعتبر العصب الرئيسي لنجاح أي مؤسسة فالمورد البشري ىو أحد 
الموجودات الثمينة و الضرورية لممكتبات الجامعية و التي ال يمكن االستغناء عنيا أو 

المكتبات الجامعية في سنوات األخيرة تنظر لممارسات إدارة الموارد  بدأتاستبداليا، لذلك 
البشرية عمى أنيا الوسيمة المباشرة لتحقيق أىداف المكتبة الجامعية، بحيث تحتل ىذه 

 الممارسات دورا ميما في تحقيق نجاح المكتبة الجامعية.   
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 الفصل الثاني: ماىية نظم معمومات الموارد البشرية

 تمييد:

تمعب المعمومات دورا أساسيا في سموك األفراد و المؤسسات، فيي المصدر الحيوي الذي       
مياميا و  و لكي تنجز الموارد البشرية أنشطتيا يستطيع الجميع بواسطتو القيام بوظائفو التفاعمية

العديدة بشكل يحقق لممكتبة الجامعية ميزة تنافسية مستدامة في واحدة من أبرز مجاالت التنافس 
السرعة و الشمول و الموضوعية  البد أن يييئ ليا نظم معمومات بشرية فاعمة تتجسد فييا الدقة

 و التوقيت السميم.

دارة الموارد البشرية مصممة أساسا لمقيام بوظائف إدارة الموارد البشرية و و نظم معمومات إ     
كفاءة استخدام و السعي إلى توفير المعمومات إلى مراكز اتخاذ القرارات ذات العالقة بفاعمية 

الموارد البشرية و رفع مستويات أدائيا في تحقيق أىداف المكتبة الجامعية و البد أن تتكامل ىذه 
 بقية نظم معمومات األخرى في المكتبة الجامعية. النظم مع 
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أفضل لنظم معمومات إدارة الموارد  من أجل فيمتعريف نظم معمومات الموارد البشرية:: 1-1
 البشرية يتعين تعريف نظم المعمومات أوال:

تشغيل و  استرجاعبأنو مجموعة من اإلجراءات التي يتم خالليا   :ف نظام المعموماتيعر ت 
  1نشر المعمومات بغرض دعم عمميات صنع القرار و تحقيق الرقابة في المؤسسة.تخزين و و 

يشير إلى كممتين النظام و المعمومات حيث تشير األولى إلى مجموعة  تعريف نظام معمومات:
من العناصر التي يكون تركيبيا و وظائفيا منظمة، أما الثانية قد تشير إلى حقيقة أو مالحظة 

 يستخدم في تقميل عدم التأكد بالنسبة لحالة أو حدث معين.أو إدارك 

أحد التطبيقات  و من ىذا المنطمق يمكن تعريف نظام معمومات الموارد البشرية عمى أنو:
الخاصة بقواعد المعمومات االلكترونية و البرامج الجاىزة التي تستيدف تحقيق الكفاءة 

 (2)والفعالية.

أن نظام معمومات الموارد البشرية بمفيومو الواسع ىو تركيبة من  و نستنتج من التعاريف السابقة
 األفراد و المعدات و اإلجراءات المصممة لجمع و حفظ بيانات تصف الموارد البشرية.

 أىمية و أىداف نظم معمومات الموارد البشرية:: 1-2

لممؤسسات تحقق نظم معمومات الموارد البشرية أىمية نظم معمومات الموارد البشرية: -1
 العديد من المزايا من أىميا ما يمي:

 خزن و استرجاع المعمومات و معالجتيا بالسرعة الممكنة. -

 تقميص التعامل بالسجالت اليدوية و المعامالت الورقية. -

                                                           
1
 120، ص. 2102ابراهٌم، السعٌد مبروك. إدارة المكتبات الجامعٌة. القاهرة: المجموعة العربٌة للتدرٌب و النشر،  - 
الموارد البشرٌة فً المؤسسة. مجلة العلوم اإلنسانٌة و صورٌة، زاوي. دور نظام معلومات الموارد البشرٌة فً تقٌٌم أداء  -2
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السرعة في انجاز عمميات الخزن و التحميل المؤدية إلى سرعة و دقة عممية صناعة  -
 القرارات.

و الفيم المتبادل بين اإلدارة و العاممين عن طريق توفير  تحقيق العالقة الجيدة -
ه المعمومات حول تقييم ذالمعمومات المختمفة حول نشاطات العاممين في المؤسسة و من أىم ى

 .األداء

تكشف نظم معمومات الموارد البشرية عن أية تغيرات في الموارد البشرية في البيئة  -
 .اإلدارة من األعداد لمواجية تمك التغيرات بكفاءة مكنتالداخمية و الخارجية. و بذلك 

نشاطات إدارة ة التكامل و التنسيق بين مختمف تحقيق نظم معمومات الموارد البشري -
 الموارد البشرية كما تساعد في تحقيق التكامل بين إدارة الموارد البشرية و اإلدارات 

 

 

 

 

 

  

 (1).شبكة تطبيقات نظم المعمومات لمموارد البشرية (:5شكل)

                                                           
، 2119الصٌرفً، محمد. المرجع المتكامل فً اإلدارة االلكترونٌة للموارد البشرٌة. اإلسكندرٌة: المكتب الجامعً الحدٌث،  - 1

 768-767صص.

 التطويرالتدريب و 

لتخطيط و التطوير المركزيا  

 بيانات مفصلة عن المهارات

 ةبالعمال القوانين الحكومية المتعلقة

 التحكم في درجات الموظفين

 النمط الخاص باألفراد

 االسترجاع

 التخطيط المتعاقب

 البحث عن موظفين الجدد لالستخدام في المستقبل

 و التخطيط للقوى العاملةالتنبؤ 

 إدارة المكافآت و الحوافز

الستحقاقا  

 ملفات الوصف المشتركة

 نظم معلومات الموارد البشرية

 قاعدة البيانات
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لنظام المعمومات في مد يتمثل اليدف الرئيسي  البشرية: الموارد معموماتأىداف نظام  -2
كافة المستخدمين و المنتفعين بالمعمومات الضرورية التي يحتاجونيا في حياتيم لتنمية 

كسابمعارفيم و صقل مزاولتيم العممية و مداركيم  تسيم في  يموخبرات يمتوجييات يموا 
 .إليياالتي يسعون  األىدافتحقيق 

 تتمثل فيما يمي: فإنياالفرعية المنبثقة عن ذلك اليدف  األىداف أما

الفرعية العديدة معا في كيان متكامل يعمل عمى تنسيق البيانات و توفير  ربط النظم -
 المالئمة عندما تطمبيا.و  المعمومات الصحيحة

توجيييا جميعا نحو  و المساعدة في ربط األىداف العديدة التي تتواجد في المؤسسة -
 تحقيق األىداف العامة الشاممة.

تيا و مستوياتيا عن طريق توفير اعمميات اتخاذ القرارات عمى كافة نوعي يسيل -
ة و المالئمة في الشكل السميم الصحيح لممساعدة في تقرير مسار األداء اقتالمعمومات المن

 الفعمي.

 توفير العناصر المالئمة من المعمومات ألغراض المتابعة و الرقابة و قياس األداء. -

 رير عمى كافة أنواعيا.االتق إنتاجداد و تبسيط سبل و أساليب إع -

الرقابة عمى تداول نوعية البيانات المختمفة في المؤسسة مثل: النماذج و المستندات   -

 (1)و السجالت.

 تقميلكما ييدف نظام معمومات الموارد البشرية الذي يصمم عمى مستوى المؤسسة إلى          
اج التقارير المختمفة عن العمالة و التي تجب مباشرة الجيد البشري الذي يبذل في إعداد و إنت
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المرتبطة بالعمالة فيما يتصل بخصائصيم ووظائفيم و تسمسميم اإلداري و  االستفساراتعن 
مة او يمكن تحقيق األىداف العحتى يساعد في تخطيط العمالة و زيادة إنتاجيتيم مدى تدريبيم 

 في إطار األغراض التالية:

 يمي: بيانات موحدة عن العاممين ووظائفيم وتفصيميا كماب االحتفاظ  -1

 أنثى(، الديانة، المؤىالت الدراسية. الجنس)ذكر،السن،  بيانات شخصية مثل: -أ

وظائف اإلدارة العميا، وظائف اإلنتاج، وظائف مالية ، تجارية بيانات وظيفية مثل:  -ب
 ، إدارية ، قانونية و فنية ...الخ.

 التعيين، النقل، الترقية...الخ.ركات األفراد مثل: متابعة و تحميل ح  -2

 .جازات المرضية ...الخاإلجازات السنوية، اإلمتابعة وتحميل غياب العاممين مثل:  -3

الجزاءات، المكافآت، درجات ببيانات عن الوظائف و الخبرات السابقة:  االحتفاظ  -4
 ...الختقدير الكفاءة 

إن نظام معمومات األفراد يجب أن يوفر لممؤسسة  و من الخدمات التي يؤدييا النظام:
 خدمة التساؤل الفوري عن:

 البيانات الشخصية و الوظيفية لمعاممين. -

 .األقدميةلممعاش أو بيانات حسب  موايأحبيانات العاممين الذين  -

 الية.ملكل مؤىل دراسي و في أي درجة عدد العاممين  -

 (1) صول عمى المكافآت.بيانات أسباب التخطي في الترقيات أو الح - 
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 بيانات المخالفات و أسماء المخالفين. -

بيانات خاصة بالسفر الخارج و يتم ذلك عن طريق الشاشات المرئية و وحدات  -
 المختمفة.الطباعة لألجيزة المتاحة و إصدار التقارير التي تخدم المستويات اإلدارية 

  المدخالت                                      المخرجات                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1).قاعدة البيانات و األجيزة الرئيسية ألنظمة معمومات الموارد البشرية(:16شكل رقم )

 

 
                                                           

 313الصٌرفً، محمد. مرجع نفسه. ص  - 1

 إحصاءات بيانات شخصية وصفية

 تخطيط عمالة الخبراء و المهارات و الكفاءات

 خطط  تدريب الوضع الوصفي و التدرج اإلداري

 ترقيات دورات التدريب و التنمية

معالجة البيانات و 

 المعلومات

 تقويم األداء

 قاعدة البيانات

 ملفات بيانات وصفية للفرد -

 يةملفات الدورات التدريب -

 صفات الوظائفاملفات مو -

 ملف تخطيط العمالة -

- 
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 يتكون نظام معمومات الموارد البشرية من  البشرية:مكونات نظام معمومات الموارد : 1-3

 وجية نظر آلية عمل النظام من ستة عناصر ىي:

مدخالت نظم المعمومات اإلدارية عبارة عن البيانات المتعمقة بالموظفين المدخالت:  -0
 و باإلمكان تقسيم ىذه البيانات إلى أربعة أنواع ىي:والوظائف و البيانات ذات العالقة 

و تشمل البيانات الشخصية و البيانات الخاصة البيانات المتعمقة بالموظفين:  -
رقميا و بالخبرات العممية والعممية لمموظف، و البيانات الخاصة بالحياة الوظيفية كاسم الوظيفة 

و تاريخ التحاق الموظف بيا و التدرج الوظيفي و تقييم األداء و اإلعارة و اإلجازات و 
 .العقوبات ...الخ

و تحتوي عمى مسميات الوظائف و أرقاميا و مواقعيا البيانات المتعمقة بالوظائف:  -
 التنظيمية و التعديالت التي تطرأ عمييا.

التعميمات و نين او ىي بيانات تتعمق بسياسات التوظيف و تتضمن القو بيانات إدارية:  -
 و القرارات المتعمقة بإدارة الموارد البشرية.

المنافسة في الحصول المؤسسات مثل البيانات عن  بسوق العمل: بيانات متعمقة -
عمى ذوي الخبرات و المؤىالت الميمة بالنسبة لممؤسسة و كذلك البيانات الخاصة بسوق 

عداد الكفو العمالة    (1) و ما ىو المتوفر حاليا ...الخ. ةآاا 

و ىي األنشطة التشغيمية تتم عمى المدخالت المتمثمة في العمميات التحميمية  العمميات: -2
الحسابية و اإلحصائية بيدف تحويميا إلى صورة واضحة و سيمة حتى يمكن االستفادة منيا و 

 :و تشمل العمميات الخطوات اآلتيةفي إدارة الموارد البشرية بالشكل الجيد 
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تحميل  و تدقيق و مراجعة و تحديث البيانات و تسجيل و رصد و تخزين البيانات -
 تفسير البيانات.و 

و ىي الحصول عمى المعمومات بعد إجراء العمميات التحويمية عمييا المخرجات:  -3
 عمى ما يمي:عادة تشمل مخرجات نظام معمومات إدارة الموارد البشرية و 

عن العمميات بيانات و معمومات عن الموظفين و الوظائف، بيانات و معمومات  -
 اإلدارية من تخطيط و توظيف، بيانات عن أوضاع العاممين حاليا و سابقا و مستقبال.

سائل و إرشادات عن كيفية سير العمميات ر ىي معمومات تحمل التغذية الراجعة:  -4
 .كيفية سير النظام و مدى تطابق إنجازاتو و مخرجاتو مع الخططحيث توضح 

و تمعب ىذه المعمومات الراجعة دورا أساسيا في نظام معمومات الموارد البشرية في            
إلدارة الموارد البشرية حيث تدعم المعمومات المرتدة الرقابة عمى إطار أىميتيا لمنظام الكمي 

العنصر البشري و ىي في الوقت نفسو تتيح متابعة التغيرات في سياسات و إجراءات شؤون 
 كن من معالجة المشكالت التي تفوق فعالية استخدام النظام.الموظفين و تم

وىو الجزء الخاص بالتحكم و السيطرة عمى سير الخطوات كما ىو مرسوم  التحكم: -5
ليا و ينبو عند حدوث أي عطل أو ثغرة أو خطا في مخرجات البرنامج أو في توظيف البيانات 

 (1) المدخمة.

وىي الوعاء الذي تختزن فيو مخرجات و مدخالت النظام أي أنو الذاكرة التنظيمية:  -6
  : فقد تكونذاكرة النظام و تختمف أشكال و أنواع ذاكرة أنظمة المعمومات 

 يتمثل في الممفات و المستندات الورقية أي استخدام األوراق.الوعاء الورقي:  -أ        
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ترافيش يو الميكروفيش و اإللممفوف ويشمل الميكروفيمم الالوعاء الفيممي المصغر: -ب   
عدد ىائل من األشرطة الممغنطة و األقراص الضوئية التي تتيح مساحة كبيرة لتخزين 

 .المستندات و الوثائق

 

 
                   

        

 البيانات و المعمومات                                              التغذية العكسية       5   

                                                      

 

    الذاكرة التنظيمية 6                                                   

  

                                      

  

 (1.)معمومات الموارد البشرية(:مكونات نظم 17شكل رقم)
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 العمليات 2

و تخزين  تسجيل و رصد 1

 البيانات

تدفق و مراجعة و تحديث  2

 البيانات

 تصنيف و ترتيب البيانات 3

 تحليل و تفسير البيانات 4

 المدخالت 0

الموظفينبيانات عن -1  

بيانات عن الوظائف2  

بيانات إدارية أخرى 3  

األهداف و التخطيط 4  

أنماط القيادة5  

المخرجات 3  

بيانات و معلومات عن الموظفين و الوظائف 1  

معلومات عن العمليات اإلدارية، من بيانات و  2

 تخطيط و توظيف و تقويم

تقارير عن شإون و أوضاع الموارد البشرية  3

 تاريخيا و ماليا و تنبإيا

  النظم الحالية في المإسسة

لتحكما  

يةإدارة الموارد البشر  

 قاعدة البيانات، قاعدة المعرفة، قاعدة النماذج، التعليمات
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 مجاالت استخدام و متطمبات نجاح نظم معمومات الموارد البشرية: 1-4

 

 

 

 (: مجاالت استخدام نظم معمومات الموارد البشرية.8شكل )

 متطمبات نجاح نظم معمومات الموارد البشرية:

 واضح التي يسعى النظام إلى تحقيقيا.تحديد أىداف و غايات اإلدارة بشكل  -

الرقابة و و رفع درجة الوعي بأىمية نظم المعمومات في عممية اتخاذ القرارات التخطيط  -
 غيرىا.

سرعة تصميم النظام اآللي لمعمومات الموارد البشرية بدال من النظام اليدوي لمعالجة  -
 البيانات.

