


 

 .اللهم إن نشكرك شكر الشاكرين ونحمدك حمد الحامدين

الحمد هلل بنعمتك تتم الصالحات فالحمد والشكر هلل العلي القدير الذي منحنا وأعاننا على  
 .إنجاز هذا العمل المتواضع

 ال يسعنا في هذا المقام أن نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان

  مذكرة بحثنا األستاذة محمدي ناديةللتي شرفتنا بإشرافها على 

 .على ما قدمته من توجيهات علمية قيمة ورشيدة

 كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة أساتذة قسم علم المكتبات

 بتقديم المعلومات التي ساعدتنا كثيرا في إنجاز بحثنا. الذين لم يبخلوا علينا 

العزيزين الذين أعانونا وشجعونا على االستمرار وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر إلى الوالدين 
كمال الدراسة الجامعية.  في مسير العلم والنجاح وا 

وال ننسى شكر الصديقات واألصدقاء على وقوفهم معنا في كل صغيرة وكبيرة حتى وصلنا 
 هذه اللحظة.

 

 

 



 

 ومنه أما بعد :أهدي عملي المتواضع هذا:حسانه إهلل والشكر اهلل وله الفضل على  الحمد

 ،ع طباق وأوصى ببرها من سابع سماءالى من قرن اهلل عز وجل اسمه باسمها من فوق سب

 ≪أمي الحبيبة≫في الكون  ووضع أعز ما نطلب تحت قدميها إلى أعز وأغلى ما

إلى من كان سببا في وجودي الى من بذل النفس النفيس من أجل إسعادي إلى من أعتبره 

 .≪أبي  الحبيب≫قدوتي في الحياة الى 

 محمد حسين. ،ركوث ،آية ،عبد اله ،يوسف لى إخوتي وأخواتي وأبنائهم :إ

 إلى خطيبي.....

ت على درب المعرفة من أولى خطوا الذين رافقوني أساتذتي الكرام ل من علمني حرفا،إلى ك

 لى غاية المرحلة الجامعية.إ

 إلى كل من حوتهم ذاكرتي ولم تحوهم مذكرتي.

 اللحظات.إلى كل من يتصفح المذكرة في هذه 

 إلى هؤالء جميعا أهدي عملي المتواضع.

 



 أهدي ثمرة نجاحي لمن أعزهم اهلل عز وجل وقال فيهما " وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

إلى من تعلق قلبي بحبها، إلى من تبكي من أجل أن تسعدنا وتدعو لنا بالنجاح دون أن تمل... 
 .إليك أنت يا أثمن وأعذب إنسانة، إليك...أمي زهرة

مك بفخر واعتزاز، إليك أبي... امنا في إسعادك، يامن أحمل اسإلى والدي أطال اهلل عمرك وأد
 غالم اهلل.

 .إلى من عاشوا معي وكانوا السند لي في الحياة

 إلى كل من يحمل اسم عائلة حمداني و بن عابد.

 .إخوتي وأخواتي أتمنى لهم النجاح في حياتهم

 رةإلى من جمعني القدر بهم ولكم يعز فراقهم علي جميلة، سامية، نو 

لى كل أصدقائي وصديقاتي وورقتي هذه المواضعة تعجز عن لم شملهم كلهم.  وا 

 إلى من يحمله قلبي ولم يذكره قلمي.

وامتنان لروحي أنا فضيلة على صعودها وجه الصعاب وتحديها لكل مستحيل في سبيل هذا 
 النجاح.
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 أ

 مقدمة   

نها تلعب تعد المكتبات الجامعية من بين أهم المرافق في مجال المعلومات، إذ أ      

في تطوير القطاع داخل  مساهمتهالى جانب ارزا في التعليم والبحث العلمي، إدورا ب

ليها الباحثون، ت التي تمثل المنارة التي يهتدي إالجامعة وباعتبارها كأرقى أنواع المكتبا

كتساب موقع فعال بين مثيالتها. وأصبح مما يحتم عليها ا ،والقلب النابض للجامعات

ا وخبرات كامنة في مواردهلى ضرورة البحث عن ثروات فكرية التوجه الحديث ينحني إ

االستثمار فيها الستخالص القيمة األعلى للعمل المكتبي  من حتى تمكنها البشرية

 وتنميتها.

اسيا في فالمورد البشري داخل المكتبة الجامعية أصبح أصال استراتيجيا، وشريكا أس

تسيره ديناميكية متسارعة، ويوجهه شعار أن البقاء لألقوى والقوة استراتيجيات هذه األخيرة 

لتمييز الذي يكون موارد بشرية ذات كفاءة ومعارف، تمكننا من تأهيلهم للتعامل تكمن في ا

مع التغيرات التي تحدث في مستقبلهم المهني، وكذلك فيما يخص تنمية ورفع مستوى 

األداء والسيطرة على تقنيات البحث عن المعلومة والتسيير األمثل، والقيام بالخدمات 

 المكتبية على أكمل وجه. 
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 ب

ا المنطلق ارتأينا أنه البد أن تكون هناك خطط استراتيجية واضحة المعالم تطبق ومن هذ

على الموارد البشرية من تدريب، وتكوين، لرفع مستوى الخدمة أو باألحرى رفع أداء 

الموظفين أي تنمية الكفاءات، والمهارات، لتكون قادرة على تحقيق أهداف المؤسسة 

يرات لتواكب التطورات المستجدة من خالل الكفاءة بفعالية وتساعدها في مواجهة التغ

العلمية المتمثلة بالكادر الوظيفي. فالمكتبة مهما كان نوعها وتجهيزاتها وحجم رصيدها 

الوثائقي تعتمد على مردوديتها إلى حد كبير على العنصر البشري العامل بها ألنه 

 العنصر الحيوي.

ة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية لهذا سوف نقوم بدراسة استراتيجية تنمي ولذلك  

كان البحث عبارة عن دراسة ميدانية عن استراتيجيات التنمية المتبعة لتنمية الموارد 

جوانب  3البشرية في المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس، بحيث اشتمل على

ة وأهداف الدراسة وأهميتها اوله الجانب المنهجي، الذي تطرقنا فيه إلى تحديد اإلشكالي

ومحدداتها ناهيك عن صياغة الفرضيات والتساؤالت أما الجانب النظري، فقد خصصنا له 

فصلين، كان الفصل األول بعنوان تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية، والذي 

ي فكان اشتمل على ماهية المكتبات الجامعية وتنمية الموارد البشرية. أما الفصل الثان

من خالله إلى ماهية بعنوان استراتيجية التنمية في الموارد البشرية، وتطرقنا 
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 ج

ونماذج االستراتيجيات الوظيفية في الموارد البشرية. أما الجانب الميداني فكان االستراتيجية

المدرسة العليا لألساتذة بمكتبة حول استراتيجيات التنمية المطبقة على الموارد البشرية 

حيث اعتمدنا على أداة المقابلة التي قمنا بها مع مدير المكتبة، والموظفين، إذ  اط باألغو 

وكذلك مع تحليلها  وأهم النتائج المتوصل لها والنتائج على  تكونت من ثالث محاور

 ضوء الفرضيات وفي األخير التوصيات واالقتراحات والخاتمة.
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 أساسيات الدراسة:

 شكالية الدراسة:إ-1

اإلنسان هو أساس العملية اإلنتاجية حيث تسعى العديد من المؤسسات المعلوماتية إلى     

نها هي العصب ألبدرجة األولى على تنمية هذه الموارد  البشرية وتركزبمواردها  االهتمام

البشرية على التطور بحيث أصبحت الموارد التمييز و الحقيقي الذي يساعد المؤسسة على 

من ناحية الدور المهني في مجاالت التنمية اإلدارية تطورا و  مدى العقدين الماضيين أسرع

هذا المجال لذلك أصبحت العديد من المنظمات المعلومات تختص بصفة رئيسية في هذا 

إدارات متخصصة لتنمية مواردها البشرية  ءنشابإ بدراسة ،كما قامت هاته األخيرةالمجال

كما عمل تدريب العاملين بها على المناهج و الجوانب المهنية المختلفة في هذا الصدد،و 

من طفرة تنمية  االستفادةالعديد من المنظمات المعلومات و خاصة المكتبات الجامعية على 

الموارد البشرية عن طريق تسويق مجموعة من برامج  التنمية البشرية للموظفين الذين 

ين ملموس في هذا المجال و عن طريق تدريب و تأهيل العاملين إحراز تحسيسعون إلى 

زيادة من مؤهالتهم وكفاءاتهم في برامج مكثفة تتناول تحسين االتصاالت وزيادة اإلنتاجية و 

 المنطلق يمكن طرح اإلشكال التالي:من هذا و  ،ل بناء فريق عمل متكامل و متناسقالخ من

واضحة  إستراتيجيةهل تخضع عملية تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية إلى 

 تدريب؟لمعالم فيما يخص برامج التكوين و ا
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 ؟مضبوطةبرامج تأهيلية وهل تستند على خطط و -

 :أسئلة فرعية

 ؟الكفاءةزيادة نقصد بتأهيل و ماذا -

 المساعدة على ذلك؟  اإلستراتيجيةالبرامج هي الخطط و  وما-

 ؟امرد وديتهوهل هناك فعال أنشطة تكوينية تقام لتنمية كفاءة وزيادة -

 فرضيات الدراسة: -2

 :الرئيسية الفرضية

على  اعتمادها(إلى المدرسة العليا لألساتذة ألغوط يعود نجاح المكتبات الجامعية )المكتبة

 واضحة لتنمية مواردها البشرية . إستراتيجية

 الفرعية: اتالفرضي

 وجود سياسات و أساليب تنموية تخص التدريب و زيادة الكفاءة لعاملين. (1

 اإلنتاجية.إيجابيا على زيادة  رالمركزية أثتكوين و متابعة للعاملين المكتبة  وجود (2

 الوسائل الحديثة في المكتبة المركزية كان له أثر إيجابي. استخدام (3
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 أهمية الدراسة:-3

تمكن أهمية موضوعنا في أنه حديث الساعة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل -

 المكتبات الجامعية لذاباألخص تعتبر عنصر أساسي في أي مؤسسة و  فالموارد البشرية

تأهيل هذا العنصر لماله من تأثير كبير على الخدمات برزت حاجة هذه األخيرة لتكوين و 

اسية في ركيزة األس،دوافع للعملمن مهارات و قدرات و يتمتع به  ماو  المكتبية فالمورد البشري

 .تحقيق الكفاءة اإلنتاجية

 :الموضوع ختيارأسباب ا-4

النحو هي على ن الدوافع الذاتية والموضوعية و هذا الموضوع إلى جملة م اختيار يعود

 التالي:

 الذاتية تكمن في:-

 الرغبة في التغيير.شخصية و  التللميو  االستجابة 

 سياسة الموارد البشرية.مساهمة في إعداد برامج التنمية و ال 

 فعاليته داخل المكتبة.لتعريف أكثر بأهمية هذا العنصر و ا 

 :الموضوعية تكمن في-

 إلى تأهيل الموارد البشرية في المكتبات الجامعية من أجل تحسين نوعية  الحاجة

 الخدمات.
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 عمليا وكفئ أدائيا شامل لجميع الوظائف ي لتوفير مورد بشري مؤهل علميا و السع

 ذات الصلة به.

 البرامج التكوينية للموارد البشرية في المكتبات الجامعية.على الخطط و  االطالع 

 أهداف الدراسة:-5

هناك أهدافا تسعى إلى تحقيقها من  فإننظرا ألهمية موضوع الموارد البشرية في شموليته 

 خالل دراستنا هذه:

 دور الموارد البشرية في المكتبة الجامعية . إبراز 

 ارد البشرية في المكتبة الجامعيةتعاني منها المو  دراسة النقائص التي. 

  المتبعة في تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية. تاالستراتيجيادراسة 

  السعي للوصول إلى مورد بشري مؤهل في المكتبة الجامعية 

 تطوير قدرات األفراد تطورا يلبي رغبات زويد المكتبات بمورد بشري فعال و ت

 المكتبة. احتياجاتو 
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 منهج الدراسة: 6

منهج الدراسة هو الطريقة الموضوعية التي يسلكها الباحث عند قيامه بالدراسة من  إن  

نتائج محددة وقد اعتمدنا في دراستنا هذه  إلىأجل تحديد أبعادها بشكل شامل للوصول 

على المنهج الوصفي التحليلي فيما يخص الجانب النظري ،بينما تم االعتماد على منهج 

 1ب الميداني .دراسة حالة فيما يخص الجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .285.ص.1989أحمد ،بدر.أصول البحث العلمي ومناهجه .القاهرة:دار المعارف، - 1
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 وسائل جمع البيانات: -7

 :المقابلة-7-1

الذين  األفراد إزاءالمقابلة تقنية مباشرة لتقصي العلمي تستعمل  أنجرسيعتبر موريس 

مجموعات من أجل استجوابهم  إزاءفي بعض الحاالت تستعمل  أنهابكيفية منعزلة غير 

بطريقة نصف موجهة والقيام بسحب عينية كيفية بهدف التعرف بعمق على مستجوبين ومن 

 .دليل المقابلة الذي يحتوي على ثالثة محاور إعدادهذا المنطلق تم 

حيث تم االعتماد على المالحظة في عين المكان والتي تعتبر  المالحظة العلمية: 7-2

لتقصي العلمي تسمح بمالحظة مجموعة ما بطريقة غير موجهة من أجل تقنية مباشرة 

 1القيام عادة بسحب كيفي بهدف فهم المواقف والسلوكات .