إدارة الموارد البشرية لتزويدىا بالمعمومات العمل عمى التنسيق بين اإلدارات األخرى و  -
 و البيانات الدقيقة.

 تأسيس نظم معمومات موارد بشرية و إدارية خاصة بكل مؤسسة. -

 التدريب و التنمية

 نظام معلومات الموارد البشرية

 تحليل و توصيف

 

 المزايا و األمن و السالمة

 األجور و المكافآت

 تقويم األداء الوظيفي تخطيط المسار الوظيفي

 االختبارات و التعيين

 البشرٌةتخطٌط الموارد 

 حلٌل و توصٌف

 تخطٌط الموارد البشرٌة

 االختبارات و التعيين
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تحسين أوضاع المختصين في مجال المعمومات عن طريق وضع نظم خاصة باألجر  -

 (1) و الحافز إرتباطا بطبيعة التخصص و أىميتو و مجال عممو.

 :تنوع أدوار المستخدمين ومياميم وطمباتيم إطارالطرق المستخدمة في : 2-1

إن مستخدمي نظم معمومات الموارد البشرية كانوا يعتمدون في الماض عمى النظم   -
الفنية و التي يستخدميا محمل النظم في تصميم و مراجعة المدفوعات، إعداد تقارير الحكومية 

ذلك خالل أوقات محددة في السنة. و في ىذه األيام نجد و أيضا إعداد الممخصات المالية و 
كثير من المؤسسات و الموظفين و المديرين التنفيذيين بين و مختمف العناصر البشرية األخرى 
يستخدمون المعمومات في نظم المعمومات الموارد البشرية مباشرة و من خالل حساباتيم 

ئم و الطبيعي أن يستمر ىذا االتجاه مع الشخصية، ىواتفيم أو بشكل مكتوب. و من المال
المخرجات بالنسبة و المستخدمين الذين يطمبون دورا أكثر نشاطا في وظائف المدخالت و الحفظ 

 لنظم معمومات الموارد البشرية.

و من أىم الطرق المستخدمة في عرض المعمومات و ذلك في إطار تنوع أدوار   -
طرق يمكن الم معمومات الموارد البشرية و ىذه المستخدمين و مياميم و طمباتيم من نظ

 :يمي جازىا فيمايإ

و ىي التقارير التي تعرض ببساطة المعمومات الجارية في تقارير الحاالت:  -1
المؤسسة عمى شكل معايير، عمى سبيل المثال يمكن إعداد تقرير عن عدد و النسبة المئوية 

نفقات الجارية و المدفوعات المستحقة، ملمموظفين حسب الجنس و العقيدة، أو نجد ممخصات ل
و تتفق مع القواعد القانونية السارية كما  ىذه التقارير بطريقة ترضىو في الغالب يتم تصميم 
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يعتمد عمييا عدد قميل من متخذ القرارات بصفة متكررة، و عمى المستخدمين أن يبتكروا و 
ليذا االتجاه، بحيث  مد استخداميعن ويطوروا ىذا االتجاه حتى يكن ذو معنى و ذا أىمية لي

 (1)يمثل لقطة تصويرية لممعمومات الجارية.

يقوم ىذا االتجاه عمى إعطاء المستخدمين ىدف محدد ىو كيفية  تحميل الفجوة: -2
نيم معايير السائدة، و األن فإن المستخدمين يمكالقياميم بمقارنة و دراسة الموقف الحالي ب

لدييم قميل من الفيم و الغموض حول مسببات الفجوات الموجودة  تحديد الفجوات بدقة، و مازال
طريقة تركز عمى دراسة أسباب الىذه الفجوات. و يتضح من ذلك أن ىذه أو حول كيفية حدوث 

و كيفية حدوث الفجوات خاصة المالية و البشرية داخل المؤسسة، و كيفية استفادة المستخدمين 
 .في عالج و سد ىذه الفجواتمن نظام معمومات الموارد البشرية 

طريقة إلى خطوة أبعد مما سبق، حيث الحيث تذىب ىذه النماذج و التنبؤات:  -3
يتم استخدام أدوات و أساليب التنبؤ و االفتراضات المرتبطة بذلك لمعرفة ما قد يحدث مستقبال 

مستويات بناء عمى االتجاىات الحالية و الماضية، فمصفوفة النقل يمكن من خالليا التنبؤ ب
متعددة،  أخرىالتوظيف مستقبال والتعرف عمى النفقات الخاصة باألجور و الفوائد  ومستويات 

يتفاعل مع البيانات محاوال وضع  إنالنموذج التنبؤ يمكن لممستخدم  أداةومن خالل 
يمكنو تحديد  حدث فييا تغيير، كما أوكانت تنبؤاتو قد تغيرت  إذااالفتراضات المتعددة عما 

  التي تؤثر في األىداف المستقبمية. األساسيةالعوامل 

و ىي تشبو نماذج التنبؤ إال أنو يتم تطبيقيا في القضايا الغامضة  النظم الخبيرة: -4
نظم الليا صيغ رياضية بسيولة، و  واو الغير الواضحة و التي ال يمكن لممستخدمين أن يضع

قميد في مجال األسئمة و المنطق و قواعد القرارات ألي تالالخبيرة تكون مبرمجة لممحاكاة و 
و مثل ىذه النظم يمكن تطبيقيا في المشكالت مثل تمك التي تحدث عند تأنيب أو توبيخ  .خبير

                                                           
 778-777، صص.2113جاد الرب، سٌد محمد. إدارة الموارد البشرٌة موضوعات و بحوث متقدمة.]د.م[: مطبعة العشرى،  - 1



:                                     ماهية نظم معلومات الموارد البشريةالفصل الثاني                                                                                    
 

 

 78 

أحد الموظفين، و عند تحديد مستوى الدفع األجر الذي يعكس أىمية الوظيفة، و أيضا عند 
االختبارات المتاحة من المزايا و الفوائد التي  تحديد الميارات المطموبة لفريق عمل جديد، و

 (1).تكون أفضل بالنسبة لمموظفين

إن معظم المؤسسات في عالم اليوم بيا عدد قميل من األفراد الذين يستطيعون اتخاذ          
برامج و القرارات الجيدة و لكنيم ال يستطيعون أن يكونوا كذلك في جميع الحاالت و األوقات 

لمنظم  ة و قواعد القرارات. و أي مستخدماآللي يمكنيا عمل نماذج خبيرة في األسئمالحاسب 
نظام الخبير، الو يستقبل توصيات دقيقة من  ،الخبيرة يعطي إجابة أمنية و صادقة عن األسئمة

و في بعض األوقات يمكن أن يستخدم النظام في عمل و تصميم نظم منطقية لتعمم كيف يكون 
 برة.لممستخدم أكثر خ

عندما يكون ىناك حجم كبير غير محدد من ىي التي تستخدم تشتت البيانات:  -5
البيانات المنتشرة أو الموجودة و لكن الحصول عمييا يكون بطيئا مزعجا، و ىده البرامج تعرض 

العالقات بعيدة  اكتشافببساطة طرق و فنوات عديدة لمبيانات و أيضا تسمح لممحممين بميارة 
بة بين البيانات و المثال الجيد لذلك ىو استخدام الرسوم البيانية و تمثيل المثال أو الصع

مستويات األجور لكل موظف كنقطة عمى الرسم البياني، و ىذه البيانات المفككة تسمح لممحمل 
مستويات األجور الممثمة عمى الرسم البياني بينيا عالقة أم  أن يكتشف بسيولة عما إذا كانت

العالقات المختمفة من حيث النوع أو العقيدة و ذلك من خالل التعرف عمى ال، و النظر إلى 
النقاط الفردية المنتشرة عمى الخط البياني، و أيضا لمتعرف عمى خصائص األفراد المعروضة 

 بالنقط.

طريقة فإن المستخدم يجب أن يكون قادرا عمى الصياغة الجيدة الو من خالل ىذه         
 (1)عدد ىذه النظم يساعد المستخدمين عمى التعمم و اكتساب الخبرة.لألسئمة، إن زيادة 
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معمومات الموارد البشرية تبدأ من التقارير ى وجو العموم، فإن تطبيقات نظم و عم        
النماذج، و المبسطة لمحاالت إلى التفاعل األكبر و القرارات التي تعتمد عمى استخدام األدوات 

جيا من غير شك سوف يؤدي إلى طرق أكثر سيولة و ببساطة في إن مزايا استخدم التكنولو 
المستقبل و من غير المرغوب فيو أن تحميل الموارد البشرية تظل بدون تحسين و تطوير 

 (2)مستمرين.
من بين أىم األجزاء أنظمة معمومات الموارد  : أجزاء أنظمة معمومات الموارد البشرية:2-2

 البشرية اآلتية:
بيانات من بين أىم التسييالت التي يعتمد عمييا نظام التعد قاعدة  قاعدة البيانات: -0      

معمومات الموارد البشرية و تحتوي قاعدة بيانات عمى عدة ممفات عن العاممين، ىذه الممفات  
تتضمن معمومات خاصة باسم العامل و رقم ضمانو الصحي و صنف الوظيفة التي يمارسيا و 

قاعدة البيانات المترابطة التي يتم بموجبيا خزن المعمومات في  المؤسسات غالبا ما تستخدم
ممفات متعددة و كل ممف يتخصص بحقل أو عنصر معين لممعمومات عن العاممين، فقد تنظم 
المعمومات الخاصة بكل عامل من العاممين بممفات متعددة و ليس بممف واحد و كل ممف 

ا يختمف عن الممفات التقميدية التي يتم خزن المعمومات يرتبط بالممف اآلخر و يكممو، و ىذ
 الخاصة بكل عامل في ممف واحد.

 معايير األداء اإلنتاجية، الترقيات و الفصل

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            

 731سٌد محمد. مرجع نفسه. ص.  جاد الرب، - 1
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تخطيط مسار اإلحالل،                                تحميل معدل دواران العمل                                           
 الوظيفي

 تحميل و تقويم الوظائف                    رصد الميارات                                                                

                    األجيييييييييييور تخطييييييييييييط                                                                                                     
 و المنافع الخدمات

                               تخطيط القاعدة                                                      

 عمميات اإلستقطاب و تخطيط االحتياجات البشرية.
  (1).بيانات الموارد البشرية في المؤسسةل(: أىمية قاعدة ا9)رقم شكل

قبل تحديد المعدات المستخدمة في نظام معمومات الموارد  المعدات المستخدمة: -2      
 مالبشرية البد من تحديد نوع التطبيق الذي يحتاج إليو المدير سواء كانت برمجيات جاىزة أ

 برامج تصميم من قبل اإلدارة.

 إن التطبيق المطموب يحدد حجم الذاكرة المطموبة والسرعة وقدرة شبكات العمل المطموبة.

األجيزة المستخدمة في النظام الحواسيب و أجيزة اإلدخال واإلخراج مثل  بينكما أن من 
    الطابعة و وحدات الخزن الثانوي.

وىي التطبيق الذي يساعد المستفيد في التفاعل االنسيابي مع  بيئة البرمجيات: -3      
يب األخرى، األنظمة المختمفة مثل إعطاء الفرصة لممستفيد وتمكينو من االتصال مع الحواس

 (2)وكذلك االستفادة من البيانات المخزنة في الحواسيب األخرى.

 يمكن تقييم ىذا النظام من خالل:تقييم نظم معمومات الموارد البشرية:  :2-3

                                                           
 317-316.صص. سابقالصٌرفً، محمد. مرجع  - 1
 318الصٌرفً، محمد. مرجع نفسه.ص.  - 2

 بيانات األجور

الموظفينبيانات   

 بيانات التقويم

 بيانات الوظائف

 بيانات التوظيف

يانات التدريبب  

 بيانات المعدل

 بيانات الميزانية
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تخصص بعض المؤسسات وقتا طويال لتقييم أثار و تأثيرات نظم معمومات  أوال: الكفاءة:     
الموارد البشرية، و مثل ىذا التقييم يعتمد عمى التعميقات غير الرسمية لمموظفين و المديرين 

، ومن الطرق الموضوعية لمتقييم ىي مراقبة مستويات  HRISالذين يستخدمون و يستفيدون من 
األىداف بكفاءة، و يمكن أن تتم عممية الرقابة ىذه من خالل استخدام استخدام النظام و تحقيق 

نظم الحاسب و ذلك لمتعرف عمى قدرة األفراد عمى استخدام التطبيقات العممية في نظم 
 (1)معمومات الموارد البشرية، و أيضا لمتعرف عمى الوقت الذي يستخدمون فيو ىذا النظام.

 

 : HRISو في ىذا الجزء توجد طريقتين لقياس قيمة       

تنعكس عمى حماية و توفير تكاليف إنجاز األنشطة اإلدارية، تخفيض  الطريقة األولى:
مستويات العاممين، توفير نفقات البريد في إرسال الوارد الصادر أو تخفيض وقت انتظام 

 .لمنظام ودقيقة لقياس الكفاءة اإلداريةالمديرين لممعمومات وكل ىذه العناصر تعتبر صحيحة 

لقياس القيمة لنظام معمومات الموارد البشرية تعتمد عمى االستفادة من  والطريقة الثانية:
والفعالة وىذا المقياس يعتبر أكثر صعوبة في  الراشدةمخرجات ىذا النظام في اتخاذ القرارات 

ارد البشرية تكمن في ىذا العنصر اتخاذ التنفيذ ولكن الفائدة الحقيقية لنظام معمومات المو 
 القرارات.

إن معظم قضايا العدالة في نظم معمومات الموارد البشرية ىي  ثانيا: العدالة أو المساواة:     
في الحاجة إلى التأكيد عمى السرية وخصوصية النظام وفي الوقت نفسو قدرة النظام في أن 

                                                           
 761جاد الرب، سٌد محمد. مرجع سابق. ص  - 1
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ؤسسة لكي يضيف القيمة ويحقق األىداف، وتمعب يكون شامال وواسعا ومنتشرا وكافيا في الم
 (1)نظام المعمومات الموارد البشرية دورا لقيادة في دعم قرارات الموارد البشرية.

  الموارد البشرية: نظام معمومات معوقات و مزايا :2-4

 و من مزاياه تتمثل في ما يمي:

 برامج التخطيط. تطوير -     
 جابة لموقت.ستالتشغيل و اإل سرعة -     
 .اإلدارةتكاليف  تخفيض -     
 زيادة درجة الثقة في البيانات.  -     
 ة.يتحسين االتجاىات و المواقف الوظيف  -     

 .صاالت بين الموظفينتزيادة حجم اإل  -      

 معوقات:من و 
 عدم كفاية الموازنات المالية المتخصصة. -

 الموارد البشرية.تأخر مصممي النظم في فيم طبيعة و أنشطة  -

 عدم كفاية و كفاءة مستخدمي النظام. -

 عدم تدريب مستخدمي نظام التدريب الفعال. -

 .صال بالنظم األخرىتعدم القدرة عمى اإل -

 .HRIS.قصور إستراتيجية و رؤية  -

 قصور أو عدم قدرة النظام عمى االستجابة لممتطمبات المتنوعة. -

 .يانات الدوليةالقيود القانونية عمى نقل المعمومات و الب -

                                                           
 767نفسه، ص.جاد الرب، سٌد محمد.مرجع  - 1
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 المعمومات. عدم كفاءة و جودة -

 زيادة معدالت التغيير التكنولوجي. -

 قصور دعم اإلدارة العميا لمنظام. -

نقص التطبيقات و المواقف العممية المستخدمة في تشغيل و برمجة النظم في الدول  -
موارد البشرية، يرجع نظم معمومات اللالنامية. فإن معوقات االستخدام الفعال 

  إلضافة إلى:با

 عدم قدرة الييكل التنظيمي عمى استيعاب النظام الجديد. -

اإلضافي التي  و بدالت الوقت وظائفيماألفراد لتطبيق النظام خوفا عمى  مقاومة -
 (1) يتقاضونيا.

حقيقية تبين اقتصاديات نجاح أو عدم نجاح النظام جدوى عدم وجود دراسات  -
 مستقبال.

 و دقيقة و كافية لتغذية النظام بياعدم وجود قواعد بيانات أصمية  -

-
من مخرجات النظام الميل إلى االستفادة ىذا النظام، فإن عدم  مثلفي حالة وجود  - 

 (2.) مميزة في المؤسسات المختمفة. سمةتكون 

الستعمال ىي البيانات التي تمت معالجتيا لتحقيق ىدف معين أو  :تعريف المعمومات 3-1
محدد ألغراض اتخاذ القرارات، أي البيانات التي أصبح ليا قيمة بعد تحميميا أو تفسيرىا أو 
تجميعيا بحيث يمكن تداوليا و تسجيميا و نشرىا و توزيعيا في صورة رسمية  أو غير 

 (3).رسمية

                                                           
 379سابق. ص.الصٌرفً، محمد. مرجع  - 1
 331الصٌرفً، محمد.مرجع نفسه. ص.  - 2
الشهر بلً، أنغام علً؛ أبو رقٌقة، اسماعٌل محمد. صناعة المعلومات نظرٌات و تحدٌات، تقنٌات و تطبٌقات. عمان: مؤسسة الوراق  - 3

 27-21، صص. 2101للنشر و التوزٌع ،
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التفسيرات أو و التحميل أو ىي نتائج ار، ياالخت كالجمع ىي نتيجة معالجة البياناتالمعمومات:  
  .ادة ما تأخذ شكل تقرير مركبت عمى البيانات ، و ىي الشكل األكثر استخداما و عالديعالت

 المعمومات البيانات 
 .تمثل أرقاما أو أعداد غير مفسرة -0
 .تمثل مدخالت النظام -2
 .يمكن اتخاذ قرار بناء عمييا -1
  .أرقام غير تامة المعالجة -7

 .أعداد مفسرةتمثل أرقاما أو  -0
  .تمثل مخرجات النظام -2
 .يمكن اتخاذ قرار بناء عمييا -1
 أرقام تامة المعاني بواسطة النظام. -7

 (1) (: يوضح الفرق بين البيانات و المعمومات.0جدول رقم)

 تختمف أنواع المعمومات باختالف اإلفادة منيا و بشكل عام تقسم المعمومات  أنواع المعمومات:

 :إلى أنواع التالية نظر عبد الياديمن وجية 

قراءة كتاب أو مقال و الحصول عمى مفاىيم و مثل: مائية ناإل  المعمومات التطويرية أو -   1
 مداركو. و توسيع لإلنسان الغرض منيا تحسين المستوى العممي و الثقافي حقائق جديدة

في تساعده  مفاىيم و حقائقو بيذه الطريقة يحصل اإلنسان عمى  نجازية:إل المعمومات ا -2
المستخمصات و المراجع و الوثائق األخرى التي  كاستخدامانجاز عمل أو مشروع أو اتخاذ قرار 
  . هتعود إلى إكمال عمل المطموب و انجاز 

و ىذه تتمثل في قراءات الطمبة في مراحل حياتيم العممية لممقررات المعمومات التعميمية:  -3
 عميمية.الدراسية و المواد الت

                                                           
 73-77،صص. 2107قرار. عمان: دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع، قاشً، خالد. نظام المعلومات التسوٌقٌة مدخل اتخاذ ال - 1
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: وىي األفكار و النظريات و الفرضيات حول العالقات التي من الممكن كريةفالمعمومات ال -4
 مشكمة.الأن توجد من تنوعات عناصر 

بياناتيا  و األبحاثو ىذه تمثل التجارب و إجراءىا و نتائجيا و نتائج  :البحثية المعمومات -5
اآلخرين و يمكن أن يكون ذلك تجارب  مننفسو أو  ءالتي تمكن الحصول عمييا من تجارب المر 

 (1) .حصيمة تجارب معممية أو حصيمة أبحاث أدبية

 التي تمكن الباحث من القيام وتشمل األساليب العممية  المعمومات األسموبية النظامية: -6
ل ىذا النوع من المعمومات الوسائل التي تستعمل لمحصول عمى شموي .ببحثو بشكل أكثر دقة

المعمومات والبيانات الصحيحة من األبحاث والتي تختبر بموجبيا صحة ىذه البيانات ودقتيا 
 العممي.وقد اشتقت منيا الموقف العمم أو السموك 

    والمثيرةالمعمومات الحافزة  -7

  .لقرارا اتخاذوعممية  قضية مركزالنوع من المعمومات  وىذاية: اسيسالمعمومات ال -8

يمكن  بدون تنسيق وال ةيافأن يعمل بك ستطيعي الفالنشاط الجماعي المعمومات التوجييية:  -9
 (2).توجييي  إعالمعن طريق  إال أن يتم ىذا التنسيق

 :خصائص أىميالكي تكون المعمومات مفيدة و جيدة البد من توافر عدة  المعمومات: خصائص

تفيدين في الوقت المناسب إذ أي تقديم المعمومات و استرجاعيا لممس :  التوقيت - 1        
متأخرة و في غير موعدىا لصانع القرار  تقديم المعمومات المطموبة و إن كانت جيدة و دقيقةأن 

 .قد ال تفيد في شيء ألنيا جاءت متأخرة

                                                           
 91سالمة، عبد الحافظ. أساسٌات علم المكتبات و المعلومات. مرجع سابق.  ص. - 1

 
 90سالمة، عبد الحافظ. مرجع نفسه.  ص. - 2



:                                     ماهية نظم معلومات الموارد البشريةالفصل الثاني                                                                                    
 

 

 86 

المعمومات المحددة و خالية من األخطاء و مستندة إلى و ىي ان تكون : الدقة -2    
 . الحقائق و الثوابت

ىي مقياس لمدى مالئمة المعمومات الحتياجات المستفيد و مدى  :الصالحية -3    
انسجاميا مع أغراضو و الواجبات المطموبة منو عمى الوجو الصحيح، و تختمف صالحية 

 . المعمومة من فرد آلخر

ىي قابمة تكيف المعمومات و تسييميا لتمبية االحتياجات المختمفة لجميع المرونة: -4        
في تطبيقات متعددة المستفيدين فالمعمومات التي يمكن استخدميا بواسطة العديد من.المستفيدين 

   ة من المعمومات التي يمكن استخداميا في تطبيق واحد.تكون أكثر مرون

إلى الدرجة التي يجب أن تكون المعمومات فييا  الخاصية تشير ىذه الوضوح:  -5 
خالية من الغموض، و يمكن تحديد قيمة عامل الوضوح إذا كانت زيادة الوضوح تؤدي إلى 

 (1).تخفيض تكمفة المراجعة

 ىذه الخاصية منطقية نسبيا تتعمق بدرجة االتفاق المكتسبة من قابمية المراجعة:   -6 
 .جعة فحص نفس المعموماتمختمف المستفيدين لمرا

القصد في تحريف أو تغيير المعمومات بغرض التأثير عمى غياب أي  عدم التحيز:  -7 
 .المدير لموصول إلى نتيجة معينة، و بمعنى آخر خمو المعمومات من التحيز

أي إمكانية الوصول إلييا بكل سيولة و بدون تعقيدات إن  إمكانية الوصول: -8
المشتقات التي تقف عائقا في سبيل الوصول إلى المعمومات ستكون عمى حساب الصعوبات و 

   (1). التوقيت المطموب

                                                           
، 2101الصوصاع، أحالم فرج. مراكز المعلومات و التوثٌق و نظم معلوماتها. ]د.م[: دار زهران للنشر و التوزٌع،  ؛عبود، رحٌم - 1

 071-072صص. 
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 عن مركزالناتجة  األساسيةالقياس الكمي لممعمومات  تعني إمكانية قابمية القياس: -9
 .عمى أن ال تعارض ذلك مع دقة المعمومات من جية و شموليتيا من جية أخرى ،المعمومات

يشير لقدرة المعمومات عمى اإلحاطة بجميع جوانب الموضوع، و :التكامل أو الشمولية -11
تغطية كافة اىتمامات لممستخدمين و تكون ىذه المعمومات في شكميا النيائي و كمما زادت نسبة 

 .االكتمال في المعمومات كمما كانت أكثر فائدة
 
 

 
   

 
  

 

        
 

 (2)(: خصائص المعمومات.01شكل رقم )

عن قبل تعريف تكنولوجيا المعمومات يتطمب األمر كشف النقاب  تكنولوجيا المعمومات:: 3-2
إنيا كممة تشير بصفة عامة إلى  (Technology)ماىية التكنولوجيا بشكل عام، فالتكنولوجيا

الوسائل و األجيزة التي يستخدميا اإلنسان في توجيو شؤون الحياة. فيي بشكل عام االستخدام 
 (3)المفيد المختمف في مجاالت المعرفة.

                                                                                                                                                                                            
عبد الهادي، محمد فتحً. علم المكتبات و المعلومات: دراسات فً المؤسسات و اإلعالم و االنتاج الفكري. القاهرة، الدار العربٌة  - 1

 87، ص. 0996للكتاب، 
. عمان: دار Information Centres   Special Librariesعلٌان، ربحً مصطفى. المكتبات المتخصصة و مراكز المعلومات = - 2

 071، ص. 2107صفاء للنشر و التوزٌع، 
 37، ص. 2116الطائً، جعفر حسن جاسم. التطبٌقات االجتماعٌة للتكنولوجٌا المعلومات. عمان: دار المناهج للنشر و التوزٌع،  - 3

الدقة

 
قابلية المراجعة   

 خصائص المعلومات

لصالحيةا  

 التكامل أو الشمول

 الوضوح

 المرونة

 التوقيت

 إمكانية الوصول قابلية المراجعة

 قابلية القياس

 عدم التحيز



:                                     ماهية نظم معلومات الموارد البشريةالفصل الثاني                                                                                    
 

 

 88 

بأنيا الحصول عمى  أما المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات و المعمومات فيعرفيا     
بثيا و و  اختزانياالمعمومات الصوتية و المصورة و الرقمية، و التي في نص مدون و تجييزىا و 

  (1)ذالك باستخدام توليفة من المعدات الميكرو الكترونية الحاسبة و االتصاالت عن بعد.

اختزانيا و و يقصد بيا التكنولوجيات االلكترونية لجمع المعمومات  المعمومات: تكنولوجياو       
الوسائل و معالجتيا و توصيميا، و عموما يستعمل ىذا المصطمح لإلشارة إلى األجيزة 

جعميا متاحة  االلكترونية الحديثة التي تستخدم لتسييل الحصول عمى المعمومات و تبادليا و
و بسيولة ، و تتعامل األجيزة و الوسائل مع المعمومات بكافة أشكاليا و بمراحل لطالبيا بسرعة 
 (2)تداوليا المختمفة.

أسموب التفكير في كيفية  ىي وسيمة و نتيجة التكنولوجيا:و في تعريف آخر نجد أن       
استخدام خراج نتيجة معينة أو منتج معين أي أنيا إلاستخدام المعارف و المعمومات و الميارات 

نتاج شيء معين يكون لو فائدة معينة يستطيع من اتيا و تطويعيا إلالمعرفة العممية و تطبيق
  (3)خالليا توفير الوقت و الجيد.

و ىي مشتقة من الكممة اليونانية  Technologieىي تعريب كممة  :إن كممة تكنولوجيا       
Techno  و تعني فن و ميارة، أما الجزء الثاني من الكممةLogie  التي تعني عمما أو دراسة. و

و تعرف بأنيا مختمف أنواع الوسائل التي تستخدم إلنتاج المستمزمات الضروري لراحة اإلنسان 
و خبرتو من  اإلنسان ةو المؤثر لمعرفو استمرارية وجوده، أو ىي التنظيم أو استخدام الفعال 

   (4)سائل ذات كفاءة تطبيقية عالية.خالل و 

                                                           
 39، ص. 2101الطائً، جعفر حسن جاسم. تكنولوجٌا المعلومات و تطبٌقاتها. عمان: دار البداٌة للنشر و التوزٌع،  - 1
 073،ص. 2101نبٌلة، خلٌفة جمعة. المكتبات العامة. ]د.م[: الدار المصرٌة اللبنانٌة،  ؛عبد الهادي، محمد فتحً - 2
، ] على الخط[ متاحة على الرابط 03:11، على الساعة 23/11/2107جودة، عبد الوهاب. مفهوم النتكنولوجٌا، تارٌخ الزٌارة ٌوم:  - 3

 http ://ahdelwahabqouda.antamontada.com/t20-topicالتالً: 
 13،ص. 2112ة الوراق للنشر و التوزٌع، قندلٌجً،عامر ابراهٌم؛ السامرائً، إٌمان فاضل. تكنولوجٌا المعلومات. عمان: مؤسس - 4
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ىي إيجاد الطرق و األدوات المناسبة لتخزين المعمومات  :تكنولوجيا المعموماتو        
تنظيميا و سرعة استرجاعيا عند المزوم و عرضيا بأحسن األشكال المفيدة التي تساعد عمى و 

 ( 1)اتخاذ القرارات المناسبة.

و تعرف أيضا بأنيا أدوات و وسائل تستخدم لجمع المعمومات و تصنيفو و تحميميا        
خزنيا أو توزيعيا و تصنف تحت عنوان أوسع و أشمل و ىو التقنيات المستندة إلى الحاسوب و 

 (    2)نشاطات لعمميات في المؤسسة.لعالقاتيا المباشرة 

مات لتنفيذ األنشطة ستخدميا نظم المعمو و يقصد بيا أيضا األدوات و التقنيات التي ت       
 Computer ختالف أنواعيا و تطبيقاتيا و تشمل كل من عتاد الحاسوبالحاسوبية عمى ا

hardware  و المكونات المادية لمحاسوب، برامج الحاسوبComputer software 
 Stocageتتضمن كل برامج الحاسوب من نظم تشغيل و برامج تطبيقات تكنولوجيا التخزين و

Technology  و تتضمن الوسائط المادية و البرامج التي تتولى عممية تخزين البيانات داخل
  (3)الحاسوب و خارجو.

تستخدم تكنولوجيا المعمومات بسبب الفوائد التي توفرىا و من فوائد تكنولوجيا المعمومات: 
الحواسيب وشبكات االتصال لألشخاص الذين يستخدمونيا في حياتيم العامة والعممية وتوفر 

 مجتمعة أربع فوائد رئيسية لممستخدمين ىي:

 ال قيمة لممعمومات الدقيقة إذا لم تصل إلي المستفيدين في الوقت المناسب.السرعة:  -1    

                                                           
 88، ص. 2107طه عشرى، نجالء عبد الفتاح. التقنٌات الحدٌثة و أثارها فً المكتبات. القاهرة دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر،  - 1
مؤسسة  :و التطبٌقات. عمان داود لالمً، حسان؛ شكرو لً البٌاتً، أمٌرة. تكنولوجٌا المعلومات فً منظمات األعمال االستخدامات - 2

 06، ص. 2101الوراق للنشر و التوزٌع، 
 77، ص. 2113ٌاٌسن، سعد غالب. أساسٌات نظم المعلومات اإلدارٌة و تكنولوجٌا المعلومات. عمان: دار المناهج للنشر و التوزٌع،  - 3
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 رة ثابتة أي إجراؤه مرة بعد أخرىالحاسوب يمتاز بقدرتو عمى تكرار العمل صو  الثبات: -2
النتائج نفسيا تماما وألي عدد من المرات ، لكن اإلنسان يجد  ألسموب نفسو ويحصل عمى با

 صعوبة في تكرار أداء العمل نفسو بالصورة نفسيا تماما.

الحواسيب دقيقة جدا فيي تستطيع تأشير أدق االختالفات التي يعجز البشر عن  الدقة: -3
 ا.رؤيتيا فالحاسوب ناجح في تحديد أدق االختالفات وناجح في أن يكون دقيق

عمى أن االستخدام و التي تعني أنك تستطيع االعتماد موثوقية  و ىيالموثوقية: -4 
إلييا الحاسوب وشبكة االتصاالت ستكون جاىزة لمعمل واألداء بالشكل المطموب عندما تحتاج 

 االستخدام وطبيعتو.  بغض النظر عن طرف

   

 

 

 

 (1).يوضح فوائد تكنولوجيا المعمومات (:00رقم) شكل

 و من خصائص تكنولوجيا المعمومات و ىي كالتالي: 

المستعمل ليا ممكن أن يكون مرسل أو مستقبل في نفس الوقت و المشاركين في  التفاعمية:
تفاعل بين األفراد و الو ىو يسمح بخمق نوع من  األدوار،عممية االتصال يستطيعون تبادل 

 المؤسسات.