 حدود الدراسة:-8

 الحدود المكانية:-8-1

 اقتصرت الحدود المكانية على المكتبة المدرسة األساتذة باألغواط.

 الحدود الزمانية:-8-2

                                                 
الجزائر  سعيد. كمال، بوشرف، بوزيد، صحراوي، تدريبات العلمية: منهجية البحث بالعلوم االنسانية: أنجرس ،موريس. -1

 .197.ص.2004:دار القصبة،
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وهي الفترة التي ثم خاللها جمع البيانات من مجتمع الدراسة من خالل أدوات جمع البيانات 

 2018أفريل  17في الفترة الممتدة من 

 :الحدود البشرية-8-3

ومن أجل حصر مجتمع الدراسة قمنا باالتصال بمسئول المكتبة المركزية واالستفسار عن 

المركزية لجامعة مستغانم وعدد الموظفين وذلك عدد المسؤولين في هذه المكتبة أي المكتبة 

 التنمية الخاصة بالمكتبة. إستراتيجيةلعالقتهم المباشرة بعملية التدريب والتكوين ووضع 

 ضبط المصطلحات:-9

 المكتبة الجامعية.-الموارد البشرية -التنمية-اإلستراتيجية-

بعناية والمصممة بشكل  أوقف وضع الخطط العامة المدروسة هي علم: اإلستراتيجية-أ

القوة لتحقيق األهداف الموارد ومختلف أشكال الثروة و  الستخداممنسق متالحق ومتفاعل و 

مجرد اإلدارة  ،الالتتابعل التركيز على التخطيط و الكبرى في جميع األصعدة و من خال

 1العامة ألي موضوع.

 

 

 
                                                 

 .160،ص.2011،مجلة العلوم االنسانية.بسكرة،23أساليب تنمية الموارد البشرية،العدد عرعور. مليكة ،-  1
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 عرفت أيضاو  -

 ة أغراض المؤسسة.يتستخدم إلنجاز أهداف أخطوات محددة طرق و عمليات،أو على أنها  

 التنمية:-ب 

بأنواعها يعد مفهوم التنمية اآلتية التي يجب محافظة المنظمة على مواكبتها للتغيرات 

بهدف  هذا يعني أن التنمية عملية تتضمن الوظائف داخل التنظيماتو  التكنولوجيةالمعرفية و 

البشرية  االجتماعيةتحسين الظروف الحياتية عملية تشير إلى تغيير مقصود دواعي للهياكل 

الثقافية المكونة للمنظمة هذا يعني أن التغيير بغرض التنمية يعد تحسين وتطوير لكل و 

ن كان أحدها لمكونات تتفاعل مع بعضها البعض و العناصر المكونة للمنظمة ،ألن ذلك ا ا 

ن أهمية وبالتالي و  يؤدي إلى انخفاض مستوى كفاءة أداء البقية فإنهوتطوير ية بحاجة لتنم ا 

 التنمية تنبثق من كونها آلية المنظمة في:

 المادية في الواقع._مواكبة تغيرات المعرفية و 

 1الخارجيةنظمة في وجه الصراعات الداخلية و بقاء للمو  االستمرارية_إعطاء دفعة 

 

 

 
                                                 

 .160ص. ،مرجع سابق أساليب تنمية الموارد البشرية، عرعور. مليكة ،- 1
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 تنمية الموارد البشرية: تعريف–ج 

 بأنهاتعد أهم وظيفة تقوم بها المنظمة حيال مواردها البشرية كونها عملية حساسة عرفت 

العنصر البشري إعدادا صحيحا بما يتفق واحتياجات المجتمع بهدف زيادة معرفة  إعداد≫

ممارسة نشاط معين بقدرة أدائية أعلى من السابق نتيجة التغيرات  علىوقدرة االنسان 

 1 .≪المحدثة في المكتسبات المعرفية والذهنية

 :المكتبة الجامعية-د

دارتها من قبل الجامعة وذلك لتقديم  هي تلك المكتبات التي يتم إنشاءها وتمويلها وا 

 2المعلومات والخدمات المكتبية المختلفة للمجتمع األكاديمي

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .160ص. ،المرجع نفسه- 
 
انجليزي.عمان :دار كنوز المعرفة العلمية -مفاهيم علوم المكتبات والمعلومات :عربي الكافي في عبده. خالد الصرايرية،- 2

 .237،ص.2010لنشر والتوزيع،
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 سات السابقة:االدر -

التي أعنتنا في أخذ السابقة لهذا الموضوع و الدراسات ببعض  استعنالتحضير دراستنا هذه 

 صورة مكتملة عن جوانب دراستنا.

 الدراسة األولى:

،تقييم الموارد البشرية و أثره على تسويق خدمات المعلومات في المكتبات أحمد إبراهيم

 الجامعية.

 قدمت هذه جامعة منتوري الرسالة لنيل شهادة الماجيستر في اإلدارة العلمية للمعلومات

 .2007جامعة المنتوري قسنطينة،

تأثيره على نجاح المكتبات الدراسة تقييم الموارد البشرية و حيث تناول الباحث في هذه 

 البحثية التالية. اإلشكاليةتسويق الخدمات المعلومات بحيث طرح الباحث الجامعية في 

المكتبات  معلومات فيتأثيره على نجاح تسويق خدمات الهل لتقييم الموارد البشرية و 

 فيها تفرغت اإلشكالية إلى تساؤالت التالية:الجامعية؟ و 

هل الكفاءة الموارد البشرية تأثير على نجاح تسويق خدمات المعلومات في المكتبات -

 1الجامعية؟

                                                 

إبراهيم، أحمد. تقييم الموارد البشرية وأثره على تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية ،جامعة -
.2007منتوري؛ 1 
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هل تقييم الموارد البشرية تأثير على تحقيق كفاءتها من حيث العدد ومستوى األداء -

 السلوك؟و 

 الباحث من الفرضيات التالية: انطلقولإلجابة على التساؤالت 

إن لكفاءة الموارد البشرية تأثير على نجاح تسويق خدمات المعلومات في المكتبات -

 الجامعية.

 سلوك.و المستوى األداء تها من حيث العدد و إن التقييم الموارد البشرية أثر في تحقيق كفاء-

أما فيما يتعلق  االستبيانلوصفي التحليلي معتمدا على تقنية المنهج ا اتبعكما أن الباحث -

من خدمات المعلومات في الباحثين  نالمستفيديعلى جميع  احتياربمجتمع البحث فقد وقع 

 بعض لموظفي الجامعةو 

 :و فيما يخص أهم النتائج التي توصل إليها أن-

مناسبين للوظائف المكتبية  ملينمهم بغية الحصول على عاتقييم الموارد البشرية ضرورة و -

سواء  ها كما أن التقييم يؤدي إلى تحقيق الكفاءة لدى العاملين في المكتبات الجامعية نشاطو 

 1المعاملة.في سلوك و  في كفاءة العددية أو األداء أو

 

 
                                                 

.مرجع سابق ات في المكتبات الجامعية،مه على تسويق خدمات المعلو إبراهيم،أحمد.تقييم الموارد البشرية وأثر  1 
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 دراسة الثانية:ال

المكتبات مسعد فاطيمة ، دور تنمية الموارد البشرية في تكوين الرأس المال البشري في 

 الجامعية 

 .2010تبسة-ماستر في جامعة العربي تبسيالقدمت هذه الرسالة لنيل شهادة -

تناول الباحث الموارد البشرية في المكتبات الجامعية و ذلك من جانب دور تنمية الموارد -

 الجامعية.البشرية في تكوين الرأس المال البشري في المكتبات 

 طرحت الباحثة اإلشكالية التالية: حيث-

تبسة؟و –البشرية بجامعة العربي التبسي هو دور تنمية الموارد البشرية في تكوين الرأس  ما

 فيها تفرعت اإلشكالية إلى التساؤالت التالية.

هل تطبيق مكتبات جامعة العربي التبسي برامج تدريبية تساهم في تنمية و تكوين مهارات -

 ية ،تبسة.العاملين الفكر 

هل تنمية الموارد البشرية لها دور فعال في تكوين رأس مالها البشري في مكتبات جامعة -

 1تبسة؟-العربي تبسي

 

                                                 
فاطمة .دور تنمية االموارد البشرية في تكوين الرأس المالي البشري في المكتبات الجامعية .تبسة :جامعة  مسعد، - 1

 .2016العربي تبسي ،
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 و لإلجابة على هذه التساؤالت الباحثة فرضيات التالية:-

بشري في المكتبات الجامعية جامعة رأس مال ال يؤدي التدريب و التكوين إلى تعزيز تنمية-

 تبسي تبسة.العربي 

كلما زادت أهمية الدراسة مهارات العاملين في المكتبات الجامعية كلما زادت تنمية الموارد -

 البشرية .

ن المختصين الباحثة المنهج الوصفي أما فيما يتعلق مجتمع البحث على العاملي اتبعتلقد -

 .في مجال علم المكتبات

 النتائج التي توصلت إليها  من أهم-

في رأس المال البشري من أجل استقطاب موارد بشرية مؤهلة من أجل أن  االستثمار بيج-

 عندها. تقدم أفضل ما

ذلك لجعل المكتبات نولوجية و كيجب ترقية آليات التكوين وهذا على حساب التطورات الت

 1عمالها يتمون قدراتهم وفق العصر الحالي.و 

 

 

 
                                                 

 .مرجع سابق في المكتبات الجامعية . البشرية في تكوين الرأس المالي البشري فاطمة .دور تنمية االموارد مسعد، - 1
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 صعوبات الدراسة:-10

 المعوقات التي نفق في مهما كان من بعض الصعوبات و علمي يخلو أي بحث  ال

في محطة بحثنا هذا لقد وجهنا جملة من الصعوبات لباحث عن إعداده لبحثه و وجه ا

 أثناء تناولنا لهذه الدراسة أهمها:

 تشابه المعلومات 

  معلومات بالقدر الكافي من طرف مسؤول المكتبة واألمر بالصرف عند  إعطاءعدم

 المقابلة. إجراء

  ةتزامن فترة التربص الميداني مع فترة إعداده المذكر. 

  ضيق الوقت 

 بعد مكان الدراسة 
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 تمهيد

يرة تهتم بالعنصر البشري وتنميته، حيث أصبحت خاأل اآلونةإّن المكتبات الجامعية في   

هذا  ،الفعالة لرفع جودة العنصر البشريحد المداخل أضرورة حتمية لكونها خيرة هذه األ

فال يمكن للمكتبات ت الجامعية والمورد الحقيقي لها العمود الفقري للمكتبا خير يعد بمثابةاأل

 تضمن جودة خدماتها وتطورها دون تنمية مواردها  البشرية.  أنالجامعية 

 الجامعية:ماهية المكتبات  -1-1

  الجامعية:تعريف المكتبات  1ـ1ـ1

تحليل والمالحظ والهناك تعاريف عديدة تناولت موضوع المكتبة الجامعية بالدراسة    

، يسهر عليها ن يضم مجموعة من المواد المكتبيةنها ليست مجرد مكاأوالمتفق عليه هو 

 وسع من ذلك كله .أبل هي اهم واشمل و مجموعة من الموارد البشرية 

  1ة التعليمومهمتها خدم ≫هدافها من الجامعة ذاتها أتستمد وجودها و المكتبة الجامعية 

 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة  تقييم الموارد البشرية وتأثير على تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية. أحمد. إبراهيمي، - 1

 . 35.ص.2007قسنطينة :جامعة منتوري، تخصص اال دارة العلمية للمعلومات. ،الماجستير
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 ، وهدفها مساندة المناهج والمقررات الدراسية وغرس وتنمية القدرةعلميالجامعي والبحث ال

 .≪، وهو ما يسمى بالتعليم الذاتي على الحصول على خدمات المعلومات

و مجموعة المكتبات التي تقوم أتلك المكتبة  ≫نها أوتعرف المكتبة الجامعية على 

دارتهاالجامعات على انشاءها وتمويلها  من أجل تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية  وا 