                                                           
  020-021، صص. 2107اإلفتراضٌة. عمان: دار دجلة،  -الرقمٌة -خضٌر، مؤٌد ٌحً. المكتبات الحدٌثة: االلكترونٌة -  1

 السرعة

 الدقة

 تكنولوجيا المعلومات

 الموثوقية

 الثبات
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 و استقبال المعمومات في أي وقت. إرسالحيث يمكن لممستخدم  منية:االالتز 

 .: حيث تتسم بسيولة و بساطة التشغيل و أمثمة ذلك الفيديو، الفاكسولة االستخداميس

 : تتيح تكنولوجيا المعمومات وسائل التخزين التي تستوعب حجما ىائال منتقميص المكان
 المعمومات، و التي يمكن الوصول إلييا بيسر و سيولة.

: تمكن تكنولوجيا المعمومات من اقتصار الوقت مثل شبكة االنترنت التي تسمح تخفيض الوقت
لكل واحد بنا بالحصول عمى ما يمزمو من معمومات في وقت قصير جدا ميما كان موقعو 

 (1)الجغرافي.

 :ومن أىداف تكنولوجيا المعمومات 

االرتفاع بمستوى خدمات المستفيدين سواء داخمي أم خارجي ، وسواء مدير أو موظف ، أستاذ -
 أو طالب أو طبيب... الخ.

تقديم خدمات معمومات جديدة لممستفيد النيائي و المزيد من المعمومات وزيادة سرعة إنجاز -
 العمميات واستبدال النظم المعقدة.

الفنية ومالحقة كم العمل المتزايد وتقديم المزيد من  االرتفاع بمستوى تنفيذ اإلجراءات-
 المعمومات الدقيقة وتخفيض تكاليف الشغل.

توفير نظم معمومات لإلدارات وزيادة رضا العاممين وأحكام التدقيق والوقاية وتعزيز صورة -
  (2)المؤسسة وتوفير معمومات ذات جودة وزيادة سرعة عمميات تجييز البيانات.

 تكنولوجيا المعمومات في تدريب العاممين في المكتبات الجامعية: :استخدام3-3
                                                           

عمارة، كهٌنة. أهمٌة تكنولوجٌا المعلومات فً تحسٌن أداء المورد البشري داخل المؤسسة االقتصادٌة. ماستر. جامعة بوٌرة،  - 1

 09،ص. 2103
 72لً؛ أبو رقٌقة، اسماعٌل محمد. مرجع سابق. ص. الشهر بلً، أنغام ع - 2
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االنفجار المعرفي و تدفق المعمومات حتى يسمى ىذا العصر بعصر ثورة المعمومات  -    
 وىذا ما جعل اإلنسان يبحث عن وسيمة لحفظ ىذه المعمومات واسترجاعيا عند الضرورة.

الحاجة إلى السرعة في الحصول عمى المعمومات وذلك ألن ىذا العصر ىو عصر  -    
السرعة، مما يجعل اإلنسان بحاجة إلى التعامل مع ىذا الكم اليائل من المعمومات وكمما كان 

 (1)ذلك بأسرع وقت وأقل جيد، فإنو يقربنا من تحقيق أىدافنا. 

توفير األيدي العاممة حيث يستطيع الحاسوب أداء األعمال التي تؤدييا مجموعة كبيرة  -    
من األيدي العاممة الماىرة في األعمال اإلدارية والفنية وذلك من خالل سيولة إدخال المعمومات 

 واسترجاعيا من خالل الحاسوب.

في المكتبات لعالم يتمحور حول  وذلك بتييئة العاممين :تحسين فرص العمل المستقبمية -     
 التقنيات المتقدمة. 

تنمية ميارات معرفية عقمية عميا مثل حل مشكالت التفكير، جمع البيانات وتحميميا  -     
 وتركيبيا.

ضرورة استخدام الكتاب االلكتروني إلي جانب الكتاب الورقي في عصر المعموماتية  -     
 والطريق السريع لمتعمم.

 تعامل مع الواقع االفتراضي أصبح ضروريا في عصر المعموماتية.ال -     

أن الكومبيوتر يمكن أن يقوم بعمميات التخزين لممعمومات واستدعائيا بطرائق أسرع وأدق  -     
من اإلنسان، كما أنو يمكن أن يقوم بعمميات المحاكاة لمستقبل األحداث و الظواىر مما يسمح 

                                                           
 071ابراهٌم، السعٌد مبروك. تدرٌب و تنمٌة الموارد البشرٌة. مرجع سابق. ص.  - 1
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داعية في إعادة تركيب وتقييم المعمومات و تصنيفيا مما يسيم في حل لممعمم بأعمال قدراتو اإلب
 (1)المشكالت.

 استخدام تكنولوجيا المعمومات في إدارة المواد البشرية:-

جميع ميام وممارسات إدارة  ومات واالتصاالت تأثيرا كبيرا عمىأثر التطور في التكنولوجيا المعم
 الموارد البشرية.

تعتبر االنترنت مصدرا ممتازا لمبحث عن مختمف أنواع  البشرية:االنترنت والموارد  -0
ويعتمد  .جميع التطورات في ىذا الحقلب و لإللمام المعمومات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية

االنترنت لمقيام بميام  لبشرية في المؤسسات المختمفة عمىالموارد ا كثيرون من مديري
رسال البريد االلكتروني وتنفيذ العامم القوى استقطاب مثل أساسية جراء البحوث، وا  ة وا 
 الء . لزممع ا و التشبيك واالتصال التدريبية الدورات

ولقد كان االستقطاب من أوائل الميام التي تم تنفيذىا إلكتروني من خالل شبكة االنترنت  -
حث عن كثير من المؤسسات تستخدم الشبكة لنشر اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة ولمبفال

مرشحين مؤىمين لمتوظيف، وبإمكان المرشح لموظيفة أن يتقدم لمعمل مباشرة من خالل الحاسب 
 اآللي الشخصي واتصالو بالشبكة.

وتوفير شبكة االنترنت أيضا إمكانية االشتراك في حمقات و مجموعات نقاشة أو مجموعات  -
وظفي الموارد البشرية فيي مينية متخصصة تمثل فائدة كبيرة لم و ممتقيات أخبار و ندوات

تمكنيم من تبادل المعمومات حول جميع الموضوعات التي تيميم في مجاالت مثل التدريب 
 متطمبات القانونية وغيرىا.الونظم األجور والمزايا و 

                                                           
 077ابراهٌم، السعٌد مبروك.. مرجع نفسه. ص.  - 1
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نت شبكة الكترونية خاصة يتم تركيبيا وتشغيميا بداخل اتعتبر االنتر  نت:اشبكة االنتر -2
بعضيم البعض وتوزيع ونشر المعمومات بالواحدة لتمكين العاممين من االتصال  المؤسسة

 (1)والمعارف بداخل المؤسسة ككل.

نت الستخدام العاممين ولكن في بعض األحيان قد يتاح اوعادة ما تقوم المؤسسات بتركيب اإلنتر 
ضع بعض في مجال العمال أو لمعمالء مع و  الشريكةاالستخدام أيضا لبعض المؤسسات  

 الضمانات لتحقيق سرية وأمان االستخدام.

 نت أساليب جديدة النجاز الميام في مجال إدارة الموارد البشرية.اتوفر االنتر و  -

 و من ضمن االستخدامات الشائعة ليا ما يمي:

 .إنشاء دليل الكتروني لمعاممين يحدث بسيولة و يسر بدال من الدليل الورقي-

المطموبة يارات لشاغرة الكترونيا و تيسير البحث عن المؤىالت والماإلعالن عن الوظائف ا -
 ذلك.بلمقيام بالعمل من خالل البرامج الخاصة 

 المتاحة لمعاممين دون الحاجة إلىالت طتوفير معمومات محدثة عن عدم أيام اإلجازات والع -
 إدارة الموارد البشرية لالستعالم. إلىالذىاب شخصيا 

 أي الزمالء الكترونيا.ر   لألداء من خالل استطالعيم يإجراء تق -

ب ذتوفير وسائل أكثر جاذبية التصال بالعاممين تستخدم الفيديو و الصوت والرسومات تج -
 كترونيا وكذلك إلدخال تغيرات عمىتمكين العاممين من تحديث بياناتيم الشخصية  ال - االنتباه.

                                                           
عبد الوهاب، سمٌر محمد؛ البرادعً، لٌلى مصطفى. إدارة الموارد البشرٌة: المفاهٌم و المجاالت و االتجاهات الجدٌدة.القاهرة: مركز  - 1

  217، ص. 2116دراسات و استشارات اإلدارة العامة، 
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 مؤسسة بناء عمى النماذج و التنبؤات المتوفرة عمىالاختياراتيم من حزم المزايا التي توفرىا 
 (1) الشبكة .

لممئ  ةي و تيسير عممية البحث عن العاممين ذوي الميارات المطموبظيفحالل الو تخطيط اإل-
 الوظائف الشاغرة.

البشرية قاعدة البيانات يقصد بنظام معمومات الموارد  نظم معمومات الموارد البشرية: -3
كل المعمومات المتعمقة بالموارد البشرية وتوفير إمكانية الدخول إلي ىذه البيانات  تحتوي عمى

لمموارد البشرية ىو مساعدة مديري والحفاظ عمييا واليدف األساسي من وجود نظام المعمومات 
  الرصينة. اآلخرين في اتخاذ القرارات الموارد البشرية و المديرين

 الموارد البشرية مايمي: ومن أىم استخدامات نظام معمومات

 االنجاز االلكتروني لبعض الميام اإلدارية الروتينية وتوفير الوقت و الجيد -

 البحث بيسر مؤىالت المرشحين لمتوظيف وبالتالي إتمام عمميات حفظ المعمومات عن -

 .وسرعة أكثر

ظائف مع المتطمبات الو  لشاغمي عمىالتدريبية الفعمية  لخبراتإدارة التدريب من خالل مقارنة ا -
 التدريبية الخاصة بالوظيفة.

واألجور واقتراح أفضل أساليب  الميايةالتخطيط المالي من خالل تقدير وقع التغيرات في -
 التنفيذ.

 إدارة برامج المزايا المرنة. -

                                                           
  213مصطفى. مرجع نفسه. ص.  ، لٌلىعبد الوهاب، سمٌر محمد؛ البرادعً - 1
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التأخير و اإلجازات  و العطالت و اوقاتالحضور و الغياب و اإلجازات المرضية  ثيقتو  -
 (1) يذه المعمومات.ل ريعةاالعتيادية والمتابعة الس

 حاليةالبيانات العمالة ال ارد البشرية من خالل االعتماد علتخطيط االحتياجات من المو  -

 تنبؤات عن االحتياجات المستقبمية.إلعداد 

العمل و استخدام ىذه  العمالة التي تترك سيمات تحميل معدل دوران العمالة من خالل تحديد -
 ترك العمل. حتممة التي تؤدي إلىالمعمومات في استنباط األسباب الم

 و سيمات تيسير التزام القوانين و الموائح المنظمة لمعمل من خالل الفحص الدقيق لمؤىالت -
عميا اإلدارة ال ارير دورية إلىقتالمرشحين لمتوظيف وتحديد مدى توافقيا مع النظم والقوانين ورفع 

 (2)بشأنيا.

كل عام يمكن أن نمتمس أماكن بش المكتبات الجامعية: تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى: 3-4
في الشؤون اإلدارية إذ أن المكتبة قد  يمي: فيماتأثير تكنولوجيا المعمومات في مجال المكتبات 

الموظفين، و  شممت إجراءات المحاسبة و ممفاتيا، و أن سجالت اإللكترونية قد شممت شؤون
 قوائم الطالب و االمتحانات و سجالتيا و غير ذلك من الجوانب اإلدارية الميمة.

األعمال في معالجة البيانات في إجراءات التزويد الفيرسة عمى الخط المباشر، و غيرىا من  -
 قسم اإلجراءات الفنية.

المختمفة، و بناء عميو منيا و الجارية، ذات األشكال الراجعة المجموعات بكامميا، مكنت  -
 ة ىي األخرى ممكنة و تمت السيطرة عمى ىذه الخدمة بصورة أفضلعار أصبحت سجالت اإل

                                                           
  216ى مصطفى. مرجع نفسه. ص. لٌلب، سمٌر محمد؛ البرادعً، عبد الوها - - 1

 
  217لى مصطفى. مرجع نفسه.ص. ٌعبد الوهاب، سمٌر محمد؛ البرادعً، ل - 2
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النظام مكان الفوضى، بعد أن أصبح باإلمكان معرفة جميع التفاصيل حول كل وثيقة سواء فحل 
 (1) .داخمياخارج المكتبة أو معارة كانت 

من  االستفادةباإلمكان أن أصبح ة بعد يالبرامج المكتبوىذا أىم  تحسين خدمات المعمومات -
 (2)لمباحثين و غيرىا من القراء.معمومات خدمة مقتنيات جميع األطراف المشاركة في نظام ال

دة حوغرافيات و قوائم مو يمببيمستخمصات و يوغرافية من كشافات و بميات البيإصدار الدور  -
الوطنية و غيرىا من األدوات البحث العممي، و في لمدوريات و الصحف اليومية، و الفيارس 

خدماتيا، فبعد أن و رت حل مشكمة كبيرة من مشاكل المعمومات يىذا المجال فإن التقنية قد س
، يوم كانت بالسنين متباعدة، تحسينزمنية  عمى فترات تصدروغرافية يمبكانت ىذه الدوريات البي

أسبوعية أو نصف شيرية  ،ات قصيرة ومنتظمةا عمى فتر ىأصبح باإلمكان إصدار  تصدر يدويا
رت لمباحثين ميمة االستفادة من أحدث المعمومات في كافة سيعمى سبيل المثال وبذلك 

 فأصبحت البحوث أحسن  نوعية والتعميم أكثر فعالية.المحاضرات،  إعدادالبحوث، و 
الموضوعات، ميوغرافية ،والكشافات، وقوائم رؤوس بحل مشكمة تحديث القوائم البي -

والمستخمصات و الفيارس الوطنية والقوائم الموحدة وغيرىا من أدوات البحث العممي، وىذه 
 مالنظم المعمومات التقميدية نظرا وكان حميا مستحيال في ظل  ،التعقيد كانت مشكمة في غاية

 (3)طائمة وأوقات قيمة.تستنزف من موارد مالية 
 : في المكتبات الجامعية إدارة الموارد البشرية عمى تأثير تكنولوجيا المعمومات :3-5

ىذه التطورات  أبرزات سريعة و غير مسبوقة في كافة مناحي الحياة ر طو تاألخيرة  اآلونةشيدت 
مك المتعمقة تزت وقتنا الحالي ىي الديناميكية التي عرفيا المجال التكنولوجي خاصة يوالتي م

ف بتكنولوجية المعمومات واالعتماد المتزايد والمكثف ا أصبح يعر مب أو و بيا لمعالجة المعمومات
                                                           

 077لطائً، حسن جعفر. مرجع سابق.ص . ا - 2
 078الطائً، حسن جعفر. مرجع نفسه. ص.  - 2
 079الطائً، جعفر حسن. مرجع نفسه، ص.  - 3
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األنشطة البشرية والتي من المتوقع أن  -لم نقل كل أن -في حلنحو استعماليا وتوظيفيا بقوة 
 .ض سيطرتيا لعقود الحقةفر ي

لكمي ا وأالجزئي  المستوى عميقة سواء عمى نا أثاراتاينكلقد كان إلقتحام تكنولوجيا المعمومات 
عصرا أصبحت فيو ىذه األخيرة  ،ظيور ما يعرف بعصر المعمومات والمعرفة أدت إلىحيث 

المعروفة وتكنولوجية  موردا أساسيا ال تقل أىمية عن باقي موارد اإلنتاج الكالسيكية (المعرفة)
ؤسسات تحديات جديدة تختمف الم ىراتيجيا.ىذا الوضع الجديد فرض عمسالحا است المعمومات

الدول النامية أكثر فأكثر  الفقرات السابقة، و تزداد شدة ىذه التحديات عمى عن شكال ومحتوى
عموما . و تكنولوجية  را لمتأثيرات المسجمة في الميدان التكنولوجينظمنو عن الدول المتطورة 

بما  لعربية لم تتأثرالتخصص، لكن ىذا ال يعني أن ىذه الدول بما فييا ا وع المعمومات موض
الت و المزايا التي يسيتفضل الوبعمال ، فالعالم اليوم التكنولوجيا خاصة في عالم األىذه أفرزتو 

 عائق الصغيرة و منو بات لزاما يقع عمىمنحتيا ىذه التكنولوجية لمبشرية أصبح يشبو القرية 
مع تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في تنمية و إدارة  كيفمدير تنمية موارد البشرية مسؤولية الت

 وارد البشرية و يشمل ذلك:الم
 .تدريب الكوادر العاممة في إدارة الموارد البشرية الستيعاب ىذه التطبيقات -   

و ىذا كمو لالستفادة من  وضع الخطط الالزمة لتكيف المؤسسات مع ىذه التطبيقات -   
لتأثير بصورة تكنولوجيا المعمومات التي ليا تأثير بارز عمى إدارة الموارد البشرية يتجمى ىذا ا

خاصة من خالل دور الكمبيوتر في مجال إدارة الموارد البشرية يؤثر استخدام الكمبيوتر عمى 
 المالمح التالية إلدارة الموارد البشرية:

 تقميل العمالة الروتينية. -0
 السرعة في األداء.  -2

 (1) الدقة في األداء.  -1
                                                           

 22، ص. 2100كورتل؛ منٌر، نوري. استراتٌجٌات إدارة الموارد البشرٌة. عمان: دار المجتمع العربً للنشر و التوزٌع، فرٌد،  - - 1
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 قدرة أعمى عمى التخطيط. -7

 قدرة أعمى عمى تنظيم  -3

 قدرة أعمى عمى الرقابة.  -6

 و لمكمبيوتر دور كبير في مجاالت إدارة الموارد البشرية التالية: -
اإلحتفاظ بسجل المعمومات عن الموارد البشرية يشمل كافة المعمومات عن العاممين مثل أوال: 

 المعمومات الشخصية و الوظيفية و الصحية ...إلخ
تشمل بيانات عبيرية عن تطور ىذه الموارد بالمؤسسة  إعداد تقارير عن الموارد البشريةثانيا: 

 كمعدالت الغياب و التأخير ميزانية األجور.
االستقطاب و االختيار و يشمل عمى سبيل المثال إجراء مقابالت شخصية عبر االنترنت ثالثا: 

 و كذلك االختبارات الوظيفية و النفسية.
معدالت ترك العمل و كذلك حسابات إعداد تخطيط القوى العاممة و يشمل حساب رابعا: 

تخطيط و رقابة األجور  خامسا: -العاممين في كل وظيفة و حركة تدفقيم بين األقسام المختمفة
 و الرواتب و يشمل حسابات ميزانية الحوافز و الرواتب واستحقاق العاممين.