 .≪مع اهداف الجامعة ذاتها   يتالءمالمختلفة للمجتمع الجامعي بما 

خدمات ومجموعات كبيرة في بأنها مكتبة بحثية تخدم تخصصات عديدة وتقدم ≫كما تعرف 

 1.≪الكتب  وأمهات،  والتي تضم في محتوياتها الكتب والمراجع المتخصصة كل تخصص

و أ المكتبة ≫ بأنهاما المعجم الموسوعي للمصطلحات المكتبات والمعلومات فيعرفها أـ 

احتياجات  تلبية جل أتزود وتنظم وتداع من  مجموعة مكتبات التي تنشأ داخل الجامعة 

المعلومات ويسيره  هتغذي معلوماتي تطور عبر العصور ، فهي إذن نظام .≪الطالب 

 2ويستفيد منه جمهور الطلبة واألساتذة أخصائي معلومات،أصبح يسمى  مكتبي أو كما 

                                                           
مرجع  تقييم الموارد البشرية وتأثير على تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية. أحمد. إبراهيمي، - 1

 . 35.ص.سابق
 

القاهرة: دار الفكر  عربي. –لمصطلحات المكتبات والمعلومات :انجليزي  قاموس البنهاوي محمد الشامي، أحمد.- 2
 .366.ص.1990العربي،
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وتتحكم فيه قوانين وتقنيات علمية جد محددة من حيث شكل البناية وموضعها  والباحثين،

 1.والقائمين عليها ومن حيث كيفيات تشغيلها وتسييريها وكذا خصوصيات المستفيدين منها

 :المكتبات الجامعيةأهمية  2ـ1ـ1

بالنسبة  فهي خرىنواع المكتبات األأهميتها من مكانتها بين أتستمد المكتبات الجامعية 

الجامعية حليفة للمكتبة ، والمكتبة امتداد لها في مراحل التعليم الجامعيالمدرسية للمكتبات 

المي بيبليوغرافي الوطني والعصيل بالضبط الأ مكتبات البحوث لهما اهتمام باعتبارها الوطنية

 .يندمجان معا في بعض الدول لب

بل تقدم خدماتها للمجتمع شأنها قتنا الحاضر محصورة في برج عاجي وهي لم تعد في و   

وهي  ن غير طالبها وأساتذتها وباحثيهافهي تقدم خدماتها للباحثين م وبالتالي  ،شأن الجامعة

القادرين على مواصلة التعلم والبحث  باألفراد بذلك تأخذ من صفات المكتبات العامة اهتمامها

 2فادة من مجموعاتها وخدماتها .ستواال

                                                           
 .366مرجع سابق.ص. عربي. –محمد الشامي، أحمد. قاموس البنهاوي لمصطلحات المكتبات والمعلومات :انجليزي  - 1

 
دارتها وخدماتها ودورها في تطوير البحث  محمد الفتحي، عبد الهادي. المكتبات الجامعية: ،أحمد بدر، - 2 تنظيمها وا 

 .24.ص.2001العلمي والتعليم الجامعي .القاهرة دار غريب لنشر والتوزيع ،
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طريقها تقييم  ساسية التي يتم عنحد المعايير األأقسام والكليات الجامعية تبات األوتعد مك  

مستوى ووضعها في بنظام تقييم الجامعات  تأخذوفي الدول التي المؤسسة الجامعية 

ن المكتبات إف ، األمريكيةكما هو الحال في الواليات المتحدة  اهوخرجياالعتراف بشهادتها 

 فهي عصب الجامعة وال ≫هي أحد المقومات الهامة في تقييم الجامعة واالعتراف بها ،

تعد خيرة ن األأالسيما و  ،ة جامعية مواكبة للعصرن نتصور جامعة من دون مكتبأيمكن 

 إلجراءزمة الالمعلومات العلمية وتقنية المن حيث توفيرها لكل القلب النابض للجامعة 

 1البحوث العلمية الجامعية .

لى جهاز معلومات إا من قدرتها على التطور والتحول هميتهأمد المكتبات الجامعية كما تست

قيام بعمليات التجميع القادرة على  ، حيث أنهايرتبط بها مام مشكلة انفجار المعلومات وماأ

واالختيار والتحليل والتنظيم واالختزان والنسخ والنشر واالسترجاع لتلك المعلومات حسب 

 والمختصين.احتياجات ومتطلبات الباحثين 

 الى النشطة التقليدية للمكتبات باإلضافةّن المكتبة الجامعية كجهاز للمعلومات يهتم إ  

 2ر البحوث المنشورة وغيروخصوصا الدوريات وتقارينواع المطبوعات أمختلف باختيار 

                                                           
بطوش، كمال. المكتبة الجامعية والبحث العلمي في الجزائر: رسالة ماجستير في علم المكتبات. قسنطينة،  - 1

 .98.ص.1994
 

دارتها وخدماتها ودورها في تطوير البحث بدر، أحمد، محمد الفتحي - 2 ، عبد الهادي. المكتبات الجامعية: تنظيمها وا 
 .24العلمي والتعليم الجامعي. مرجع سابق. ص.
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ثم هو يتوالها بالتحليل العميق ) بالتكشيف واالستخالص ( ثم يهتم بعمليات  ،المنشورة 

 اآلليةوعادة ما يستخدم في عملياته الحاسبات  ،لتحرير والترجمة والتطوير والنسخالنشر وا

 1عملياته بسرعة وكفاءة . ألداء

 الجامعية:المكتبات  هدافأ -1-1-3

ساسيا من أنظاما فرعيا  باعتبارهاهدافها من الجامعة ذاتها أتستمد المكتبة الجامعية وجودها و 

نظمة الفرعية للجامعة كثر األأحدى وسائل حركته واستمراريته و ا  و  النظام الكلي للجامعة

ال من أو اف المكتبات الجامعية البد لنا هدأ دولكي تحد ،ا االكاديمية والبحثيةارتباط ببرامجه

الناحيتين الثقافية  الذي يمسالريادي التي تلعبه الجامعة في المجتمع فهم عميق للدور 

حيث تقوم  مة القومية واالجتماعية والسياسية وغيرها،هداف األأجل خدمة أوالتعليمية من 

كاديمي وتنمية تحصيلهم األزمة لزيادة الالجامعة بالتعليم واكتساب الطلبة المعارف ال

يجابية المستقبلي وتكوينهم لالتجاهات اإلعدادهم للعمل ا  شاملة متكاملة و شخصياتهم تنمية 

 2هداف المكتبات الجامعية في النقاط التالية :أويمكن حصر 

                                                           
 .26المرجع نفسه. ص.  - 1
 خطاب، السعيد مبروك. الدور الثقافي للمكتبات الجامعية بين تكنولوجيا االتصاالت وثورة المعلومات. عمان :  - 2

 . 16.ص.2014مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،
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ومراجع وذلك عن طريق توفيرها للمصادر التعليمية من كتب خدمة المناهج التعليمية  -

 .وغيرها من الموادومذكرات وكتيبات 

 المناهج وشرحها للطالب ثراء هذه ا  لدراسية والتي تساعد على تدعيم و المتعلقة بالمناهج ا  -

 بحاث والتكليفات الدراسية الخاصة بهم .عداد األإمساعدة الطالب على  -

المكتبة الجامعية مركز هام لتبادل المعلومات والخدمات المكتبية بين جميع مكتبات  -

 العالم.البحث في 

كاديمية والبحثية عن طريق توفير مجموعات مكتبية نشطة ء البرامج األثراا  تدعيم و  -

ومتطورة من مراجع ودوريات علمية وكشافات ومستخلصات رسائل البحوث وغيرها مما له 

 الجامعة.عالقة بجميع برامج 

 1توفير قاعات منسابة ومجهزة للدراسة والبحث. -

 

 

 

                                                           
 مرجع سابق خطاب، السعيد مبروك. الدور الثقافي للمكتبات الجامعية بين تكنولوجيا االتصاالت وثورة المعلومات.- 1

 . 16.ص.
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 المكتبات الجامعية: وظائف -1-1-4

 ( الوظائف االدارية : 1

 وتشمل:قسام لى رؤساء األإ باإلضافةمين المكتبة أـ يقوم 

 وتوزيعها.عداد الميزانية إـ عمليات 

 جديدة.ـ تعيين الموظفين وتدريبهم و التخطيط الخدمات 

  1المختلفة.ـ تنظيم وحفظ السجالت 

 الفنية:( الوظائف 2

ـ اختيار المواد المكتبية المختلفة والحصول عليها وهذه المواد تشمل الكتب والدوريات 

 .والمخطوطات

 2وغيرها.فالم والخرائط واأل 

 

                                                           
الوفاء لدنيا الطباعة إبراهيم، السعيد مبروك. إدارة الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية في عصر المعرفة .االسكندرية :  - 1

 .24والنشر.ص.
 
 .100.ص.2010المدادحة، أحمد نافع. أنواع المكتبات .عمان:دار المسيرة للنشر والتوزيع، - 2
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 لالستخدام.عدادها ا  المجموعات المكتبية وتصنيفيها و  ـ فهرسة

 1التلف.ـ تجليد وصيانة المجموعات والحفاظ عليها من 

  المكتبية:(الخدمات 3

 .بأنواعهاوتقديم اإلعارة  تشجيعـ 

ليها في إالتي يحتاجون  ـ تقديم الخدمات اإلرشادية للقراء لتسهيل الحصول على المواد

 بحاثهم.أ

 2و تاريخية.أخرى التي تقتني مجموعات علمية التعاون مع المكتبات والهيئات األـ 

 الجامعية: أسس قيام المكتبات -5ـ1ـ1

ي العناصر الالزمة لنجاح اهداف المكتبة الجامعية ووظائفها فتتضمن هذه األسس بعض 

 3شارة كما يلي :اإل خدمة التدريس والبحث والمجتمع  ال يمكن

 

                                                           
 .100مرجع سابق.ص. .ادحة، أحمد نافع. أنواع المكتباتالمد - 1
 
 .44.ص. 2002األهلية للنشر وتوزيع ،  سالمة ،عبد الحافظ . أساسيات علم المكتبات والمعلومات .عمان : - 2
 
  .32. ص. ذكره قبأحمد. محمد فتحي ،عبد الهادي .مرجع س بدر، -3
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 المعلومات:وجود مصادر  .1

البحث وخدمة هداف الجامعة في التعليم و أد مصادر المعلومات كافية لتحقيق ن وجو إ  

مكتبة تحدد هداف الأن من عناصر نجاح المكتبة ، نظرا أل ساسياأالمجتمع يعتبر عنصر 

نه ال أنها مفتوحة النهايات وهو ما يعني أالجامعة ذاتها، وتتميز المكتبة الجامعية ب بأهداف

، وتعبر المكتبة عن مصادرها ومقتنياتهامجموعاتها  مقرر لحجميمكن وضع حد نهائيا 

ي تقدمها وهذه المواد والمصادر متعددة خدمات التتي تعدها المطبوعات والوالنظم البالفهارس 

والمواد  البيبليوغرافيةدوات ة والكتب الدراسية والدوريات واألساسيشكال كالمراجع األاأل

 فالم المدمجة والمخطوطات وغيرها .السمعية البصرية واأل

غير و   الكتابيةطلق اسم "ميتابوكس " على هذه المواد ليشمل الكتب وجميع المواد غير أوقد 

 .الورقية 

السليم من  االختيارامعية مسؤولية حساسة تتمثل في صبح على المكتبة الجأومن هنا    

شكال المتعددة والمعروضة من المواد المنشورة وغير المنشورة بما يخدم المناهج بين األ

 1االرتفاعالتعليمية وبرامج البحث بالجامعة في حدود الميزانية المخصصة فضال عن 

                                                           
 .36-33. المرجع نفسه. ص. بدر، أحمد. محمد فتحي ،عبد الهادي - 1
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بمستوى نوعية الطالب الجامعي وتدريبيه على تعليم الذاتي والدراسة المستقلة يتطلب برامج 

 .كبيرا على تنوع المواد المكتبية اعتماداحديثة في التعليم وهذه تعتمد  وطرقا

 المكتبة:تكامل مصادر  .2

ن تحصل على جميع ما يصدر وله أا ي مكتبة جامعية مهما كانت ميزانيتهأتستطيع  ال  

مل مع ومن هنا دخلت معظم مكتبات الجامعات في تكا ،همية التدريب والبحث بالجامعةأ

 نأو العامة داخل الدولة و أو متخصصة أو المكتبة الوطنية أغيرها من مكتبات الجامعات 

ى الدولي المستو مكن في نظم وشبكات المعلومات على أكلما  أيضاتدخل المكتبة الجامعية 

 كذلك.

صبحت أمريكا أوروبا و أبين مجموعات مكتبات الجامعات في ومشروعات التكامل هذه    

 اإلسكندنافيةمريكا ومشروعات التكامل في الدول أفي  منتجونشيئا عاديا وما مشروع فار 

بين مكتبة نجليزية حسب المنطقة الجغرافية ثم ميعا ومشروعات تكامل الجامعات اإلج

البريطاني وبين مكتبة الكونجرس ومكتبة المتحف  األمريكيةكاديمية والمكتبات األ الكونجرس

كما  ،المختلفة مثلة حية لهذا االتجاه التعاوني على المصادر المجمعة في هذه المؤسساتأ ال

 1والتوثيقية المتبادلة البيبليوغرافيةلى استخدام هذه الموارد وتقيم الخدمات إيهدف هذا التعاون 

                                                           
 .33المرجع نفسه. ص. - 1
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ومراكز  الموحدةعارة المتبادلة والنسخ والتصوير لمواد البحث وتدعيم الفهارس  عن اإلفضال

 وبنوك المعلومات.

لى إالمتزايد  نتاج الفكريجة الماسة والسريعة لتعرف على اإلويتصل بالبندين السابقين الحا

 1فعالة.نشطة تعاونية وطنية ودولية أ

 ر ميزانية كافية:توفي .3

ّن أوينبغي التأكيد هنا على  ،خرىألى إنة من جامعة الميزانية بين نسب متبايتتراوح هذه   

لشراء المواد بتوفير ميزانية كافية  إال لن يتحققالمكتبي الجامعي الناجح والفعال البرنامج 

ى هذه هناك زيادة مستمرة لتكاليف الحصول عل نّ أومن المعروف  ،زمة للدراسة والبحثالال

 .خرى ألى إيادة كذلك بنسب متباينة من نسبة وتقدر الز المختلفة المواد المكتبية 

وغرافية والخدمات المعلومات كما يضا الشتراك في الخدمات الببليأمطلوبة والميزانية الكافية 

مصادرها  إلدارةالعالية   الكفاءةستطلق يد المكتبة في تعين العاملين ذوي  الميزانيةّن هذه أ

 2.وخدماتها 

 
                                                           

 .33المرجع نفسه. ص.  -1
. التكوين الوثائقي لدى مستفيدين المكتبة لجامعة منتوري قسنطينة: أطروحة دكتوراه في علم المكتبات  صبرينة ،مقناني  -2

 .114. ص.2006والمعلومات . قسنطينة :جامعة منتوري ، 
 



 الفصل األول                                      تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية   

 
43 

 :الكفؤةوجود الموارد البشرية  .4

ة وتطويرها لخدمة التدريس دارة مصادر المكتبا  و ّن نجاح حجم العاملين يسمح بتنظيم إ   

 نأالضياع وينبغي من  المصادر والمقتنيات والحفاظ عليهاوليس لمجرد اختزان  ،والبحث

وهذه النسبة صادر العاملين وعلى المواد والم يكون هناك تناسب بين المبالغ التي تنفق على

تأهيل األمناء درجة كفاءة و  ،دة منها مستوى المعيشة في الدولةحسب عوامل عديتختلف 

حصول على واللوائح التي تنظم رواتبهم ودرجاتهم فضال عن تكاليف ال ،المعنيين بالمكتبة

 ... الخ. المواد والكتب والمصادر

 سات المكتبية والتوثيقية المهنيةوالدرامناء في كل الدراسات الموضوعية ّن التأهيل العالي لألإ

مج البحوث التي تقوم بها يزيد من فهم العاملين بالمكتبة للمناهج الدراسية وبرا أنمن شأنه 

فادة الطالب  االرتفاع بمستوى العمل المكتبي مكانيةإّنه من يزيد إوبالتالي ف ،الجامعة وا 

 ين أكبر فائدة ممكنة من المصادر المكتبية وخدماتها.األساتذة والباحثو 

 تنظيم مواد المكتبة : .5

و بناء المجموعات في أذهان أس الوضوح الذي يتميز به التزويد ساس ليس بنفاأل اهذ

  1كثر تعقيداأيات التنظيم البيبليوغرافي وذلك ألّن عملعضاء هيئة التدريس وبعض األمناء أ

                                                           
 .114مقناني، صبرينة . التكوين الوثائقي لدى مستفيدين المكتبة. مرجع سابق. ص.  -1
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 هذا العنصر تنظيم المواد بحيث تخدم بطريقة أفضل روادمن بقية العمليات ويتضمن 

تخدمها طالب المرحلة الجامعية فالكتب التي يس ،تبة ومن يستفيدون من هذه  الموادالمك

تخدم مع مواد البحث بسط من تلك التي تسأن تنظم بطريقة أولى في مكتبة الكلية يمكن األ

موحد لجميع المقتنيات ذات األهمية يضا شمول الفهرس الأوتتضمن عملية التنظيم هذه 

 والموجودة بمكتبات األقسام .

 القيام بالخدمات المكتبية : .6

الخدمات البيبليوغرافية وخدمات  يأرشاد واإل باإلعارةوهذه تشمل الخدمات الخاصة 

لقيام قراص المكتنزة أو اقواعد المعلومات سواء بواسطة األ التي تستخدم اآلليةالمعلومات 

أو استخدام شبكة الشبكات وهي االنترنيت ،كما تشمل تكوين بالبحوث على الخط المباشر 

ل برامج ومبادرات واعمال تعليمية وتدريبية من شأنها تعليمهم تقنيات المستفيدين من خال

  1.ومناهج جمع المعلومات وخطوات سيرورة البحث

 

 

 

 
                                                           

 .114المرجع نفسه. ص. - 1
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 تنمية الموارد البشرية: -1-2

 :البشرية خي لتنمية الموارديالتار السياق  -1-2-1

نماط أالجديدة على نطاق واسع و  جنتاعمليات اإل تحدثواخر القرن التاسع عشر أفي    

المؤسسات  فأزاحت ،كثر تقليديةالعمل الجديدة واألشكال التنظيمية المختلفة العمليات األ

شكال الوظيفية لصالح األدارة ساليب اإلأنماط مبكرة للملكية العائلية و أالصناعية الكبيرة 

شديدا على هذه األخيرة اعتمدت اعتمادا  ،المؤسسة متعددة االقسامالكبيرة وبعدها صور 

المالكة  العائلةفلم يعد المسؤولون فيها أفرادا من العلمية  دارةاإلالبيروقراطية ومبادئ 

 للمؤسسة .

التعرف  باإلمكانإدارية  تاريخي لممارساتفي سياق  منحدرةّن تنمية الموارد البشرية إ  

ربع د البشرية خالل القرن العشريين بأفقد مر تاريخ تنمية الموار وقت الراهن العليها حتى في 

 1مراحل رئيسية هي :

                                                           
تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية .مذكرة  استراتيجيةسراج ،وهيبة . - 1

 .22.ص.2012ماجستير في إدارة األعمال والتنمية المستدامة .سطيف: جامعة فرحات عباس، 
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دارة الكالسيكية حتى السبعينات من القرن الماضي خلقت اإل من أوائل القرن العشرين (1

فكار المتعلقة من األنسانية والسيكولوجية التنظيمية ثروة والعالقات اإل  دارة العلمية ()اإل

 العمل.بطبيعة 

المنافسة الدولية وتال ذلك اهتمام ر برز تأثيالل الثمانينات من القرن الماضي خ (2

ثير من األحيان بصورة غامضة بالنماذج ذات الطابع االستراتيجي وظهور علوم فسرت في ك

 إدارة الموارد البشرية . مثل 

ساهم التعلم التنظيمي ومفاهيم إدارة الى التسعينات من القرن الماضي  السبعيناتمن  (3

 في تحديد أسباب أهمية الموارد البشرية .رفة والبحث عن االبتكار والتحول المع

يف واألمان الوظيفي االهتمام البالغ بالنموذج التنظيمي السائد والمؤسسة رشيدة التكال (4

 والمحققة.املة وفروق بين المؤسسات المنشودة لى سياسات متكإوكذا الحاجة 

دارة وأساليبها تخضع لفحص دقيق بصورة أوائل القرن العشرين وتقنيات اإل وعليه فمنذ  

ردية وتمارس تنمية الموارد البشرية على خلفية شد وجذب بين االحتياجات الفمتزايدة 

   1في بيئة عمل دائمة التغير مةمنسجلى تحقيق عالقات عمل إوالتنظيمية وتباين المداخل 

                                                           
مرجع  تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية. استراتيجيةسراج ،وهيبة . -  1

 .32ص.سابق. 
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 ّن المديرين المعاصرينأفرزت الظروف الحالية غير أا تكون قد إذن الفوارق التاريخية ربم 

لموارد البشرية على هم الذين يتوقع منهم تفادي أخطاء الماضي والتعلم واالستثمار في تنمية ا

 1.المدى البعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .33المرجع نفسه. ص. - 1



 الفصل األول                                      تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية   

 
48 

 البشرية في المكتبات الجامعية :تعريف تنمية الموارد  -1-2-2

ّن أمشروع و  يدفها فهو أساس النجاح أّن المورد البشري هو صانع التنمية وكذلك هو هإ  

القدرات تلك ا تمتلكه من عقول مفكرة ومبدعة يمكن فيم ّي مكتبةأسير النجاح وتقدم 

  .نجاز واالستجابة لتحديات ومعطيات العصروالمؤهالت على العمل واإل

هي عبارة عن تنمية شاملة للقدرات الذاتية وزيادة  :البشرية بمعناها العام تعني تنمية 

 1المكتبات.مهارات ومعارف األفراد وزيادة فرص االختيار أمامهم في 

مساعدة العاملين على مواجهة التحديات التي تخلفها التطورات  :تنمية الموارد البشرية هي 

يضا معاونتهم على التكيف أع التطور في بيئة العمل وتستهدف التكنولوجية وغيرها من أنوا

 طلوبة للبقاء والحفاظ على القدرةزاء  المتطلبات الجديدة لتحقيق مستويات األداء المإ

 2التنافسية .
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من تاحة مزيد إعملية  هيوفقا لما ورد في تقارير التنمية البشرية  هانّ أكما يعرفها البعض ب

ّنها تتغير مع أن لهذه االختبارات بال حدود كما ومن حيث المبدأ يمك االفراداالختبارات أمام 

 الوقت .

سطة الناس ومن أجل الناس ويتوجه تنمية الناس بوا وتعرف حسب تقارير األمم المتحدة : 

فتنمية الموارد  ،والمعاش والعمل  والسكن والثقافةلى حاجات الناس في المأكل والملبس إ

 العلمية والفنية لألفراديجابية في جميع جوانب الحياة إحداث تغيرات إالبشرية تشمل 

 والسلوكية من خالل زيادة معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم واستثمارها بطريقة فعالة .

القدرات عملية توسيع ≫ّنها أجرائيا بإف تنمية الموارد البشرية تعريفا وخالصة يمكن تعري  

     1 .≪البشرية واالنتفاع بها
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 في المكتبات الجامعية :وأهداف  تنمية الموارد البشرية  أهمية -1-2-3

 أهمية تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية : .1

 العناصرت التنافسية وأكثر ساسي للقدراصر البشري في المكتبات المصدر األيعتبر العن 

 .أهمية

  المورد البشري هو بالدرجة األولى طاقة ذهنية وفكرية ومصدر للمعلومات  نّ إ

 رأي وكذلكبالفكر وال اإليجابيةوعنصر فعال قادر على المشاركة  ،واالبتكارات واالقتراحات

 به.قوم تهميتها والدور الذي أساليب جديدة تتناسب مع أبدأت المكتبات تبحث عن مفاهيم و 

   وهي ساسا لها أها من طبيعة القرارات التي تكون البشرية أهميتتستمد تنمية الموارد

 .قرارات تتعلق بالعنصر البشري

   تهيئة الموارد البشرية لمواجهة التحديات التي تفرضها المحيطات الخارجية على

 المؤسسات في مجاالت عّدة .

  لمواجهة كافة التغيرات  او تحضيرهم عدة وعددأمستقبلية الوظائف بال للتنبؤفراد تهيئة األ

 1دائهم  .أجية والمعلوماتية التي تؤثر على التكنولو 
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 أهداف تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية : .2

 في طبيعة الفرد بالشكل الذي يجعله أكثر استجابة لتقويم وأكثر استعدادا  حداث التغييرإ

  .لهاتضحية لالمكتبة وأكثر قبوال ل سلوكياته تخدملتجعل 

   يمكن من وقت وجهد للمكتبة لتحقيق  عطاء كل ماا  تحريك دوافع الموارد البشرية و

 أهدافها وذلك عند تحقيق غايته كالترفيه ...الخ .