التدريب و يشمل تقديم برامج تدريبية عبر االنترنت و االحتفاظ بسجالت لييئات  سادسا:
 التدريب المختمفة...إلخ.

إن تطبيقات تكنولوجيا المعمومات يؤثر تأثيرا سمبيا عمى إدارة و تنمية الموارد البشرية كتغير 
سبيل و مع ذلك  ثقافة المؤسسة من ثقافة ورقية إلى ثقافة الكترونية في كافة مجاالت العمل

و اإلدارة  e-HRD/Mال لحصر التحول إلى اإلدارة االلكترونية لموارد البشرية في المثال 
 (1). اإلفتراضية

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 
 21فرٌد، كورتل؛ منٌر، نوري. مرجع نفسه. ص.  -- 1
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       خالصة:

 

أن نظام معمومات الموارد البشرية ىو أحد التطبيقات الخاصة بقواعد نستخمص في ىذا الفصل 
الفعالية، و ىو نظام و المعمومات االلكترونية و البرامج الجاىزة التي تستيدف تحقيق الكفاءة 

خزنيا و و   سعي أساسا إلى توفير المعموماتالمصمم لمقيام بوظيفة إدارة الموارد البشرية و 
كفاءة استخدام و استرجاعيا و معالجتيا بالسرعة الممكنة التخاذ القرارات ذات العالقة بفعالية 

استخدام تكنولوجيا و العنصر البشري و رفع مستوى أدائو في تحقيق أىداف المكتبة الجامعية، 
 بات الجامعية.المعمومات في تدريب العاممين و مدى تأثيرىا عمى إدارة الموارد البشرية في المكت
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 الفصل الثالث: الفصل الميداني

 تمهيد:

       

بعدما تم التطرق في الفصول األولى إلى تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى إدارة الموارد       
نتائج ىذا الفصل التطبيقي إلى إستخالص البشرية في المكتبات الجامعية، سوف نتطرق في 

جامعة عبد لاالستمارة التي سبق أن قمنا بتوزيعيا عمى العاممين بالمكتبة الجامعية المركزية 
الحميد بن باديس كعينة الدراسة، و ىذا لإلجابة عمى االشكالية المطروحة سابقا و التي 

مى إدارة الموارد البشرية في تيدف إلى التعرف عمى مدى تأثير تكنولوجيا المعمومات ع
 المكتبات الجامعية و غيرىا من تساؤالت الدراسة و كل ىذا من وجية نظر المبحوثين.
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 تعريف المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس المبحث األول:

 :تعريف المكتبة المركزية :1-1
في وسط مدينة مستغانم و بالتحديد في المعيد الفالحي  ITAتقع المكتبة المركزية          

الذي كان قديما. اآلن أصبحت جامعة لبعض الشعب مثل )المغات األجنبية كالمغة االسبانية 
 و الفرنسية و كذلك البيولوجيا(.

م تفضل السيد الوزير 4773فبراير  79ىـ الموافق لـ 3645ذو القعدة  35و في يوم     
و البحث العممي بوضع حجر األساسي لبناء مكتبة جامعية بمستغانم حيث في  التعميم العالي

قام فخامة الرئيس عبد العزيز  4776فبراير  37ىـ الموافق لـ 3646ذو الحجة عام  :3يوم 
 بوتفميقة بتدشين المكتبة المركزية لجامعة مستغانم.

 أهداف المكتبة المركزية:
 يتيا، و العمل عمى نشرىا و تقديميا عمى الحفاظ عمى المعرفة و إثرائيا و تنم

 المستويين القومي و اإلنساني.

  نشر العمم و إعداد الكفاءات المتخصصة في فروع العمم المختمفة عمى مستوى
 العصر، و حفظ التراث العممي و نقمو عبر األجيال من خالل التعميم و التدريب.

 .النيوض بالشباب فكريا و روحيا و خمقيا 

  في تنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا.المساىمة 

  توثيق الروابط الثقافية و العممية بينيا و بين من يشترك معيا من مؤسسات في
 الرسالة و اليدف محميا و عربيا و عالميا.

 إعداد و توفير القيادات في شتى القطاعات العممية و المينية في المجتمع 

 يع التعبير عن أفكاره عمما و عمال و الذي يدرك إعداد الشباب المفكر الذي يستط
 يقدر تقاليد مجتمعو و األفكار و القيم السائدة فيو. و
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  متابعة التقدم العممي في شتى فروع المعرفة و اإلسيام في ىذا التقدم عن طريق
البحث العممي كأداة لتوسيع حدود المعرفة اإلنسانية لحل مشكالت المجتمع في شتى 

 نمية اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا.قطاعاتو و ت

 العاممون بالمكتبة المركزية: 1-2
    يعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجامعية ذلك العنصر الفعال لمقيام بخدمات

 معموماتية، و عميو فالجدول يبين عدد الموظفين ورتبيم:

 العدد الرتبة
 4 ممحق بالمكتبات مستوى أول

 6 وثائقي أمين محفوظات

 ; عون تقني بالمكتبات الجامعية

 ; مساعد المكتبات

 46 المجموع

 (: العاممون بالمكتبة المركزية74جدول رقم )
 رصيد المكتبة: 1-3

تتوفر لدى المكتبة المركزية عمى رصيد وثائقي متنوع. مما يخدم المجتمع           
التخصصات الموجودة في الجامعة. و يوضح الجدول  المستفيد حيث يغطي جميع

 توزيع األرصدة الوثائقية بالمكتبة من حيث عدد العناوين و عدد النسخ. 
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 عدد النسخ عدد العناوين نوع الوثائق
  37835عربية:  الكتب

 588أجنبية: 

74963  
35674 

  3934عربية: القواميس و الموسوعات
 ;574أجنبية: 

5756  
84;3 

  ;445عربية:  و الدكتوراهالمذكرات الماجستر 
 49;أجنبية: 

5654 
3777 

  4777عربية:  المجالت
 5786أجنبية:

6377 
7777 

 7777; 677;4 المجموع

 الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية.(: 77جدول رقم)
 مستعممي المكتبة: 1-4

 عددىا الفئة
 8773 الطمبة ليسونس

 6687 ماستر

 537 ماجستر

 8:4 دوكتوراه

 777 أستاذ دائم

 374 أستاذ مؤقت

 34837 المجموع

 مستعممي المكتبة :(78جدول رقم )
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 القانون الداخمي لممكتبة المركزية: 5-
 قانون خاص بالطمبة: 

 ال يسمح الدخول إلى المكتبة بدون تقديم الوثائق التالية: المادة األولى:
 بطاقة الطالب. -      
 القارئ. بطاقة -      

 :المادة الثانية
 بطاقة القارئ بطاقة شخصية. -      
 العامة و نظافة المكان. اآلدابااللتزام بالمياقة و  -      

 داخل المكتبة يمنع منعا باتا ما يمي:المادة الثالثة:
 التدخين و األكل و الشرب. -      
 الياتف و الوسائل السمعية. -      
 زعاج اآلخرين.رفع الصوت و إ -      

 تغير وضعية الكراسي و الطاوالت. -
 يمنع منعا باتا اإلطالع في البحث البيبميوغرافي شخصين في نفس الجياز. -      

 من يتجاوز ليذا النظام يعرض صاحبو لمعقوبات التالية: المادة الرابعة:
 إنذار مسجل عمى البطاقة. -      
 خدمات المكتبة. اإلقصاء المؤقت و النيائي من -      
 اإلحالة عمى المجمس التأديبي. -      

 المادة الخامسة: 
 عمى أعوان األمن الحرص عل تطبيق الصارم ليذا النظام. -      
 :قانون خاص بالعاممين 
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تساير المكتبة ظروف وقت دخول و خروج العامل الذي يقطن بعيدا عن مكان  -      
 العمل.
 يتوجب عمى العاممين بالقيام بالوظائف الموكمة إلييم. -      
 في حين خروج العامل أو غيابو، يجب أن يكون مصحوب بوثيقة تثبت سبب ذلك. -      

البد عمى العاممين بالتعاون المشترك فيما بينيم من خالل التبادل و التغيير بين الوظائف  -
 من أجل معرفة كل ميام المكتبة.

 االتصال اإلنساني و اإلداري ضروري داخل المكتبة. -      
 تحميل البيانات الشخصية لمعينة المبحث الثاني:

 سيتم في ىذا البحث تحميل الجنس، السن، المستوى التعميمي، الخبرة  -
 مينية، و ذلك من خالل تحميل األسئمة الخاصة بالبيانات الشخصية لممبحوثين.ال

 .ح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنسيوض (:1الجدول رقم)
 

 

 

 

 

42% 

58% 

دائرة نسبٌة تبٌن توزٌع أفراد العٌنة (: 01)شكل رقم 
 حسب الجنس

 ذكر

 أنثى

 الجنس التكرار النسبة المئوية%
 ذكر 21 %64
 أنثى 29 :%7

 المجموع 50 %377
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(: توزيع مجتمع البحث حسب الجنس نالحظ أن أكبر نسبة ىي نسبة 73يبين الجدول رقم )
 43أي ما يعادل  %64أما نسبة الذكور  من المجموع الكمي، ;4أي ما يعادل  %:7اإلناث

 عدة أسباب.من المجموع الكمي و ىذا راجع إلى 
توزيع العينة حسب السن (:22الجدول رقم)  

 فئات السن التكرار النسبة المئوية%
سنة;4إلى  47أقل من  39 %34  

;5إلى  57من  47 %40  

;6إلى  67من  34 %24  

;7إلى  77من  73 %02  

سنة 87أكثر من  77 %00  

 المجموع 77 %100
 

 
(: توزيع النسبي ألفراد العينة حسب السن، فنالحظ أن74يبين الجدول رقم )  

 34%  من العمر %67سنة باإلضافة إلى كون ;4و  47يبمغون من العمر ما بين 

الغالبة من فئة الشباب في إدارة سنة و ىو ما يدل بوضوح عمى أن الفئة  ;5و  57ما بين 
 المكتبة الجامعية.الموارد البشرية في 

34% 

40% 

24% 
2% 

0% 

 دائة نسبٌة تبٌن توزٌع العٌنة حسب السن (: 02)شكل رقم 

 سنة 29إلى  20أقل من 

   39إلى 30من 

 49إلى  40من 

 59إلى  50من 

 سنة 60أكثر من 
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من العينة ومن  %46نسبة  أي 34كما يالحظ أن عدد المذين يتجاوز سنيم األربعين ىو 
عمى مجموعة الموظفين في المكتبة الجامعية تبين أن ىناك عالقة طردية خالل إطالعنا 

 بين سن الموظف و رتبتو في المكتبة الجامعية  و يعود ذلك أساسا إلى الخبرة المينية التي
  يحظى بيا رؤساء المصالح و كذا إلى استحداث الموظفين الجدد.

المستوى التعميمي -  

يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي (:23لجدول رقم )ا  

 المستوى التعميمي التكرار النسبة المئوية%
 مستوى جامعي 54 %62.74

 مستوى ثانوي 33 %21.56

 دبموم بعد الثانوية :7 %15.68
 المجموع 73 %100

 

 
(: المستوى التعميمي لمعاممين بحيث بمغت نسبة العاممين ذو75يبين الجدول رقم )  

62.74% 
21.56% 

15.68% 

دائرة نسبٌة تبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب (: 03)شكل رقم 
 المستوى التعلٌمً

 مستوى جامعً

 مستوى ثانوي

 دبلوم بعد ثانوٌة
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و ىذا ما  %43.78النسبة إال  أما المستوى الثانوي فمم تبمغ %84.96المستوى الجامعي 
دبموم ستوى الثانوي. ثم يميو عمى أن غالبية المبحوثين ذو مستوى جامعي أكثر من الميدل 
من المجموع الكمي. :7مما يعادل  %:37.8الثانوية أي نسبة  بعد  
يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المينية. (:24الجدول رقم)      

% النسبة المئوية   اإلجابة التكرار 
سنوات 7أقل من  47 %40  

37إلى  8من  39 %34  

37إلى  33من  :7 %16  

47إلى  38من  74 %04  

سنة 47أكثر من  75 %6  

 المجموع 77 %100
 

 

40% 

34% 

16% 
4% 6% 

دائرة نسبٌة تبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب (: 04)شكل رقم 
 الخبرة المهنٌة

 سنوات 5أقل من 

 10إلى  6من 

 15إلى  11من 

 20إلى  16من 

 سنة 20أكثر من 
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(: فكرة أولية غير جازمة عن مدى تمكن العاممين من استخدام 76يعطي الجدول رقم )
تكنولوجيا المعمومات فعادة ما يتناسب ىذا المدى مع الخبرة المينية عكسيا، ما لم تكن 

المعمومات.المكتبة الجامعية محافظة عمى التغيرات الحاصمة في تكنولوجيا   
 سنوات(، بينما النسب 7من العينة حديثي العيد في وظائفيم ) أقل من  %67 فيالحظ أن

من األفراد %78األقدمية األخرى و نالحظ كذلك أن المئوية  متفاوتة بين الفئات   
 العينة فاقت مدة خدمتيم بالمكتبة الجامعية العشرين سنة.