  ّن الهدف األساسي لتنمية أأهداف تنمية الموارد البشرية في ّن هناك من حدد أنجد كما

 وهي:هو تحقيق أربعة مخرجات تقيس المستقبل الوظيفي 

 التكيف-        الهوية الذاتية   -االتجاهات          -األداء            -

طار الزمني وبواسطة مخرجات التعلم بواسطة اإلهذه المخرجات يمكن تجزئتها بطريقتين 

 1التالي:كما يوضحها الشكل 
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 المدى القصير                              الذات                        المهنة        

 

 المدى الطويل                                                                         

 (:  مخرجات التعلم1شكل رقم )

أهداف العمل الحالية  تحقيقو األداء واالتجاهات تهتم بالحاضر ن كل من إوبالتالي ف

  1...الخعر األفراد عن المستقبل الوظيفي مثل المشاركة، االلتزام، الصراعومشا

 

                                                           
1
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 األداء االتجاهات

 المهنة الهوية الذاتية

 هدف التعلم     

     النطاق الزمني
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ني هوية الذاتية فهي تعالما أقابلة متطلبات المستقبل الوظيفي والتكيف هو استعداد الفرد لم  

من تلك ي نشاط يعزز واحد أو أكثر أّن إوبالتالي فونات مستقبله الوظيفي رؤية الفرد لمك

عمل ذات جودة عالية طار تنمية الموارد البشرية وتكوين قوة الإاألهداف األربعة يدخل في 

  1.اتجاهات ومعرفة جديدة وبسرعةو قادرة على اكتساب مهارات  ،مستقرة منتجة، ملتزمة

 مسؤوليات ومتطلبات تنمية الموارد البشرية: -1-2-4

  ّن مسؤوليات ومتطلبات تنمية الموارد البشرية تتمثل فيما يلي :إ

  :وال :مسؤوليات تنمية الموارد البشريةأ

ربع مستويات رئيسية أنمية الموارد البشرية تعتمد على مسؤوليات ت المؤسساتفي معظم 

 ( المتخصصين ،المورد البشري ،اإلشرافيةدارة دارة العليا ، اإل)اإل

مسؤولياتها هي تكوبن وتوصيل رؤية مستقبلية واضحة عن مفهوم تنمية  :العليا االدارة :أ

و تقدم لقوة أّن كل تصرف تتخذه ينتج عنه نمو إوعليه ف ،الموارد البشرية في المؤسسة

 2خلقو وسياسات الموارد البشرية  لذلك فهي مطالبة بمراجعة النظم )هيكل المؤسسة ( العمل،
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ر على تطبيق خطة زمة والسهالكذلك توفير الموارد ال ،ريةموارد البشالمناسبة لنجاح الالبيئة 

  .زمةالومتابعة االجراءات الالمختلفة للمؤسسة  واألقسامدارات العمل من قبل اإل

وظائفهم  تأديةفراد ن البيئة المناسبة حتى يستطيع األمسؤولياتها ضما :شرافيةاإل االدارة :ب

هذه تنمية قدراتهم وطاقاتهم الكامنة التعليم المستمر لتمتع بفرص ال، و بكفاءة وفعالية

 تي :اآلجهة مختصة تعني و بمساعدة أسؤولية سواء كان ذلك بشكل منفرد الم

  االتجاهات التي تحتاجها الموارد و المعرفة و عمل يشجع ويدعم اكتساب المهارات توفير

 .داء عملها بشكل جيدأ البشرية حتى تتمكن من

  لى تنمية داء لمساعدة الموارد البشرية عوتقييم األ مل بشكل قياسيهداف العأمراجعة

  .مهاراتهم ومراجعة وتقييم النتائج

  قرب لمالحظة ّنه األهم عناصر تنمية الموارد البشرية ألأحقيقة المدير يعتبر من الفي

ر على قدتالي فهو األالوب ،رد البشري ومشكالتهقدر على اكتشاف المو سلوك الفعلي واأل

ساسية التي يقوم بها المدير المباشر ذن فالمسؤوليات األإ ،تحديد احتياجاته التدريبية

 لعملية التنمية هي:

  1.عمال لهمسناد األا  و المشاركة في اختيار الموارد البشرية  
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زمة الال والمساعدةعطاء توجيه إلي وتقييم مستواه مما يساعد على داء الفعمتابعة األ 

  .داءاأللتغلب على مشكالت ل

  .الكشف عن االحتياجات التدريبية للموارد البشرية 

  .ثناء العملأالتدريب  

  .نظمة التحفيز بهدف توجيه السلوك الفعلي في االتجاهات السليمةأاستخدام  

بالمؤسسة تقع على عاتقه المورد البشري كعضو في فريق العمل  :البشري المورد :ج

بل الوظيفي تغيرات وطموحات المستقوالبالعمل اليومي مسؤولية تعلم احتياجاته المرتبطة 

 .وكذا التنمية الذاتية

 بذلك مسؤولة فتكونمؤسسة قد يكون لها وظيفة متخصصة فال :المتخصصة الجهة. د

ؤولة وأحيانا أقسام دارة الموارد البشرية هي المسإة الموارد البشرية وأحيانا تكون عن تنمي

سم الموارد البشرية أو بشكل منفصل عنه وأحيانا يكون كان كذلك داخل ق التدريب سواء

 1.التدريب والتنمية جزء من مجال آخر للنشاط
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  :ثانيا : المتطلبات الواجب مراعاتها لتنمية الموارد البشرية

من رؤية مستقبلية قوية عن قدرات الموارد البشرية  ّن تنمية الموارد البشرية هي التي تنشأإ   

ذا ه إلنجازوكذا استراتيجية مالئمة  ،الكامنة ولها هدف واحد مرتبط بهذه الرؤية تهماوطاق

 :تاليةالمتطلبات الولتحقيق تنمية الموارد البشرية البد من مراعات الهدف 

مة بين الخصائص ءمالتنظيم وظيفة تنمية الموارد البشرية بشكل يمكن من تحقيق ال  (1

 الفردية واحتياجاتها للمؤسسة.

 :لموارد البشرية على ثالث مستوياتاألفراد والخبرة في تنمية ا توفير  (2

الفهم الصادق  يتطلب خصائص حيوية وأساسية منها والذي  :مستوى االدارة العليا -

اتيجي والرغبة في القناعة الكافية بأهمية المدخل االستر  ،تام بالموارد البشريةواالقتناع ال

 المناسب للعمل .تهيئة المناخ  ،االستثمار فيه

ذا المستوى يمكن من العمل عن قرب مع المديرين ه مستوى الوحدة أو القسم : -

ّن المدير أاعتبار على وسياسات تنمية الموارد البشرية  للمساعدة في وضع خططالمباشرين 

  1قرب لمالحظة السلوك الفعليهم عناصر تنمية الموارد البشرية لكونه األالمباشر هو أ
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ة على تحديد احتياجاته وبالتالي القدر  ،البشري والكشف عن سلوكياته ومشكالته للمورد

 .التدريبية

 واكتساب رد البشريةاتحديد المهارات الخاصة بالعالقات بين المو  :مستوى العمليات -

 1التنمية.و خبرة فنية في وظائف معينة وعمليات محددة للتدريب 

وهذا يتطلب  ،األعمال والمهام الخاصة بهم بكفاءة عاليةنجاز ا  موارد بشرية فعالة و إدارة  3)

 والعملية.وجود مختصين على درجة عالية من الخبرة العلمية 

تياجات كل من مستوى وذلك بتحديد اح، تنمية الموارد البشرية والمؤسسةالربط بين  4) 

وكذا رسم الخطط االستراتيجية لمقابلة تلك  ،داري ومستوى العملياتالمستوى اإلو االستراتيجي 

 االحتياجات.

من يجابية إوذلك عن طريق توفر قيم  ،وثقافية لتنمية الموارد البشرية مستقبليةرؤية  5) 

ريب وتنمية قوة ورؤية مستقبلية عن المساهمة المستمرة لتدأهمية المورد البشري للمؤسسة 

النظرة المستقبلية والقيم ّن لثقافة المؤسسة أحيث  ،نجاز أهداف المؤسسةإالعمل ودورها في 

 وهذا مان في كل من القطاع العام والخاص أثير مباشر وواضح بين خصائص المدريت

 .ينعكس على الفلسفة
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بمعنى التحرك من الرؤية المستقبلية العامة  ،وسياسة لتنمية الموارد البشرية تحديد هدف 6)

عن أهمية تنمية الموارد البشرية إلى التعبير عن تلك الرؤية بسياسات تقرير بوضوح الهدف 

 بالمؤسسة.من التنمية 

وتوجد ثالث استراتيجيات لتحقيق هذا  ،اتيجيات لتنمية الموارد البشريةوضع خطط واستر  7) 

 الهدف هي :

 عتمادباال ر والمعتقدات وطريقة التفكير(: تتضمن تعديل األفكا معرفية) ولىاال  االستراتيجية

تعتبر أشكال  كلها ،برامج التدريب ...الخ ،األفالم ،على العديد من المناهج مثل الكتب

 المعلومات إما في اتجاه واحد أو في اتجاهين . إليصالأساسية 

داخل بيئة (: هذه االستراتيجية تحاول تغيير السلوك مباشرة  السلوكية) الثانية االستراتيجية

 1بحيث يتغير السلوك وال تتغير البيئة . معينة مثل  نموذج السلوك أو تمثيل األدوار
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التدوير  (: بغرض تعديل بيئة العمل الحالية للمورد البشري مثلبيئية) الثالثة االستراتيجية

تنمية مهارات واتجاهات جديدة بعملية أساسية يمكن توضيحها وتتم  ،الوظيفي أو بناء الفريق

جل أالعملية يعمل المورد البشري من  خالل هذه ،يسمى بدورة النجاح السيكولوجية بما

ّن أاك ومعرفة بالمعلومات المرتجعة بدر ا  الوصول للهدف من خالل جهد مستقل و التحدي و 

داخلية )الرضا( وخارجية ) الدفع وبالتالي يحصل على عوائد  ،عال على مستوىأدائه 

فعية المورد وأساسيا للمساهمة في زيادة دا،المعرفة ،الترقية ...(وتلعب المكافآت دورا هاما 

 وهكذا فالنجاح يولد النجاح .البشري في المستقبل 

ديد األسس الواجب اتباعها البد من تحراتيجية لتنمية الموارد البشرية لذلك فعند تكوين است

وكذا الخطط التي تغطي كل منطقة  ،نجاز أهداف استراتيجية تنمية الموارد البشريةإلضمان 

 رئيسية لنشاط التدريب والتنمية .

 ية الموارد البشرية من خالل توفرتنمخطط واستراتيجيات ضرورة ضمان فعالية تطبيق   8)

وكذا  للمشاركة في المناقشة والموافقة على هذه الخطط، شرافيةدارة اإلمستوى عال من اإل

ب وتنمية الموارد البشرية مع وضع أهداف تدريلتكاليف المباشرة والغير مباشرة تحديد ا

 1البشرية.دارة والموارد إلاقسم و نجازها على مستوى كل من الوحدة إوخطط 
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بشرية لتمكينهم من مواردها الدارة في بمعنى استمرارية استثمار اإل التعلم التنظيمي 9)

تتعلم وتساهم  أنوعليه تستجيب الموارد البشرية بدرجة من االلتزام والوالء في  ،التعلم والنمو

ي فكرته مستمدة من ّن التعلم التنظيمألى إك في الرؤية المستقبلية، وتجدر االشارة وتشار 

ا من أجل جودة دائهتبحث الموارد البشرية عن أساليب تحسين أحيث  تحسين المستمر

فكار جديدة وتوسيع الطاقات والمهارات أح باستخدام التعلم يسم كما انّ  ،المنتجات والخدمات

 1والقدرات .
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 :مجاالت وطرق تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية -1-2-5

  وهي:هناك ثالث تصنيفات لمداخل تنمية الموارد البشرية 

  وهو ذلك النوع من التكوين الذي يقدم من خالل مراكز  :العملتكوين خارج مجال

ية والتدريبية للمكتبات ويتضمن البرامج والخدمات التكوين تقديمفي  متخصصة ومؤسسات

 الخبراتالتعليمية من  المؤسساتذا النوع أنشطة تنمية الموارد البشرية التي تقدمها ه

 لها .ذا النوع من عودتهم ت ومعرفة األفراد الحاصلين على هوالمهارا

 :على كل أنشطة التكوين داخل مجال وينطبق هاذا المسمى التكوين داخل العمل 

ه االنشطة في مكان العمل الفعلي العمل والمصممة لتحسين مهارات وأداء األفراد وترتبط هذ

 أو فترات مخصصة للتكوين باستخدام التسهيالت الموجودة بالمنظمة .