المعمومات في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجامعيةاستخدام تكنولوجيا  المحور األول:  
(.3استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:25الجدول رقم)  

ىل تمتمك جياز كمبيوتر في مكتبك؟-  
% النسبة المئوية   اإلجابة التكرار 

 نعم :5 %76
 ال 34 %24

 المجموع 77 %100
 

 

76% 

24% 

 دائرة نسبٌة تبٌن امتالك جهاز كمبٌوتر (: 05)شكل رقم

 نعم

 ال
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تاريخ التكنولوجيا، و ليذا أصبح امتالكو أمر يشكل ظيور جياز الكمبيوتر أىم حدث في 
ميم في المؤسسات و الذي يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي لعصر الوسائط المعموماتية و 

الجدول  االتصالية. ثم إن امتالكو لم يضعف بل ازداد قوة و تسارعا و ىذا ما تدعمو بيانات
بنسبة  مفردة تمتمكو :5 تر منيمنجد أن كل مفردات العينة تمتمك جياز كمبيو  أعاله، حيث

إلى توفر األجيزة في المكتبة الجامعية، بينما ما نجد القميل من ال يمتمك و ىذا يرجع  98%
    مفردة و ىي نسبة قميمة جدا. 34أي ما يعادل  %46في المكتبة بنسبة  جياز كمبيوتر
 (.74استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:26الجدول رقم)

 تمتمك المكتبة الجامعية؟ ) يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة(ىل  -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 28.84% 15 شبكة محمية )األنترانت(
 50% 26 شبكة عالمية )األنترنت(

 00.00% 00 داخمية )اإلكسترانات( شبكة
 21.15% 11 ليست لدييا أي شبكة

 100% 52 المجموع
 

 
   

28.84% 

50% 

0.00% 21.15% 

دائرة نسبٌة تبٌن الشبكات التً تمتلكها المكتبة (: 06)شكل رقم 
 الجامعٌة

 (األنترنت)شبكة محلٌة 

 (األنترنت)شبكة عالمٌة 

 األكسترانات)شبكة داخلٌة

 لٌست لدٌها أٌة شبكة
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أن اإلجابات تضمنت اختيار أكثر من إجابة ألن المكتبة الجامعية تمتمك في الوقت مع العمم 
بالتالي و نفسو شبكة محمية و شبكة عالمية، إال أن العمال ال يمتمكيا كميا في آن واحد، 

حسب إجابات المبحوثين فإن الشبكة التي تمتمكيا المكتبة الجامعية بنسبة أكبر ىي الشبكة 
أما الشبكة  %6:.:4، ثم تمييا الشبكة المحمية بنسبة % 77نت( بنسبة العالمية )االنتر 

تبين  %43.37الداخمية )اإلكسترانات( لم تسجل أي نسبة فيي منعدمة تماما، و أخيرا نسبة 
 بأنيا ليست لدييا أي شبكة . 

 (.75المبحوثين لسؤال االستمارة )استجابة (: 27الجدول رقم )

 ىل تمتمك بريد الكتروني؟ -

 %النسبة المئوية  التكرار اإلجابة

 90% 67 نعم

 10% 77 ال

 100% 77 المجموع

 

 
 

90% 

10% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول امتالك (: 07)شكل رقم 
 العاملٌن فً المكتبة الجامعٌة برٌد الكترونً

 نعم

 ال
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ىو و  %7;من خالل الجدول أعاله يتبين لنا أن نسبة العاممين الذين يمتمكون بريد الكتروني 
و  %37من المجموع الكمي ألفراد العينة، أما  الذين ال يمتمكون بريد الكتروني  67ما يعادل 

من المجموع الكمي، و ىذا يدل عمى أن الذين ال يمتمكون بريد الكتروني  7ىو ما يعادل 
 بنسبة قميمة جدا و ىذا راجع لعدة أسباب.

 (76استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:28الجدول رقم )

ىل تستخدم شبكة األنترنت لموصول إلى المعمومات التي تحتاجيا داخل المكتبة  -
 عية؟الجام

 %النسبة المئوية  التكرار اإلجابة
 10% 77 دائما

 60% 57 أحيانا

 30% 37 مطمقا

 100% 77 المجموع

 

 

10% 

60% 

30% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول استخدام (: 08)شكل رقم 
شبكة االنترنت من أجل الوصول إلى المعلومات التً ٌحتاجونها 

 داخل المكتبة الجامعٌة

 دائما

 أحٌانا

 مطلقا
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أجابوا مطمقا  %57من العينة أجابوا أحيانا في حين أن  %87(: فإن :7حسب الجدول رقم)
و ىذا ما يؤكد عمى أن استخدام ىذه الشبكة من طرف عمال المكتبة الجامعية ليس بالصورة 
المطموبة رغم توفرىا، سواء ذلك راجع إلى عجز الموظف أو عدم إلزامية العمل لذلك 
فالتطبيقات المكتبية تطغى و استخدام االنترنت في أغمب األحوال يستخدمونو الموظفون 

 و. لمترفي

 (. 7استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:29الجدول رقم )

 ىل تستخدم شبكة االنترنت لمقيام بأبحاث في إطار عممك داخل المكتبة الجامعية؟ -

 %النسبة المئوية  التكرار اإلجابة

 14% 79 غالبا

 52% 48 أحيانا

 34% 39 أبدا

 100% 77 المجموع

 

 

14% 

52% 

34% 

دائرة نسبٌة تبٌن استخدام شبكة االنترنت عند (: 09)شكل رقم 
 القٌام بأبحاث فً إطار العمل داخل المكتبة الجامعٌة

 غالبا

 أحٌانا

 أبدا
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أجابوا بـ  %56من العينة أجابوا بـ أحيانا في حين أن  %74 ( فإن;7حسب الجدول رقم )
و ىذا يرجع إلى طبيعة العمل الموكمة  %36أبدا أما غالبا فكان سبعة أشخاص فقط بنسبة 

لكل موظف و كذا التكوين الشخصي لو ألنو ليس ىناك إلزام الستخدام مثل ىذه التكنولوجيا، 
 سواء كان مباشر أو من متطمبات الوظيفة.

 ( 8استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (12الجدول رقم )
 اىل ترى أن المكتبة الجامعية تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات اعتماد -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة  

 14% 79 اعتماد كبير

 44% 44 اعتماد متوسط

 42% 43 اعتماد ضعيف

 100% 77 المجموع
 

 
 المعمومات الجدول أعاله نالحظ أن اعتماد المكتبة الجامعية عمى تكنولوجيامن خالل نتائج 

و ىذا يرجع إلى المرحمة المتأخرة في عممية إدخال  %66 اعتماد متوسط و ذلك بنسبة

14% 

44% 

42% 

دائرة نسبٌة تبٌن مدى اعتماد المكتبة الجامعٌة ( 10)شكل رقم

  على تكنولوجٌا المعلومات

 اعتماد كبٌر

 اعتماد متوسط

 اعتماد ضعٌف
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مقارنة ببقية الجامعات األخرى، حيث تجد أن نسبة  تكنولوجيا المعمومات لممكتبة الجامعية
كتبة الجامعية اعتماد ضعيف، أما الذين يرون أنيا تعتمد منيم يرون أن اعتماد الم 64%
لذا أي استخدام التكنولوجيا  %36تكنولوجيا المعمومات اعتماد كبير فتبمغ نسبيم  عمى

الحديثة لممعمومات في مجال تسيير الموارد البشرية داخل المكتبة الجامعية أدى إلى تفعيل 
 دور ىذه الوظيفة بشكل متوسط .

 أهمية تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية لممكتبات الجامعية الثاني: المحور
 (.3استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:11الجدول رقم )

 ىل تعتقد أن أىمية العمل باستعمال تكنولوجيا المعمومات؟ -
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 52% 48 جيد

 38% ;3 حسن

 04% 74 شيء

 06% 75 لم يتغير

 100% 77 المجموع
 

  

52% 
38% 

4% 

6% 

دائرة نسبٌة تبٌن أهمٌة العمل باستعمال (: 11)شكل رقم 
 تكنزولوجٌا المعلومات 

 جٌد

 حسن

 شًء

 لم ٌتغٌر
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أن العمل باستعمال تكنولوجيا المعمومات جيد في حين أن  %74(: 33يبين الجدول رقم )
يرون أن العمل بيذه الطريقة حسن، أما المالحظة التي تشد االنتباه ىو عدم استياء  %:5

أي من العاممين نحوىا، و من خالل االستبيان يتبين لنا مستوى الطموح أكبر لدى البعض 
إلى تطوير التكنولوجيا المستعممة و ذلك راجع إلى مستوى التحكم في التكنولوجيا المستعممة 

اطالعيم عمى تكنولوجيا أكثر تطورا سواء المتعمقة بالتجييزات أو طرق العمل باإلضافة إلى 
 في المكتبات  أخرى خاصة أو عامة )متابعة التطورات و التقنيات الجديدة(.

 (.4استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:12الجدول رقم )
 المكتبة الجامعية؟ ىل تعتقد أن أىمية تكنولوجيا المعمومات تساىم في تحقيق أىداف -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %377 77 نعم

 00.00% 77 ال

 %377 77 المجموع

 

 
من العاممين في المكتبة الجامعية يرون أن أىمية  %377(: فإن 34حسب الجدول رقم )  

تكنولوجيا تساىم في تحقيق أىداف المكتبة الجامعية، من خالل تسيل عممية الوصول إلى 

100% 

0% 

دائرة نسبٌة تبٌن أهمٌة تكنولوجٌا المعلومات (: 12)شكل رقم 
 تساهم فً تحقٌق أهداف المكتبة الجامعٌة

 نعم

 ال
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المعمومات بأقصى سرعة، ألن المكتبة إذا كانت متوفرة عمى شبكة االنترنت يستطيع 
الباحثون أن يتعرفوا عمى رصيد المكتبة الجامعية من خالل موقعيا دون التنقل إلييا و 
تكنولوجيا المعمومات تسيل عممية البحث العممي و إيصال المعمومات إلى المستفيدين ألن 

باق مع التطور التكنولوجي، أما في المقابل لم نسجل أي نسبة فيما المعمومات دائما في س
 يخص الذين أجابوا باإلجابة ال.

 (. 5استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:13الجدول رقم )
 ىل توافق عمى مضاعفة استخدام تكنولوجيا المعمومات في المكتبة الجامعية؟ -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 86% 65 موافق

 12% 78 معارض

 02% 73 غير ميتم

 100% 77 المجموع

 

  
(: أن ىناك رغبة قوية من طرف العاممين في المكتبة الجامعية نحو 35يؤكد الجدول رقم )

تطوير  و مضاعفة استخدام تكنولوجيا المعمومات حيث أن نسبة العاممين بالمكتبة الجامعية 

86% 

12% 
2% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول موافقة (: 12)شكل رقم 
 ومضاعفة استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة الجامعٌة

 موافق

 معارض

 غٌر مهتم
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ىذه المضاعفة، في حين يبدوا من  %34بينما عرض  %8:الذين وافقوا عمى ذلك ىي 
 غير ميتمين بيذا اإلجراء تماما. %4النتائج المحصل عمييا أن 

 (.6استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة) (:14الجدول رقم )
 إذا كانت اإلجابة معارض لماذا؟ -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %62.5 77 عدم التحكم في استخدام تكنولوجيا
 %25 74 تفضل الطرق التقميدية في العمل
 %12.5 73 التكنولوجيا الحديثة متعبة أكثر

 %377 :7 المجموع

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

يعود سبب عدم رضا العاممين عن مضاعفة استخدام تكنولوجيا المعمومات حسب الجدول 
في استخدام تكنولوجيا المعمومات و تخوفيم من أن يؤثر  %84.7(: إلى عدم تحكم 36رقم )

ىذا اإلجراء عمى مستقبميم الوظيفي و بالرجوع إلى الشيادات التي تحصل عمييا العاممون 
عمى مستوى الوظيفة ) المستوى التعميمي( يتبين أن اإلجابات المعارضين مبررة بالمستوى 

رية عمى كل العاممين في المكتبة الجامعية التعميمي المنخفض غير أن ىذه القاعدة غير سا

62.50% 
25% 

12.50% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول (: 14)شكل رقم 
 استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة الجامعٌة

عدم التحكم فً استخدام 
 التكنولوجٌا

 تفضل الطرق التقلٌدٌة

التكنولوجٌا الحدٌثة متعبة 
 أكثر
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حيث الحظ أن ىناك من العاممين من ىو متحكم في استخدام تكنولوجيا المعمومات و منيم 
ليس متحكم في استخداميا، ما يعني أن ىذا التحكم غير مرتبط بالضرورة بالمستوى 

 التعميمي لمعامل.
 

 (.7تمارة )استجابة المبحوثين لسؤال االس (:15الجدول رقم )
 ىل وفرت المكتبة الجامعية تكوينا لمستخدمييا في مجال التكنولوجيا الجديدة لممعمومات؟ -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 24% 34 نعم
 76% :5 ال

 100% 77 المجموع
 

 
بما أن التكوين يعتبر من أىم الوظائف الموكمة إلى إدارة الموارد البشرية، فإنو يعد التكوين 
في مجال تكنولوجيا المعمومات  ذو أىمية كبيرة ال سيما في المكتبات الجامعية و باألخص 

و إذا عممنا بما تحتاجو المكتبة الجامعية من جيود لتغطية الكم اليائل من األعمال اإلدارية، 
ىنا تظير المزايا التي تقدميا التكنولوجيا الحديثة لممعمومات من الدقة و السرعة )اختصار 
الوقت( عالوة عمى ما تختزلو من تكاليف، و بث القصيد ىنا أنو كمما أىمنا المورد البشري 

(: 37كمما ضاعفنا المزايا المذكورة المحققة من تكنولوجيا المعمومات، و يظير الجدول رقم )

24% 

76% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول توفٌر (: 15)شكل رقم 
 المكتبة الجامعٌة التكوٌن فً مجال التكنولوجٌا الجدٌدة للمعلومات

 نعم

 ال
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فقط من العينة قد استفدوا من التكوين الذي تقدمو الجامعة في ىذا المجال،  %46ن نسبة أ
 من التكوين في ىذا المجال.  %98و ىي نسبة قميمة جدا بينما لم يستفد 

 (.8استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:16الجدول رقم ) 
 يعتبر تكوينا؟إذا كانت اإلجابة بنعم ىل التكوين الذي وفرتو لك  -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 41.67% 77 جيدا
 33.33% 76 مقبوال

 25% 75 غير كافي
 100% 34 المجموع

 

 
 
 

ليست الخبرة في التكوين فحسب و إنما كذلك في نوعية التكوين في حد ذاتو، فيقيم الجدول 
(: مدى جودة التكوين المقدم من جية و ىو في حد ذاتو مستوى رضا العاممين عنو، 38رقم)

فيعتبر المبحوثين )المستفيدين( من التكوين في مجال التكنولوجيا الحديثة لممعمومات أن 
ن كان غير كافي، و من خالل الجدولين السابقين يتبين أن التكوين في مجال مستوى التكوي

التكنولوجيا الجديدة لممعمومات غير موجود و إن وجد فيو ضعيف و غير كافي، و عميو 

41.67% 

33.33% 

25% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول (: 16)شكل رقم 
 التكوٌن الذي وفرته المكتبة الجامعٌة

 جٌدا

 مقبوال

 غٌر كافً
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فإن إدارة الموارد البشرية تؤكد مرة أخرى عن مدى الضعف الذي تعانيو إدارة الموارد البشرية 
 جيا في تفعيل و ظائفيا.غي استثمار ىذه التكنولو 

تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى كل من وظائف إدارة الموارد البشرية في  المحور الثالث:
 المكتبات الجامعية.

 (.3استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:17الجدول رقم ) -
عمى طريقة ىل تعتقد أن عممية إدخال تكنولوجيا المعمومات عمى المكتبة الجامعية سيؤثر  -

 تسيير الموارد البشرية؟
 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %60 57 نعم

 %40 47 ال

 %100 77 المجموع
 

 
 

من العاممين بالمكتبة الجامعية يرون بأن إدخال  %87(: فإن 39حسب الجدول رقم )
أن %67تكنولوجيا المعمومات ستؤثر عمى طريقة تسيير الموارد البشرية، في حين يرى 

 إدخال تكنولوجيا المعمومات لن تؤثر عمى طريقة تسيير الموارد البشرية.

60% 

40% 

دائرة نسبٌة تبٌن عملٌة إدخال تكنولوجٌا (: 17)شكل رقم 
المعلومات على المكتبة الجامعٌة و تأثٌرها على طرٌقة تسٌٌر 

 الموارد البشرٌة

 نعم

 ال
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 (.4استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة) (:18الجدول رقم )
 إذا كانت اإلجابة بنعم فيل يؤثر ذلك؟ -

 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %64 54 إيجابيا

 %36 :3 سمبيا

 %100 77 المجموع

 

 
 

من المبحوثين أعطيت إجاباتيم عمى السؤال الثاني من  %86(: فإن :3الجدول رقم )حسب 
االستمارة تقييما ايجابيا لالعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد البشرية  بينما 

سمبيا و ىذا ما يدل عمى تكنولوجيا المعمومات تؤثر عمى  %58كانت اإلجابات األخرى بـ 
 الموارد البشرية.طريقة تسيير 

 (.5استجابة المبحوثين لسؤال االستمارة ) (:19الجدول )

 ىل تشكل تكنولوجيا المعمومات خطرا عمى وظيفتك؟ -

64% 

36% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول تكنولوجٌا (: 18)شكل رقم 
 المعلومات و تأثٌرها على طرٌقة سٌر الموارد البشرٌة

 إٌجابٌا

 سلبٌا
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 %النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %47 37 نعم

 80% 67 ال

 100% 77 المجموع
 

 
من العاممين بالمكتبة الجامعية يرون بأن إدخال  %47(: فإن ;3حسب الجدول رقم ) 

من العاممين ال يرون بأن  %7:تكنولوجيا المعمومات تشكل خطر عمى وظيفتيم، بينما 
إدخال تكنولوجيا المعمومات ال تشكل خطر عمى وظيفتيم، و ىذا ما يعكس مستواىم 

حور الثاني و تحميمو نجد التكويني فيم ال يدركون الخطر الذي يترصدىم، فإذا رجعنا إلى الم
أن أغمبية العاممين ال يتمتعون بمستوى عالي من التكوين، و رغم ذلك ليم كامل الثقة و ىذا 

 الشيء إيجابي إذا تم تكوينيم عمى استخدام ىذه التكنولوجيا.