  ودة المنظمة جودة الموارد البشرية عنصرا هاما في التأثير على ج يمثل المنظمة:بناء

المهارات والمعرفة الكافية  يكتسبوامدربين والذين لم الن األفراد غير إككل، فقبل أي شيء ف

  1عملهم بفعالية وكفاءة سيتعرضون لمشاكل عديدة أهمها شعورهم ألداءزمة الوالمناسبة وال
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ثر على مناخ ؤ بمشرفيهم مما يلى سوء عالقة هؤالء األفراد إويؤدي هذا بدوره  باإلحباط،

 1.وبيئة العمل ومن ثم أداء المنظمة

 العوامل المؤثرة في تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية : -1-2-6

بها فهي تؤثر وتتأثر بما طة تعمل بمعزل عن البيئة المحي ن المنظمة الأمن المعروف 

بدورها يحدث من تغيرات خارجة والتي تفوض بدورها بعض التغيرات الخارجية والتي تفرض 

يدي أمام تلك التغيرات ولكن يجب ن تقف مكتوفة األأذا فهي ال تستطيع إ التغيرات الداخلية،

 جهها.او ت نألة وتخطط لها مقدما حتى  تستطيع ن تبادر بالتنبؤ بالتغيرات المحتمأ

 :أثرها على تنمية المواد البشريةعوامل التغيرات و رض بعض هذه عيلي  ماوفي

  البشرية  الموارد إلدارةهم المؤثرات الخارجية بالنسبة أوتعتبر من  :التعليميةالعوامل

عاملة من حيث أنواع من القوى ال باحتياجاتهافالنظام التعليمي هو الذي يمد المؤسسات 

 2عداد المطلوبة من كل تخصص وعجز النظام التعليمي عن أداء مهمةالتخصصات واأل
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ارة دقصور برامج التدريب وتنمية اإل هدافها مثلأق ينعكس كفاءة الموارد البشرية في تحقي

 .التي تقوم بها أجهزة التدريب

 ويقصد بها مجموعة العوامل المتعلقة بالقيم والعادات والتقاليد  :العوامل االجتماعية

ب التي تؤثر على أداء وهناك الكثير من الجوان ،مة للناساعلى السلوكيات الع وتأثيرها

 لجوانب تعود للعوامل االجتماعية .دارية واألفراد كذلك وهذه االمؤسسة اإل

 :نظام السياسي للدولة وما يفرضه من قيود والتزامات الّن إ العوامل السياسية والقانونية

دارة العامة جهزة اإلأوتلعب  ،تنمية الموارد البشرية وعلى كفاءتهافي اسة يمثل عامال سي وآراء

سلم األجور جراءاتها على ا  لى التنظيمات فأنظمة الرقابة و يجابية عاإلتأثيرات الدورا مهما في 

وأصبحت العوامل القانونية ذات تأثير قوي  ،يساعدان على تحقيق االستقرار واألمن الوظيفي

ن تعمل من أطار الذي يجب رية في المؤسسة حيث أنها تمثل اإلالبش على أساسيات الموارد

 م العاملين.التشريعات والقوانين التي ته بتطبيقإدارة الموارد البشرية وتلتزم من خالله  خالله

 فإذا  ها،كفاءاتو التنظيمات اإلدارية   علىتأثير الولها دور كبير في  :العوامل االقتصادية

ففي وقت االزدهار  ،يؤثر سلبا على التنظيمذلك ن إاالقتصادية مزدهرة فوضاع كانت األ

 1وضع استراتيجيات التعامل والنمو االقتصادي يكون حجم المال المتداول كبير وهذا يتطلب
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دارة ضرورة اتخاذ ن ذلك يتطلب من اإلإفي حالة تراجع وركود فذا كانت الظروف إما أمعها و 

  1إجراءات وتدابير معينة .
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 خالصة الفصل:

ية تحقيق جودة تعتبر تنمية الموارد البشرية وسيلة فعالة تستعملها المكتبات الجامعية بغ   

 نأتستطيع  أي ال، لى تحسين وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشريةإخدماتها حيث تهدف 

تكامل باختالف فالمؤسسات باعتبارها نسق م ، من خالل العنصر البشريإالهدافها أتحقق 

 لى موارد بشرية مدربة ومؤهلة لتنفيذ كافة نشاطاتها .إحجامها تحتاج أأنواعها و 
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  تمهيد

تطوير وتحسين  إلىتنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية تهدف  ستراتيجيةا إن   

لذلك فان غياب المنهج االستراتيجي في التعامل مع  ،دة الخدمات وتهيئة المورد البشريجو 

 لألهدافقضايا تنمية الموارد البشرية يعد أمر بالغ الخطورة فيكون سبب في عدم الوصول 

  .المكتبة

 وأهميتها ستراتيجيةاالماهية  -2-1

 :ستراتيجيةاالمفهوم  -2-1-1

يلعب التفكير االستراتيجي الذي نشأ نتيجة للتغيرات التطورات السريعة والحاصلة في    

دورا في كافة العمليات  اإلستراتيجية اإلدارةكجزء من  األعمالالبيئة المحيطة بمنشآت 

 أهمية، لذلك تزايدت أهدافهاجل تحقيق أوالخطط التي ترسمها المنظمة من  والسياسيات

هم الجوانب أحد أضر وفي مختلف المجاالت باعتباره في الوقت الحا ستراتيجيةاالمفهوم 

، ولقد تناول موضوع المنافسة والتغييرات البيئيةجهة التي تعتمد عليه المنظمات في موا

وسوف نبين هنا بعض  ،اإلداريومفهومها من قبل العديد من رواد الفكر  اإلستراتيجية

 1التعريفات على سبيل الذكر وليس الحصر لبعض هؤالء الرواد.
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التلميح الموجه  أنهاعلى  (loker and schendel)من قبل  اإلستراتيجيةلقد تم تعريف 

 .أهدافهاللمنظمة الذي يسمح لها بتحقيق 

ما وهي المحرك  منهج عمل لتحقيق هدف أواالتجاه  أوالخطة  بأنها (mintzberg)ويعرفها 

 موقع. أووهي مكان  األسلوبوهي  كهنا إلىمن هنا  يأخذناالذي  األكبر

 ألييمكن  مفهوم محتوى ال أنهاعلى  لالستراتيجيةينظر  (mintzberg) أنكما نرى 

لمسه، وان كل االستراتيجيات عبارة عن ابتكار من مخيلة شخص معين  أوشخص رؤيته 

يحدث  أنلتنظيم السلوك المستقبلي قبل  أهداف االستراتيجيةكانت لتلك  إذابغض النظر 

 يحدث اآلن . أمبنموذج يصف سلوك حدث  إزائها

خطة موحدة  شاملة ومتكاملة تربط بين  إالهي  ما ستراتيجيةاالن أفيرى ب (glack 76) أما

للمنظمة مع التحديات البيئية وهي معدة بشكل يؤكد قدرة المنظمة على  اإلستراتيجيةالمنافع 

 الرئيسية . األهدافتحقيق 

تالحم مهمة المنظمة  أنهاعلى  اإلستراتيجيةفقد عرفا  (stiener .miner)كل من  أما

في ضوء القوى الداخلية والخارجية وصياغة السياسات المحددة لتحقيق  أهدافهاووضع 

 1.المنظمة أهدافوتأمين التطبيق المالئم لتحقيق  األهداف
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والغايات والسياسات والخطوط الحيوية  لألهداف األهمهي نمط ≫ ستراتيجيةفاالوعليه    

هو العمل الذي تقوم به المنظمة وتريد  تصاغ بطريقة ما لكي تعرف ما األهدافلتحقيق تلك 

 .≪تصبح عليه أنتكون فيه وما الشكل الذي تريد  أن

لتعرف نحو تحقيق الموجهة  األجلهي اتخاذ القرارات طويلة  ستراتيجيةااللذلك فان    

المنظمة ومن خالل دراسة عوامل القوة والضعف في بيئة المنظمة الداخلية وربطها  أهداف

ز موقفها التنافسي في فرص والتهديدات في البيئة المحيطة بالمنظمة مما يعز وتكييفها مع ال

 .مجال عملها

وليس  واألهدافالغايات  لىإهي الوسيلة المستخدمة للوصول  ستراتيجيةاال نأوهذا يعني   

المنظمة معا وتكون  أجزاءمخطط منفصلة بل هي خطة موحدة تربط جميع  أومجرد خطأ، 

 .المنظمة أهدافالمنظمة ومتكاملة ومتجانسة وصوال لتحقيق  أنشطةشاملة أي تغطي جميع 

تستخدم موارد المنظمة المتاحة  نأكيف يمكن  نأ إلىيستند  االستراتيجيةمبدأ استخدام  إن  

نحو موجه  اإلستراتيجية نأنقول  نأ مكاناإلفبذلك في ضوء  ،في بيئة متغيرة كفاءة بأكبر

  1هي المنتجات التي تطرح في ما ،هي أهدافنا ما ،كمنظمة لمشكالت رئيسية مثل: ماذا نعم
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هي  ما ،هي طبيعة المنافسة ما تي نطرح بها هذه المنتجات،ال األسواقهي  ما ،األسواق

يجب  األسئلةعلى هذه  لإلجابة ،أهدافهاتعمل لكي تحقق  نوأماذا تستطيع المنظمة  ،قدراتها

 وبأقلبكفاءة  بكفاءة عالية واستخدام الموارد المادية والبشرية إستراتيجيةالعمل على انجاز 

 1.ستراتيجيةاالنجاح  إلىمكنة يؤدي كلفة م

 التعريف الشامل:

 أنهاوالتطورات المحيطة بهذه المفاهيم  اإلستراتيجيةيتضح من الطرح المكثف لمفهوم    

قواها  استخدامستراتيجية تحسن اأن تكون  اإلدارةويتطلب من  ،اإلداريةانتقلت إلى العلوم 

وتقليص التهديد لتعظيم الفرص التي تمكنها من التكيف أكثر لهذه البيئة  ،الصراعاتإلدارة 

قد خرجت من المحدودية إلى الشمولية ، ومن الغموض إلى  ستراتيجيةاالالحركية وبذلك فإن 

 2الوضوح.
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 :ةيستراتيجاالأهمية -2-1-2

 في النقاط التالية : إيضاحهايمكن  األهمية إن

المنظمة لفترة زمنية  وأهدافانجاز ممكن وذلك من خالل معرفة اتجاهات  أفضلتحقيق 

 .طويلة نسبيا 

 وتوجهات واضحة المستقبل . أهدافا ستراتيجيةاالتعطي الخطة  -1

تغيرات مهمة في المنظمة  إحداثإلى التعرف على العوامل الداخلية والخارجية المؤدية  -2

 .جديدة أسواقالبحث عن  أو األسواقالتوسع في  أومنتجات جديدة  كإدخال

ت الصحيحة في اتخاذ القرارات متخذي القرارات على معرفة االتجاها اإلستراتيجيةتساعد  -3

 عد المدراء على فحص المشكالت الرئيسية .اوتس

 المهمة المتعلقة باتجاهات المنظمة .تنظيم تدخل القرارات المالية والتسويقية  -4

التنسيق  أو ءالكفمتخذي القرار من تحقيق االتصال  ستراتيجيةاالتمكن الخطة  -5

 . والتكامل والتفاعل مع كافة الفعاليات للمنظمة

 1.ةالكفؤ  اإلدارية األعمالالتخطيط االستراتيجي الناجح هو بحد ذاته من  أن إلى إضافة -6
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 :ستراتيجيةاال مستويات -2-1-3

 ،االقتصاديةمن خالل عدة مستويات وهذا لشكل وحجم المؤسسات  لإلدارةيمكن النظر    

الجنسيات  دةهور مؤسسات عمالقة كالشركات المتعدحيث شهدت في السنوات األخيرة ظ

م تقسيمها إلى ت االقتصاديةولذلك ومن أجل تسهيل العمليات والنشاطات المعقدة للمؤسسات 

ستراتيجية فكل مؤسسة من هذه المؤسسات تتكون من عدة وحدات اوحدات أعمال 

ستراتيجية تتكون من ثالث مستويات سنعرضها من على أّن اال االتفاقولقد تم  ،ستراتيجيةا

 خالل الفروع التالية كما سنتطرق لمختلف البدائل المتاحة عند كل مستوى وهي :

    corporate strategie:على مستوى المؤسسة اتيجياتاالستر  :الفرع األول

المؤسسة بتحديد التوجه العام للمؤسسة مثل صياغة االتجاهات نحو النمو  ستراتيجيةاتهتم    

في محفظة ة تحقيق التوازن يوكيف ،المنتجاتوخطوط   ،المتعددة األنشطة إدارةوأساليب 

المؤسسة نماذج القرارات فيما يتعلق بنوعية  إستراتيجيةوتعكس  ،منتجاتها استثماراتها أو

تدفق الموارد المالية وغير المالية وسياسات وضوابط  النشاط الذي تتخصص فيه المؤسسة،

  1سسة واألطراف ذات المصالح، والعالقة بين المؤ الوحدات التنظيمية داخل المؤسسة بين
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التي يمكن للمؤسسة استخدامها لزيادة العائد على االستثمار وعادة ما تأخذ  واألساليب

 1، االنكماش.النمو ة من التوجهات الثالث: االستقرار،واحد المؤسسة ستراتيجيةا

   business strategiesعلى مستوى وحدات األعمال  ستراتيجيةاال: الفرع الثاني

يعطي الصيغة العملية للتنافس يمثل هذا المستوى أهمية كبيرة للمؤسسة باعتبار بعض   

فالمؤسسة االقتصادية التي تتكون من مجموعة كبيرة   تالي تحقيق األرباحالوب ،السوق وكسب

وتتولى إدارة وحدة  ،د فيها استراتيجيات أعمال متعددةتوج االستراتيجيةمن وحدات األعمال 

ذا المستوى استنادا إلى تحليل متغيرات وتنفيذها على ه ستراتيجيةاالاألعمال صياغة الخطة 