 

 

20% 

80% 

دائرة نسبٌة تبٌن إجابات المبحوثٌن حول خطر (: 19)شكل رقم 
 تكنولوجٌا المعلومات على الوظٌفة

 نعم

 ال
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 التحقق من الفرضيات:

الموارد البشرية  الفرضية األولى: و التي توقعت: " استخدام تكنولوجيا المعمومات في إدارة
 لممكتبات الجامعية " لم تتحقق، و تمثمت مؤشراتها في ما يمي:

( من استبيان العاممين :7من مفردات العينة المبينة في الجدول رقم ) %37نسبة         
الخاص بـ: " استخدام شبكة االنترنت لموصول إلى المعمومات التي يحتاجونيا داخل المكتبة 

ل عمى أن العاممين يستخدمون شبكة األنترنت في أغمب األحوال في الجامعية، و ىي تد
 الترفيو و ليس في العمميات اإلدارية.

( من استبيان العاممين ;7من مفردات العينة المبينة في الجدول رقم ) %36نسبة        
خل  الخاص بـ: " استخدام العاممين شبكة االنترنت من أجل القيام بأبحاث في إطار العمل دا

المكتبة الجامعية " حيث وضحت أن العاممين ال يستخدمون شبكة االنترنت في األبحاث 
 العممية و ىذا يرجع إلى طبيعة العمل الموكمة لكل موظف و كذا التكوين الشخصي ليم.

( و التي تبين أن المكتبة 37من المبحوثين المبينة في الجدول رقم ) %36نسبة        
عمى تكنولوجيا المعمومات و ىذا يرجع المرحمة المتأخرة في عممية إدخال الجامعية ال تعتمد 

 تكنولوجيا المعمومات لممكتبة الجامعية مقارنة ببقية الجامعات األخرى.

و التي جاءت كما يمي: "أهمية تكنولوجيا المعمومات في إدارة الموارد  الفرضية الثانية:
 ا، و تمثمت مؤشراتها فيمايمي:البشرية لممكتبات الجامعية" قد تحققت نسبي

( من استبيان العاممين 33العينة المكتبية في الجدول رقم ) مفرداتمن  %74نسبة         
: أن أىمية العمل باستعمال تكنولوجيا المعمومات جيد، و ىذا يبين لنا بأن مستوى الخاص بـ

طموح أكبر لدى بعض العاممين في تطوير تكنولوجيا المستعممة و ىذا يرجع إلى إطالعيم 
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عمى تكنولوجيات أكثر تطورا سواء المتعممة بالتجييزات أو طرق العمل في المكتبات األخرى 
 بمتابعة التطورات و التقنيات الجديدة. خاصة أو عامة و ذلك

و التي نصت عمى مايمي: تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى كل من وظائف  الفرضية الثالثة:
 إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية قد تحققت، و نذكر من مؤشراتيا في 

عية يرون بان اإلدخال ( تبين أن العاممين بالمكتبة الجام39نتائج الجدول رقم )        
 .%87تكنولوجيا المعمومات تؤثر عمى طريقة تسيير الموارد البشرية و كانت نسبة اإلجابة بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل الميداني              ثالث:                                             الفصل ال  

 

 

 128 

لجداول :  من خالل ما تم التطرق إليو في ىذه الدراسة و بعد تفريع االنتائج العامة لمدراسة
 النتائج العامة التالية:  و تحميل بياناتيا توصمنا إلى

أظيرت الدراسة بأن معظم العاممين في المكتبة الجامعية يمتمكون أجيزة كمبيوتر في  -
 مكتبيم.

 بينت الدراسة بان المكتبة الجامعية تمتمك شبكة عالمية )االنترنت(. -

 كشفت الدراسة بأن أغمبية العاممين في المكتبة الجامعية يمتمكون بريد الكتروني. -

عية ال يستخدمون شبكة االنترنت في الحصول عمى المعمومات، و العاممين بالمكتبة الجام -
عدم القيام بأبحاث عممية خاصة في مجال عمميم بل يستخدمونيا في الترفيو و ليس في 

 األمور اإلدارية.

 المكتبة الجامعية يعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات اعتماد متوسط. -

كنولوجيا المعمومات يساىم في تحقيق أىداف أظيرت الدراسة بأن أىمية العمل باستخدام ت -
 المكتبة الجامعية .

 العاممين بالمكتبة الجامعية يوافقون عمى مضاعفة استخدام تكنولوجيا المعمومات. -

 المكتبة الجامعية ال توفر التكوين لمستخدمييا في مجال التكنولوجيا الجديدة لممعمومات. -

 ة سير الموارد البشرية.تكنولوجيا المعمومات تؤثر عمى طريق -

 إدخال تكنولوجيا المعمومات ال يشكل خطر عمى وظيفة العاممين.  -
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بعد دراسة و تحميل النتائج المتحصل عمييا و التعرف عمى مدى  االقتراحات و التوصيات:
يمكن تقديم االقتراحات و التوصيات تأثير تكنولوجيا المعمومات، عمى إدارة الموارد البشرية 

 ية:التال

ضرورة استخدام شبكة االنترنت في العمميات اإلدارية و ليس في الترفيو، ألن اليدف ليس  -
 في الشبكة في حد ذاتيا بل المزايا التي تجنى من ورائيا.

 ة ىذه الخطوة.عقبل إدخال تكنولوجيا المعمومات يجب نشر ثقافة لممسيرين بنجا -

 ى في استخدام تكنولوجيا المعمومات.شبكة االنترنت ىي الواجية و الخطوة األول -

الرفع من مستوى المتخصصين في المكتبات الجامعية و ذلك من خالل القيام بعمميات  -
 تحسيسية و تكثيف الدوارات التدريبية و التكوينية في مجال استخدام تكنولوجيا المعمومات.

و توظيفيا في المكتبات  توفير الميزانية الالزمة القتناء الوسائل التكنولوجية الجديدة -
 الجامعية.  

اإلطالع عمى تجارب المؤسسات التي نجحت في ىذا المجال و االعتماد عمييا في عممية  -
 إدارة الموارد البشرية مع األخذ بعين االعتبار محيطيا و ظروفيا.

 ضرورة اىتمام العاممين بالجانب التكنولوجي. -

ير الموارد البشرية أصبح نتيجة حتمية لمتطورات استخدام تكنولوجيا المعمومات في تسي -
التكنولوجية التي يشيدىا العصر الحالي و بالتالي فإنو يجب مواكبة ىذه التطورات من خالل 
 إدخال تكنولوجيا المعمومات عمى مختمف وظائفيا بالتركيز عمى وظيفة إدارة الموارد البشرية.

 التكنولوجية الحديثة.التنسيق بين العمل التقميدي و األعمال  -
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ضرورة عمل المكتبات الجامعية عمى توفير مستمزمات و متطمبات تطبيق تكنولوجيا  -
 المعمومات في مكتباتيا.

يجب استحداث وسائل تكنولوجية فعالة لتخزين المعمومات و تنظيميا و تبويبيا بطريقة  -
 تسيل عمى العاممين الوصول إلييا و االستفادة منيا.

استخدام تكنولوجيا المعمومات ألنيا تساعد في ربح الوقت و التخمص من األعمال ضرورة  -
 اإلدارية الروتينية و التوجو نحو األعمال ذات القيمة المضافة األكبر.

ضرورة توظيف مختصين في المجال، و ذلك بوضع الموظف المناسب في المكان  -
 المناسب.

تدريب العاممين عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات و التكيف و التأقمم مع ىذه  رةو ضر  -
المستجدات الحديثة من أجل تطوير العمل و الرفع في زيادة اإلنتاجية مما يعزز عالقتيم 

 بالمكتبة الجامعية. 
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 خاتمة:

إن مفيوم إدارة الموارد البشرية جاء ضمن تكنولوجيا الحديثة التي فرضت عميو كامل       
األنشطة و وظائف المؤسسات الذي جاء في مفاىيم عدة كإدارة القوى العاممة في مفيوميا 
الواسع مما تممكو من ميارات و قدرات معرفية و الرغبة في التطمع إلى ما ىو جديد بحيث 

البشري ذو العقل المدبر يحركيا  و يتفاعل معيا أال و ىو العنصر البشري شكمت العنصر 
الذي تتزايد قيمتو بمرور الوقت و كيف أن وجود ىذا العقل البشري المبدع يفرز ثروات ىائمة 
يسيرىا، و الذي أصبح لو دور الفعال و األساسي في كيفية تسيير شؤون االستخدام الفعال 

ات المكتبة، و ذلك بمساعدة عمى تحقيق جميع أىدافيا حيث تنبع لمعاممين في جميع مستوي
أىمية إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية من طبيعة عمميا الذي يتصف بالصعوبة 
إلى حد ما، و التي تعتبر بمثابة أداة ربط في سمسمة النظام لما توفره من إمكانيات مناسبة 

معاممين فييا أو المستفيدين منيا، حيث تعتبر مشاركا فعاال لإلبداع المعرفي سواء بالنسبة ل
التثقيف نظرا ألن المكتبات الجامعية ىي مؤسسات و في دعم البحث العممي و مكان االلتقاء 

الخارجية و ذات أىداف محددة واضحة تيدف إلى مسايرة التقدم و متفاعمة في بيئتيا الداخمية 
اآللي و نظم المعمومات بصفة خاصة و في مجال  المذىل و المتالحق في مجاالت الحاسب

تكنولوجيا المعمومات بصفة عامة ليذا كانت الحاجة ممحة إلى بناء كوادر بشرية متخصصة 
و مؤىمة لمعمل بحيث تكون ذات كفاءات و ميارات في مختمف المجاالت العممية و 

ل المتنامية و ذلك تكنولوجية الحديثة التي حققت قفزة نوعية لمواجية تحديات المستقب
لالستجابة إلى متطمبات المستفيدين منيم الباحثين الطمبة و الموظفين ليذا تسعى المكتبات 

اختيار ذوي الكفاءات و المواىب إلى أقصى حد ممكن و ذلك بوضع و الجامعية إلى تخطيط 
من العنصر البشري في العمل المناسب و كذلك اتخاذ اإلجراءات المالئمة في ىذا الصدد 

خالل تصميم اختبارات أداء مناسبة لمتنبؤ بالمستوى المتوقع منيم، و تعيين األكفاء، و 
تطويرىم و إبراز إمكانيتيم، و تنمية ىذه القوى العاممة المرتبطة بالتطور العممي المتنامي 
األىمية في المجتمع في إضافة إلى التكوين و التدريب ىذه األخيرة تساىم بدورىا في زيادة 
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كفاءة اإلنتاجية لممؤسسة التي يجب عمييا أن تسعى جاىدة لالىتمام بيا و االستثمار في ال
تنمية مياراتيا و كفاءاتيا لتكون و ذات فائدة عمى تحقيق أىدافيا بفعالية و تساعدىا في 
مواجية التغيرات و التحديات التي تواجييا و زيادة المنافسة عمى امتالك قدر ممكن من 

عمومات المتاحة و توصيميا سرعة قائمة، و ذلك يعد دخوليا حيز التكنولوجيا المو اإلنتاج 
الجديدة و غيرىا، لذا يجب أن تتبنى توجيات إستراتيجية في تعامالتيا مع العنصر البشري 

عالقتو بالمؤسسة حيث القاسم المشترك األعظم في كل األنشطة و لوحظ في نياية القرن و 
االعتراف المتزايد بالموارد البشرية و إدارتيا في المكتبات  العشرين االىتمام الكبير و

الجامعية بحيث أصبحت مطموبة في الوقت الراىن خاصة فيما يخص المدراء في كيفية 
ستراتيجية التخطيط و ذلك لمحصول عمى جودة اإلنتاج الفكري  االقتصادي و تسير المؤسسة وا 

 معا.

من أىم الموضوعات التي استحوذت عمى اىتمام  إن موضوع إدارة الموارد البشرية يعتبر -
 و تفكير الكثير من الكتاب و العاممين في مجال المكتبات الجامعية.  

 



 بيبليوغرافية                                                                                                 
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دار المسيرة لمنشر و عمان:  .، أساليبه، مفاهيمه، أدواتهأسسهااللكترونية: 

 .3009التوزيع،

 .البحث العممي: أسسه و مناهجه و اساليبه و اجراءاته .عميان، ربحي مصطفى -4
 عمان: بيت األفكار الدولية. ]د.ت[.

 .طرق البحث العممي: المفاهيم و المنهجيات. فوزي عبد الخالق، عمي إحسان شوكت-5
 .3008 اإلسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية،

 القاىرة: عالم كتب. ]د.ت[. .األسس و المبادئبحوث اإلعالم:  .حسن، سمير محمد-6

البحث العممي في العموم اإلنسانية و  .التل، وائل عبد الرحمن؛ قاحل، عيسى محمد -7
 .3008عمان: دار كامل لمنشر و التوزيع، .االجتماعية

الجزائر: ديوان  .الم و االتصال‘مناهج البحث العممي في عموم ا .بن مرسمي، أحمد -8
 .3004الوطني لممطبوعات الجامعي،
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عمم المعمومات و تطبيقاته في البيئة  .نيال الرمادي، أماني زكريا؛ فؤاد اسماعيل، -9
 .3022د.م[: دار المعرفة الجامعية، ]. الرقمية

عمان: دار  .و دعم اتخاذ القرار الُمَحْوَسَبة نظم المعمومات .ابراىيم الفقي،عبد اهلل -11
 .3023الثقافة لمنشر و التوزيع، 

 Informationتكنولوجيا االتصال و المعمومات=  .المزاىرة، منال ىالل -11

Comminication Technologies . ،عمان: دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة
3025. 

: دار []د.متنمية الموارد البشرية.  .سالطنة، بمقاسمغربي، عمي؛ قيرة، اسماعيل؛  -12
 .3003الفجر لمنشر و التوزيع، 

إدارة المكتبات الجامعية في ضوء اتجاهات اإلدارة المعاصرة:  ابراىيم، السعيد مبروك. -13
القاىرة: المجموعة العربية  .الجودة الشاممة ، الهندرة، إدارة المعرفة، اإلدارة  االلكترونية

 .3023لمتدريب و النشر،

 .3009عمان: دار دجمة،  .والمعموماتالمرجع في عمم المكتبات  .الدباس، رايا أحمد -14

المكتبات االلكترونية و الرقمية و أثرها الثقافي في طو عشرى، نجالء عبد الفتاح.  -15
 .3025اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،  .المجتمع

القاىرة: دار العموم لمنشر و  .اإلدارة اإلستراتيجية لممكتبات الجامعية .محمودقطر،  -16
 .3022التوزيع، 

 .بالمكتبات الجامعية في عصر المعرفة إدارة الموارد البشرية ابراىيم، السعيد مبروك. -17
 . 3025اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،



 بيبليوغرافية                                                                                                 
 

 

 135 

 .3020عمان: دار المسيرة لمنشر و التوزيع،  .أنواع المكتبات .المدادحة، أحمد نافع -18

عمان: األىمية لمنشر و  .أساسيات عمم المكتبات و المعمومات .سالمة، عبد الحافظ -19
 .3003التوزيع، 

الدور الثقافي لممكتبات الجامعية بين تكنولوجيا االتصاالت  .خطاب، السعيد مبروك -21
 .3025مؤسسة الوراق لمنشر و التوزيع، عمان:  .و ثورة المعمومات

 .اإلدارة االستراتيجية لممكتبات و مرافق المعمومات .ابراىيم، السعيد مبروك -21
 .3025: دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،اإلسكندرية

اإلدارة و مبادئ التخطيط و التنظيم في  .المدادحة، أحمد نافع؛ النوافعة، سالمة سويمم -22
 .3024صفاء لمنشر و التوزيع، عمان: دار  .المكتبات

 .Humain Resource Managementإدارة الموارد البشرية= .كشواي، باري -23
 .3003القاىرة:دار الفاروق لمنشر و التوزيع، 

اإلسكندرية: دار الوفاء، . تدريب و تنمية الموارد البشرية .ابراىيم، السعيد مبروك -24
3023. 

البحرين: مؤسسة لورد العالمية  .إدارة الموارد البشرية. الصيرفي، محمدكامل، أسامة؛  -25
 .3007لمشؤون الجامعية،

اإلسكندرية:  .االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية عبد الباقي، صالح الدين. -26
 .3003دار الجامعة الجديدة لمنشر و التوزيع، 

إدارة الموارد  .بد اليادي؛ حسن، روايةعبد الباقي، صالحي الدين؛ مسمم، عمي ع -27
 .3008. اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، البشرية
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المدير المعاصر و إدارة األعمال في بيئة العولمة  محمود أبوبكر، مصطفى. -28
 .3004اإلسكندرية: الدار الجامعية،  .المعاصرة

عمان: دار  .عولمة إدارة الموارد البشرية نظرة استراتيجية بدر النداوي، عبد العزيز. -29
 .:300المسيرة لمنشر و التوزيع، 

عمان: دار وائل  .إدارة الموارد البشرية .عباس، سييمة محمد؛ عمي، عمي حسين -31
 .:::2لمطياعة و النشر، 

عمان: دار مجدالوي  .و تأثيرات العولمة عميها إدارة الموارد البشرية. الموسوي،سنان -31
 .3009لمنشر و التوزيع، 

. القاىرة:دار تكنولوجيا الموارد البشرية إدارة و تنمية تخطيط و تطوير. لطفي، عمي -32
 .:300السحاب لمنشر و التوزيع، 

مبادئ إدارة و تنظيم المكتبات و مراكز  .عميان، ربحي مصطفى؛ النجداوي، أمين -33
 .:300نشر و التوزيع،عمان: دارصفاء لم. المعمومات

 .8::2،.]د.م[: الدار العربية لمعمومالناجح لمموظفين التدريب م.بيل، ممكول-34

اإلسكندرية: دار  .إدارة الموارد البشرية في المجال الرياضي. سيار، عبد الرحمن -35
 .3025الوفاء لدنيا الطباعة، 

لمموارد البشرية: المدخل لتحقيق  اإلستراتيجيةاإلدارة  .المرسي، جمال الدين محمد -36
 .3007اإلسكندرية: الدار الجامعية، . ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادي و العشرين
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إدارة الموارد البشرية: المفاهيم . ليمى مصطفى، عبد الوىاب، سمير محمد؛ البرادعي -37
 اإلدارةاستشارات كز دراسات و القاىرة: مر  .و المجاالت و التجاهات الجديدة

 .3007العامة،

تدريب و تنمية الموارد البشرية بالمكتبات و مرافق  ابراىيم، السعيد مبروك. -38
  .3023اإلسكندرية:دار الوفاء، .المعمومات

. اإلدارة العممية لممكتبات و مراكز المعمومات .آل عروان، ىند بنت عبد الرحمن -39
 .3004الرياض: مكتب المالك فيد الوطنية، 

القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب و  .إدارة المكتبات الجامعية .ابراىيم، السعيد مبروك -41
 .3023نشر،لا

المكتب : مرجع متكامل في اإلدارة االلكترونية لمموارد البشريةالصيرفي، محمد.  -41
 .:300الجامعي الحديث،

عمان: إثراء النشر تكاممي.. إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي سالم، مؤيد سعيد -42
 .:300و التوزيع، 

]د.م[: . إدارة الموارد البشرية موضوعات و بحوث متقدمة. جاد الرب، سيد محمد -43
 .3006مطبعة العشرى، 

صناعة المعمومات نظريات  .، أنغام عمي؛ أبو رقيقة، اسماعيل محمدالشيربمي -44
 .3024لمنشر و التوزيع، عمان: مؤسسة الوراق  .وتحديات تقنيات و تطبيقات

عمان: دار اليازوري  .نظام المعمومات التسويقية مدخل اتخاذ القرار .قاشي، خالد -45
 .3025لمنشر و التوزيع، 
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مراكز المعمومات و التوثيق  و نظم  .عبود، رحيم؛ الصوصاع، أحالم فرج -46
 .3024.]د.م[: دار زىران لمنشر و التوزيع، معموماتها

عمم المكتبات و المعمومات دراسات في المؤسسات و  اليادي، محمد فتحي.عبد  -47
 .7::2القاىرة: الدار العربية لمكتاب، . اإلعالم و االنتاج الفكري

 Specialالمكتبات المتخصصة و مراكز المعمومات= .عميان، ربحي مصطفى-48

Libraries Information Centre . 3025التوزيع،عمان: دار صفاء لمنشر و. 

 . عمان:التطبيقات االجتماعية لمتكنولوجيا المعمومات .الطائي، حعفر حسن جاسم -49
 .3007دار المناىج لمنشر و التوزيع، 

عمان: دار البداية . تكنولوجيا المعمومات و تطبيقاتها الطائي، جعفر حسن جاسم. -51
 .3024لمنشر و التوزيع،

.]د.م[: الدار المصرية المكتبات العامة. مة، خميفة جمعةعبد اليادي، محمد فتحي؛ نبي -51
 .3020المبنانية، 

عمان: . تكنولوجيا المعمومات .قندليجي، عامر ابراىيم؛ السامرائي، إيمان فاضل -52
 .3003مؤسسة الوراق لمنشر و التوزيع،

القاىرة: دار . التقنيات الحديثة و اثرها في المكتبات .طو عشرى، نجالء عبد الفتاح -53
 .3025الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،

لوجيا المعمومات في منظمات تكنو  .، أميرةلالمي، حسان؛ شكرولي البياتيداود  -54
 .3020عمان: مؤسسة الوراق لمنشر و التوزيع، .االعمال االستخدامات و التطبيقات
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تكنولوجيا المعمومات. أساسيات نظم المعمومات اإلدارية و  ياسين، سعد غالب. -55
 .3006عمان: دار المناىج لمنشر و التوزيع،

عمان: دار مكتبات الحديثة: اإللكترونية الرقمية، اإلفتراضية. ال. خضير، مؤيد يحيى -56
 .3025دجمة، 

عمان: دار المجتمع استراتيجية ادارة الموارد البشرية.  .فريد، كورتل؛ منير، نوري -57
 .3022يع،العربي لمنشر و التوز 

 الكتب بالمغة الفرنسية:

58- Angers,Mourice.Pratique A la M’éthodologie.Alger: Casbah, 

1997,p.237 

59- Weisbergher Berth. The Total survergerrorqpptach .Press : 
universityof chikago,2005,p.233  

 مقاالت الدوريات: 

مدى تطبيق مبادئ الجودة في المكتبات الجامعية.  .احمد الخطاب، محمد عبد اهلل -61
 .3027جانفي  26مجمة عمم المكتبات و المعمومات، ع 

مجمة عمم التدريب المهني في المكتبات و المعمومات.  هلل .ا عبدمحمد الشريف،  -61
 .3020، مارس3المكتبات و المعمومات، ع

في تقييم أداء الموارد البشرية  دور نظام معمومات الموارد البشرية. صورية، زاوي -62
 .3020، جوان 8مجمة العموم اإلنسانية و االجتماعية، ع. في المؤسسة
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 المذكرات و األطروحات:

المكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العممي في ظل البيئة  عميمور، سيام. -63
 .3023ماجستير. جامعة جيجل، االلكترونية. 

جامعة الجزائر، الرقمنة في المكتبات الجامعية الجزائرية. ماجستير.  .ةسالم، باشيو  -64
3009. 

دور اإلدارة االستراتيجية لمموارد البشرية في تنمية الميزة  .، بن قايدفاطمة الزىراء -65
 .3022ماجستير. جامعة أحمد بوقرة بومرداس،التنافسية لممؤسسات االقتصادية الجزائرية. 

ماجستير. ور تقييم أداء العاممين في تحديد إحتياجات التدريب. د .بن عيشى، عمار -66
 .3007جامعة مسيمة،

أهمية تكنولوجيا المعمومات في تحسين أداء المورد البشري داخل  عمارة، كيينة. -67
 .3026جامعة بويرة،  .ماستر .المؤسسة االقتصادية

 الويبوغرافية:

، عمى 36/04/3028، تاريخ الزيارة يوم: مفهوم التكنولوجيا .جودة، عبد الوىاب -68
، ] عمى الخط[ متاح عمى الرابط التالي: 26:40الساعة 

http://andelwahabopuda.antmontada.com/t20-topic.  
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

-مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم العلوم اإلنسانية

 

 

 

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علم المكتبات و المعلومات، تخصص نظم 

ـتوثيق الموسومة بالالحديثة و تكنولوجيا  المعلومات  

 

 

 

 

 :تحت إشراف األستاذ:                                              من إعداد الطالبة

 د.وزار سليمان                                                    ساخي سهيلة

 :يــــــأخ

هذا استبيان في إطار بحث علمي، الرجاء اإلجابة على كل األسئلة بكل موضوعية، و ثق أنها لن 

تستخدم سوى لغرض البحث مع احتفاظنا بالسرية التامة للمعلومات التي سنتحصل عليها و التي 

  وانب البحث، هدفنا إثراء البحث العلمي.تقتضيها ج

 في اإلجابة الصحيحة× :ضع عالمة

  

6102/6102السنة الجامعية   

 

تكنولوجيا المعلومات على إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعيةتأثير   

-نموذجا–ة المركزية لجامعة مستغانم المكتب  



 

 بيانات شخصية

 ذكر          أنثى الجنس:

 سنة 02اكثر من         02-02      02-02       02-02       02-02أقل من  السن:

 مستوى جامعً          مستوى ثانوي         دبلوم بعد الثانوٌة المستوى التعلٌمً:

       02أكثر من      02-00        00-00       02-0سنوات      0أقل من  الخبرة المهنٌة: 

 .المحور األول: إستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية للمكتبات الجامعية 

 هل تمتلك جهاز كمبٌوتر فً مكتبك؟ -0

 نعم                ال

 كثر من إجابة واحدة(هل تمتلك المكتبة الجامعٌة؟ ) ٌمكن إختٌار أ -0

 شبكة محلٌة) األنترانات(          شبكة داخلٌة )اإلكسترانات(

 شبكة عالمٌة )األنترنت(           لٌست لدٌها أٌة شبكة

 هل تمتلك برٌد إلكترونً؟ -0

 نعم                ال

 للوصول إلى المعلومات التً تحتاجها داخل المكتبة الجامعٌة ؟ هل تستخدم شبكة األنترنت -0

 دائما              أحٌانا                  مطلقا

 هل تستخدم شبكة األنترنت للقٌام بابحاث فً إطار عملك داخل المكتبة الجامعٌة؟ -0

 غالبا              أحٌانا                 أبدا

 هل ترى أن المكتبة الجامعٌة تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات إعتماد -0

 كبٌر              متوسط                ضعٌف

 

 تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية للمكتبات الجامعية أهمية المحور الثاني:

 هل تعتقد ان أهمٌة العمل باستعمال تكنولوجٌا المعلومات؟ -0

 د              حسن                     سًء                    لم ٌتغٌرجٌ

 ت تساهم فً تحقٌق أهداف المكتبة الجامعٌة؟تقد أن أهمٌة تكنولوجٌا المعلوماهل تع -0

 نعم              ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم أو ال كٌف ذلك؟

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

 هل توافق على مضاعفة إستخدام تكنولوجٌا المعلومات فً المكتبة الجامعٌة؟ -0



 موافق             معارض                غٌر مهتم

 إذا كانت اإلجابة معارض "لماذا"؟ -0

 العملعدم تحكم فً استخدام تكنولوجٌا            تفضل الطرق التقلٌدٌة فً 

 التكنولوجٌا الحدٌثة متعبة أكثر                

 هل وفرت لكم المكتبة الجامعٌة تكوٌنا فً مجال التكنولوجٌا الجدٌدة للمعلومات؟ -0

 نعم                ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم هل التكوٌن الذي وفرته لك ٌعتبر تكوٌنا؟ -0

 غٌر كافً   جٌد                مقبوال           

المحور الثالث: تأثير تكنولوجيا المعلومات على كل من وظائف إدارة الموارد البشرية في المكتبات 

 .الجامعية

عملٌة إدخال تكنولوجٌا المعلومات على كل من وظائف إدارة الموارد البشرٌة سٌؤثر  أنهل تعتقد  -0

 على طرٌقة تسٌٌر الموارد البشرٌة؟

 نعم                ال                   

 

 إكانت اإلجابة بنعم فهل ٌؤثر ذلك؟ -0

 إٌجابٌا                   سلبٌا    

 إذا كانت اإلجابة سلبٌا لماذا؟

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

 خطرا على وظٌفتك؟ هل تشكل تكنولوجٌا المعلومات -0

 نعم                         ال

 إذا كانت اإلجابة بال لماذا؟

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



(                                                                                            20ملحق رقم )  
 

 الهيكل التنظيم لممكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 الطابق األرضي

 فضاء للقراء بنك أعوان األمن

 الطابق األول

 مكتب التسجيالت

 الرصيد الوثائقي

 

 الطابق الثاني

 مكتب التسجيالت

 فضاء للقراء

 قاعة األمن الداخلي

المحاضراتقاعة   

 الطابق الثاني

 الرصيد الوثائقي

 قاعة األمن الداخلي

 قاعة المحاضرات فضاء للقراء

 قاعة المراجع قاعة المذكرات )ليسانس(

 فضاء للمطالعة الداخلية

(و الفنون ، اللغات األجنبية اآلداببنك اإلعارة تخصص العلوم االجتماعية )  



(                                                                                            20ملحق رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية13شكل رقم )

 

 

 السكريتاريا

 الطابق الثالث

 الرصيد الوثائقي

 قاعة االنترنت للطلبة قاعة االنترنت لألساتذة  رسيتماج قاعة الرسائل الدكتوراه و مذكرة مصلحة المعالجة الوثائقية

 الطابق الرابع

تسيير و الحقوقالاقتصادية، علوم بنك اإلعارة تخصص علوم تجارية،   

 مكتب مسؤول المكتبة

 الرصيد الوثائقي

 الرصيد الوثائقي قاعة المجاالت و الدوريات مصلحة الجرد و اإلقتناءات

 بنك اإلعارة تخصص العلوم و التكنولوجية و العلوم الطبيعية



(                                                                                            20ملحق رقم )  
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 :ممخص

تجمي الرؤية حول وضعية المكتبة إن ىذه الدراسة أجابت عن تساؤالت عدة أدت إلى        

إزاء إدارة الموارد البشرية التي تمثل الكادر البشري  المركزية، جامعة عبد الحميد ابن باديس

الذي يقوم بكافة أعمال المكتبة و يعتبر أحد أىم الموارد التي تعتمد عميو المكتبات الجامعية 

يعتبر كل عامل من العاممين في المكتبة الستمرار و التطور و التوسع، إذ في البقاء و ا

حيث أن المكتبات الجامعية التي تسعى لتحقيق الجامعية عنصر نجاح أو فشل لممكتبة، 

التميز و النجاح إنما ىي المكتبات التي تخمق و تبنى كادرا بشريا متميزا و ماىرا و 

متخصصا من خالل التدريب و التأىيل  و التطوير المستمر، إن تنمية الموارد البشرية من 

ي المجاالت المختمفة لرفع مستوى خالل زيادة المعرفة و الميارات و القدرات لدى العاممين ف

و خمق كفاءة األداء، حيث تعتبر تكنولوجيا المعمومات أحد أدوات تنمية العنصر البشري 

القوى البشرية الحكيمة القادرة عمى اإلبتكار و اإلبداع والتأثير، و تساعد برامج تنمية القوى 

بأقل مستويات المقاومة و البشرية بشكل كبير في تطبيق عمميات و أنظمة إدارة المعرفة 

  النزاع. 

 :ةيحاالمفتالكممات 

 .تكنولوجيا، المعمومات، إدارة الموارد البشرية، المكتبات الجامعية، الجامعة، مستغانم 
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