ستراتيجية هذا المستوى هي ابالعمل والجهة المسؤولة عن وضع  البيئة الخارجية الخاصة

 2.العليا للمؤسسة  اإلدارةالعليا لوحدة العمل مع تنسيق عالي ومتكامل مع  اإلدارة

 functional strategiesاستراتيجيات على مستوى الوظيفي الفرع الثالث:

 3الموارد تقومتتمثل مجاالت التركيز في هذه النوعية من االستراتيجيات في كيفية إنتاجية   

 

                                                           
مصطفى، محمود؛ أبوبكر، فهد بن عبد اهلل النعيم .اإلدارة االستراتيجية وجودة التفكير والقرارات في المؤسسات المعاصرة. ص.  - 1
45. 
بن عباس، حليمة. دورا إلدارة  االستراتيجية في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية :دراسة حالة مؤسسة قديلة للمياه المعدنية - 2

 .55.ص.2017جمورة. مذكرة ماجستير في علوم التسيير: جامعة بسكرة ،
3
ة ماجيستير في العلوم التجارية. مسيلة: جامعة عمري، سامي. تخطيط  فاعلية الموارد البشرية في ظل التخطيط االستراتيجي. رسال - 
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 معا من عداد استراتيجياتها والتي يتم من خاللها إدماج األنشطة والقدرات إاألقسام الوظيفية ب 

 قسم التسويق حول  ستراتيجيةاأجل تحقيق التحسين في األداء على سبيل المثال قد ترتكز 

بالمئة عن مبيعات 15إتباع بعض األساليب التي تستهدف زيادة المبيعات للعام القادم بنسبة 

، والتي قد تتمثل في تطوير المنتج أو تحسين برامج خدمة العمالء أو البحث العام الحالي

البحوث والتطوير في الزيادة  نشاط ستراتيجيةا ء جدد أو بالمثل قد تتمثلالعمال عن

 1 .التكنولوجية إتباع)التقليد(التكنولوجي

 :اإلستراتيجيةالمنافع من اعتماد   -2-1-4

 إذا ،م يعد خيار قابل للرفض أو القبولمن قبل المؤسسات اليوم ل ستراتيجيةاالاعتماد  إن   

لذلك فإن اعتماد  ،األحداثتسارع و  واالستمرار في علم يسوده المصالحكانت تريد البقاء 

ومن  ،فع التي يمكن تجنبهافي مسار عملها يدل على الكثير من المنا ستراتيجيةلالالمؤسسة 

 :أبرزها

  2.تقوم بها نأبمثابة مرشد ودليل على ماهية األعمال التي يمكن  ستراتيجيةاالتعد  -

                                                           
1
 .60ص. مرجع سابق. عمري، سامي. تخطيط  فاعلية الموارد البشرية في ظل التخطيط االستراتيجي.  - 

 .28.ص.2007استراتيجيات التسويق .عمان :دار جهينة للنشر والتوزيع ، تامر. البكري، - 2
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 في مجال اقتناص الفرص التسويقية إدراكا للتغيرات المحتملة والحاصلة أكثرجعل المدراء  -

من تهديدات مختلفة قد تحول دون  أيضاالمتاحة حاليا أو المحتمل حصولها وما يقابلها 

 فوزها بتلك الفرص .

الدقة عند التنفيذ  إلىقرب ما تكون أ المدراءالمساعدة في جعل القرارات التي يتخذها  -

 والمالكين. المستهلكينوبما يتوافق أيضا مع مصلحة  ،ألهداف المطلوبةا إلىللوصول 

 المخطط لها المؤسسة  األعمالرقابية على مجال  أداةبذات الوقت  ستراتيجيةاالتعد  -

 1ذلك الخلل الحاصل في حينه قبل  وقبل اتساعه . سيؤثرانحراف عنها  أيّن إوبالتالي ف

  تنمية الموارد البشرية وتنفيذها:  إستراتيجيةعوامل دعم  -2-1-5

لتنمية مواردها البشرية وتنفيذها بكفاءة  ستراتيجيةاحتى تنجح المكتبات الجامعية في بناء 

وفعالية البد من وجود عوامل داعمة على ذلك على رأسها التبني الفعلي للمنهج االستراتيجي 

 والذي بدوره يقوم على األسس التالية:

تحقيق  إلىوالفعاليات التي تهدف  األنشطةالتسيير عملية متكاملة تظم مجموعة من  -

 نتائج وانجازات مستهدفة.
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من ثم يستثمر التسيير االستراتيجي  ،المناخ المحيط بها ترابطا وثيقا تترابط المنظمات مع -

ة عن تلك العالقة الوثيقة بتثمير الفرص المتاحة في المناخ وتجنب التهديدات الناشئ

 عناصر المناخ غير المواتية .

، التي توظفها لتعظيم فرص المؤسسة مع المتغيرات بإيجابيةالتسيير عملية حركية تتعامل  -

 .فوق على المنافسينتفي تحقيق انجازات أعلى والتميز وال

ينطلق التسيير االستراتيجي من بناء استراتيجي متكامل يوجه فعالياته ويوفر أسس ومعايير  -

 حيث يظم ذلك البناء االستراتيجي: ،تخاذ القرارات في مواقف االختيارلة واالمفاض

 .المحيط بها وتوجهاتها المستقبليةللمناخ  اإلدارة إدراكتعبر عن  الرؤية: -

 المحيط. تصف المهمة األساسية للمؤسسة وغاية وجودها ونشاطها في المناخ الرسالة: -

يمثل الهيكل التنظيمي في منهج التسيير االستراتيجي إطارا مرنا  :األهداف اإلستراتيجية -

بحرية واستقاللية نسبية  نيتمتعو ، الذين قات األطراف الفاعلة في المؤسسةلتنسيق عال

تتطلبه ظروف  المترابطين والمتفاعلين بحسب ما ،رشدين لعناصر البناء االستراتيجيمست

 1.يطرأ في المناخ لمتغيرات وما األداء

 

                                                           
 .391-390.ص.2008.القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر ، استراتيجيعلي .إدارة الموارد البشرية منظور  السلمي،- 1
 



تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية استراتيجيةالفصل الثاني                            
 

 

77 

( value  creatioقيمة ) إنتاجالغاية األساسية من أي نشاط تمارسه المؤسسة هي  -

حد ذاته ،لكن ماينتج عنه من قيم ومنافع هو سبب القيام به من ليس غاية في  فالنشاط

تراتيجي ( يعد أحد أهم معايير وأدوات التسيير االسvalue analysisالقيمة )ثم تحديد 

 .في المفاضلة بين البدائل

تنمية الموارد البشرية تهدف إلى إحداث المواءمة بين خصائص الموارد  ةفاستراتيجي    

يعكس ضرورة التوجه االستراتيجي  البشرية وخصائص أعمالها الحالية والمستقبلية،هذا ما

والتركيز على الكيفية التي يجب أّن تكون عليها وظيفة تنمية الموارد البشرية ،بالتالي 

ستقبل وتوضيح الرؤية التي تؤثر على القدرات والتصرفات التي من شأنها التركيز في الم

سة على اختالف نشاطها تنمية الموارد البشرية في تحقيق أهداف المؤسإسهامات تعظيم 

 .وممارساتها

هناك مجموعة من العوامل التي تساعد المؤسسة الجامعية وتدعمها في تصميم  نأكما    

 :ي تتلخص أساسا في النقاط التاليةالخاصة بتنمية الموارد البشرية والت ستراتيجيتهااوتنفيذ 

 1تي ستواجه ال ستراتيجيتهااالتعلم المستمر هو أساس التنمية وهو جزء من  نأترسيخ فكرة  -
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التنمية المستمرة هي جزء هام  إن ،بذلك البد من فهم الموارد البشرية ،بها المتغيرات البيئية  -

مما يجعلهم يعملون  ،هم من اكتساب المهارات والكفاءاتفي حياتهم المهنية والتي ستمكن

 بثقة أكبر وثقافة أوفر.

حصولهم على الترقيات في مسارهم الوظيفي وكذلك مزايا وظيفة  إنتوعية الموارد البشرية  -

سيكتسبونها من هذه التنمية والتعلم  مستقبلية ،مرهون بمدى امتالكهم للمهارات التي

 المستمر .

تكنولوجيات حديثة توفر نظم معلومات محوسبة ، يحدد الحاجات التدريبية والتنموية اعتماد  -

بناء برامج  إمكانيةبالتالي ة في المكتبات الجامعية وغيرها الحالية والمستقبلية للموارد البشري

 تنموية دقيقة يمكن االستفادة الفعلية منها بما يضمن التحسن المتوقع مستقبال.

طبيعية مشابهة لظروف عملهم ،هذا سيساعدهم على نقل  ظروفتنمية الموارد البشرية في  -

توفير المستلزمات المادية  إلىبيئة عملهم باظافة  إلىفعالية  وأكثرتعلموه بشكل صحيح  ما

 ة على االستفادة من أكثر هذه البرامج .والمعنوي

أي يتم التخطيط  ،اإلستراتيجيةتبدأ هذه العملية قبل حتى تنفيذ  المتابعة والتقييم المستمرين -

  1فهي تلعب دور المراقب ،االنتهاء من تنفيذها إلىوتمتد  اإلستراتيجيةلها منذ وضع أهداف 
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 الوقوع. أثناءتصحيحه الفوري  أوباكتشاف الخطأ قبل وقوعه  ،باألخطاءالواقي من الوقوع  -

وترسيخها في أذهان مواردها  اإلستراتيجيةوعليه فتبني المكتبات الجامعية مثل هذه التوجهات 

الظروف المناسبة والدعم المعنوي ،كذا توفير البشرية وتوعيتهم ألهمية هذه البرامج التنموية 

تنمية الموارد  إستراتيجيةهي خطوات هامة وأساليب داعمة لتصميم وتنفيذ وكذا نجاح  إنما

   1 السبل لتكيفها والتغيرات المستجدة . أنجعالبشرية التي تعد 
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 نماذج االستراتيجيات الوظيفية في الموارد البشرية : -2-2

 تكوين الموارد البشرية : ستراتيجيةا -2-2-1

بة بمحاولة تأمين حصول المؤسسة على الموارد البشرية المناس ستراتيجيةاالتهتم هذه    

وكذا المحافظة على قوة العمل في تناسق مستمر مع  ،الحتياجاتها في الوقت المناسب

 .وظروف المؤسسة األداءمتطلبات 

العامة للموارد البشرية وأهدافها  اإلستراتيجيةتصمم في ضوء  ستراتيجيةاالهذه   

وكذا في ضوء التعرف المستمر على أوضاع سوق العمل وعليه فإّن هذه  ،ستراتيجيةاال

ة من تهدف للحصول على الموارد البشرية التي تتوفر فيها المواصفات الصحيح ستراتيجيةاال

ظيفي فضال على امتالك القدرة على التقدم الو  ،خصائص شخصية ومهارات ومعارف

تركز على أهمية  ستراتيجيةاالوالتطور المستقبلي في المهارات والمعارف ولذلك فإّن هذه 

على ضرورة تكوين  وتؤكد ،وتفعيل القدرة التنافسية للمؤسسةالموارد البشرية في بناء وتنمية 

ومن جملة الغايات التي تهدف  ،األكثر مالئمة الحتياجات المؤسسةهيكل الموارد البشرية 

 1يلي : تكوين الموارد البشرية إلى تحقيقها نذكر ما ستراتيجيةا
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  احتماال  األكثررسم طرق وأساليب البحث عن الموارد البشرية المطلوبة من المصادر

 أو العالمي  اإلقليميسواء من داخل المؤسسة أو من خارجها في سوق العمل المحلي أو 

 وتطوير المغريات لتحفيزهم على  ،المطلوبةستقطاب الموارد البشرية تنمية وسائل ا

 المؤسسة . إلى االنضمام

 توافقا مع  تنمية وسائل ومعايير فحص المتقدمين للعمل والمفاضلة بينهم لالختيار أكثرهم

 .يل المادية واالجتماعية بالمؤسسةمتطلبات العمل والوظائف الشاغرة وظروف التشغ

 المهام المناسبة لها  إسنادريقة مثلى من خالل ضمان تشغيل الموارد البشرية المتاحة بط

أو للمجموعات بما يتناسب مع خصائصهم المهنية والعلمية ورغباتهم وتوجهاتهم 

 الشخصية .

  ضمان المحافظة على الموارد البشرية بالعمل المستمر على جعل مكان العمل ومتطلباتهم

 .اراتهم وخصائصهم المتطورة باستمر وعوائده متناسبة مع تطلع

 تدريب وتنمية الموارد البشرية: ستراتيجيةا -2-2-2

وتنمية الموارد البشرية بشكل الموارد البشرية الحديثة تهتم بقضية التدريب  إدارةأصبحت    

  1فقد كانت اهتمامات  ،الموارد البشرية التقليدية إدارةمما كانت عليه تتعامل به أشمل وأعمق 
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في قضية تدريب وتنمية الموارد البشرية منحصرة في توفير فرص التدريب ألفراد  األخيرةهذه 

يب بالمواد التدر  إتاحةالمؤسسة الذين يتضح فيهم قصور في مستويات أدائهم من خالل 

، فالممارسة العملية تدريبية من خارج المؤسسة جهاتأو بتعاون مع  الذاتية داخل المؤسسة

موقع  إلىنى يدل على انحصار آثارها في المتدرب وعدم وصولها التدريب بهذا المع ألنشطة

ره وعالج مظاهر وتطوي األداءبمعنى التأثير المحدود وغير المحسوس في تحسين العمل ،

تفعيل  أنتبين  ستراتيجيةلالالموارد البشرية  إدارةوعليه فإّن منهجية  ،أسباب القصور فيه

التدريب وتنمية المورد البشري ال يتحقق بمجرد توجيهها وتركيزها على األفراد القائمين 

نما ،بالعمل منظمة  إلىوذلك من خالل تحويلها  ،تتناول تنمية المؤسسة بذاتها إنالبّد  وا 

الفرص للعاملين بها للتعلم وتحسين  تهيئ( حتى Learning Organizationتتعلم )

ّن ضمان بحيث تسمح بتدفق المهارات والمعارف المتكونة إ، لذلك فاألداءطوير معارفهم في ت

 التدريب على مواقع العمل الفعلية دون معوقات . أثناء

قد انتقلت من  االستراتيجيةالموارد البشرية  إلدارةالمنهجية الجديدة  أن إلى اإلشارةوتجدر   

ي ت( هذه األخيرة ال leariningمفهوم التعلم) إلى( Training)االنحصار في مفهوم التدريب 

  1معنى اكتساب المورد البشري لمعارف ومهارات وتوجيهات سلوكية جديدة  إلىشير ت
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، فالتعلم يعني سلوك جديد يمارسه في مواقف لعمل لها ثم انعكاسها في شكل واستيعابه

المورد البشري من اتجاهات  اكتسبهأداء أفضل وفق  إلىالتغيير السلوكي الذي يؤدي 

 ، أو قدرات معرفية ومهارات جديدة يراها أقدر على تحقيق أهدافه.دوافعو 

 العناصرتدريب الموارد البشرية البد من توفير  ستراتيجيةلالوحتى نضمن التطبيق الجيد 

 التالية:

 العامة  ستراتيجيةباالمتطلبات الموارد البشرية من التعليم والتدريب ترتبط مباشرة  إن

ة وخطط وفرعية من دون وجود يجزئ ستراتيجيةلالمعنى  فمن الناحية المنطقية ال ،للمؤسسة

التغييرات المتسارعة أمر  نّ ونظرا أل ستراتيجيةاالوحتى توضع هذه  إذن ،عامة ستراتيجيةا

واقع البد من إعادة هيكلة النظام التعليمي والتدريبي لتلبية احتياجات المؤسسة من القوى 

العاملة المتخصصة واالستجابة للتطورات التقنية المتسارعة في نوعية وكمية الموارد البشرية 

 المطلوبة .

 في اتخاذ  ةالالمركزيالمتعلقة بالتعليم والتدريب لتحقيق  األنظمةالنظر في  إعادة

مع  القرارات الخاصة بتطوير الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية لزيادة المرونة والتأقلم

 1.لبطء في اتخاذ القارات ذات الصلةتطور السريع وتخفيف ا
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  مستمرة لتنمية الموارد البشرية  استراتيجيةنه عملية أالتدريب على  إلىتطوير النظرة 

 اكتساب إمكانية نأ، مع األخذ في حسبان الك المهارات التدريبية وتنميتهاضرورة امت 

 إلخراجهاالبيئة الصحيحة  إلىّن هذه المهارات تحتاج أالمهارات متاحة لكل مورد بشري و 

 واستغاللها .

  تؤمن بأهمية الوقت تنفيذية عصرية خالقة وفعالة  إداريةالتركيز على انتقاء قيادات

العميق  اإليمانوقيمة العمل الجماعي وقيمة المنافسة وقيمة  اإلتقانوقيمة الجودة وقيمة 

 اإلدارةبالعلم والمعرفة وعلوم  اإليمانوقيمة  ،لها للموارد البشرية ودحد بالقدرات التي ال

فشل المؤسسات يعتمد  أونجاح  نإ إذن ،الحديثة وعلوم الموارد البشرية وعلوم التسويق

  .لمؤسساتهم إدارتهمعلى المهارات القيادات في  أساس

 :التعلم الفردي ستراتيجيةا -2-2-3

التغيير النسبي الدائم في السلوك الحالي أو السلوك المحتمل ≫ بأنهيعرف التعلم الفردي   

التعلم  ستراتيجيةافي  إذن ≪والذي ينتج عن الخبرة والممارسة المباشرة وغير المباشرة 

الفردي تهتم بالتعرف على احتياجات الموارد البشرية من المعارف والمهارات والتوجهات 

 1والفعاليات المناسبة لتوفير األنشطةثم صياغة  ،لتحسين األداء وتطويره األزمةالسلوكية 
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فرص التعلم الكتساب تلك االحتياجات ثم تصميم اآلليات التي يتم بمقتضاها ضمان نقل  

تضم عنصرين  االستراتيجيةوعليه فاّن هذه  ،موقع العمل إلىوتحويل الخبرات المكتسبة 

 متكاملين هما:

  جهات رد البشري المعارف والمهارات والتو المو  إلىالفعاليات التدريبية التي تنقل

وتتيح له فرصة الفهم واالستيعاب والتدرب على التطبيق في  ،السلوكية المرغوبة في العمل

  .موقع التدريب والتغلب على مقاومة المورد البشري لتغيير سلوكه في العمل

  والمساندة من جانب القادة والمشرفين لمساعدة المورد البشري  واإلرشادتوفير التوجيه

ادة بين التي تفصل ع والعمل على تخطي الفجوة ،ى تطبيق ما اكتسبه أثناء التدريبعل

سلوك المورد البشري  أي تغيير ،التعلم باكتمال العنصرين يتحقق ،التدريب والتطبيق الفعلي

وفي نفس الوقت يوفر أعلى  ،اف المؤسسةلمستهدف الذي يحقق أهدنمط ا إلىالعامل 

شباعلتحقيق ذاته   رغباته . وا 

في  أنفسهمأهمية المشاركة الفعالة والمستمرة من جانب الموارد البشرية  تأكيدلذلك البد من   

بداءالتدريبية  ماحتياجاتهوذلك بطرح تصوراتهم حول  ،االستراتيجيةتفعيل  الرأي في مدى  وا 

وكذا التفاعل والحوار المتصل مع القادة  ،التدريبية التي تم تصميمهااليات مناسبة الفع

 1والمشرفين لتهيئة ظروف التطبيق.
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 التعلم التنظيمي: ستراتيجيةا -2-2-4

سات التنظيم في جوانب يتم تغيير نظم وأساليب وممار  إن ≫:يقصد بالتعلم التنظيمي   

 . ≪سات الحية السابقة من التجارب والممار رفة المكتسبة مختلفة منه بناء على الخبرة والمع

القيام بتطوير فالتعلم التنظيمي يعني بمدى قدرة المؤسسة على توفير التعلم لجميع أعضائها و 

، كما قد يتم التعلم التنظيمي بالتعرف على النماذج السائدة خارج نفسها بصفة مستمرة

والعمل على توطينها داخل ات المؤسسة ثم تهيئة الظروف الداخلية الستقدام تلك الخبر 

 يلي: ومن هنا تتضح عناصر التعلم التنظيمي في ما ،المؤسسة

 والمتناسقة في النظم .عمليات التغير المخططة -

 1تفاعل الموارد البشرية وجماعات العاملين مع النظم الجديدة . إمكانيات -

 .المؤسسةوالهيكل التنظيمي وثقافة بناء واستخدام ذاكرة المؤسسة  إعادة -

  .تنمية قدرات تنظيمية أعلى في مدى البعيد-

والتنافس وتحقيق  األداءّن التعلم التنظيمي يدور حول تنمية قدرات المؤسسة على إوعليه ف  

عادةمن خالل التغيير المخطط لنظم المعمول بها  األهداف  2صياغة قواعد المعلومات  وا 
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وثقافة المؤسسة لتفعيل االستفادة من الخبرات والمعارف الجديدة في تنمية  التنظيموالهياكل  

القدرات التنافسية للمؤسسة على المدى البعيد والتعلم التنظيمي يتحقق من خالل زيادة 

تسيير تعلم الموارد البشرية واكتسابهم  المؤسسة لذلك فانمعارف وخبرات ومهارات أعضاء 

ومن ثم فاّن تنمية رأس المال  ،في تعلم المؤسسة ذاتها األساسهو  أنماط معرفية جديدة

البشري باالستثمار في تدريب وتنمية الموارد البشرية المتاحة للمؤسسات هو السبيل الرئيسي 

 لتعلم التنظيمي .

 التعلم التنظيمي بالمبادئ التالية: إستراتيجيةالموارد البشرية تسترشد في بناء  إدارة إن

 ثمار التفكير االستراتيجي ويتبنىاست إلىصياغة رؤية المؤسسة باعتبارها كيان يهدف  -

الرؤية واالقتناع بها من جانب جميع  هذهوتأكيد وضوح  االستراتيجية اإلدارةمنهج 

 الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة .

النظم، وتأمين  تهيئة الفرص للموارد البشرية للمشاركة في اقتراح االستراتيجيات وتطوير -

والمساهمة  واإلبداعمناخ من االنفتاح الفكري الذي يحفز الموارد البشرية على التفكير 

 1القاعدة المعرفية للمؤسسة . إثراءباألفكار في 
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تنمية فرص الحوار واالتصاالت المفتوحة عبر المؤسسة فيما بين الموارد البشرية  -

برات المختزنة لدى المعارف والخ إلىبما يثري فرص التوصل ومجموعات العمل والقادة ،

ومن ثم  ،خارج المؤسسةوكذا االنفتاح على الرصيد المعرفي المتراكم  ،أعضاء المؤسسة

 تتكامل فرص حدوث التعلم التنظيمي .

واالستفسار  ومراجعة المفاهيم المستقرة من خالل المناقشة تحدي األفكار السائدة -

 إلىوالسعي  ،مراجعة مفاهيمهم إلىبما يحفز الموارد البشرية  والتساؤل عن جداولها

 تجديدها وتطويرها بما يوافق المستوى المعرفي المتجدد.

من خالل تقديم الحوافز المختلفة والتجديد  رالتفكير واالبتكاتشجيع الموارد البشرية على   -

لتعلم الموارد  التعلم التنظيمي هو نتيجة إنوهي  الأ مهمةمن هذه المبادئ تتأكد حقيقة 

تجيب لما تتعلمه تنتج التعلم ولكنها تس المؤسسة بذاتها ال أنأي  ،البشرية بالمؤسسة

 اكتسابهاالمعرفية الجديدة التي  األنماطمواردها البشرية وتتيح لهم الظروف المناسبة لتفعيل 

   1ب الرسمي وغير  ذلك من أساليب اكتساب المعرفة.بالخبرة والتعليم والممارسة والتدري
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 ستراتيجية تنمية القيادات اإلدارية وتنمية الذكاء الوجداني :ا -2-2-5

 من نماذج االستراتيجيات الوظيفية في إدارة الموارد البشرية يمكن ذكرها آخرانهناك نوعان 

 يلي : في ما

 ستراتيجية تنمية القيادات اإلدارية ا :أوال

تنمية القيادات اإلدارية تعمل على تطوير قدرات المؤسسة التنافسية من  ستراتيجيةا إن  

تحويل مفاهيم وأساليب القيادة في بمعنى  ،المتاحة لها اإلداريةخالل تطوير أنماط القيادات 

وهذا كل موقف بما يناسبه  المؤسسة إلى نمط مرن متحرر يواكب المتغيرات ويتعامل في

ى أدائهم ويحقق للمؤسسة تأثير ايجابي في الموارد البشرية ليرتفع مستو  بغرض إحداث

 .أهدافها

يتكامل  أنفتطوير وتنمية القيادات اإلدارية في األساس هو فرع من عملية التعلم ينبغي   

وعمليات التعلم التنظيمي حتى تحدث التعلم الفردي ألعضاء المؤسسة  ستراتيجيةامع 

 ة .جميعها اآلثار المطلوب

  1تتم باعتبارها غاية في حد ال اإلداريةعملية تنمية القيادات  أنوعليه ينبغي التأكيد على   
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نما ،ذاتها رغم من أن محل التنمية هو الفب .على تحقيق أهدافها المؤسساتوسيلة لمساعدة  وا 

يوظف القائد خبراته  أن،فإن غاية تنمية القيادة اإلدارية هو )شخص محدد( اإلداريالقائد 

وطاقاته الفكرية ومعرفته التخصصية في تنفيذ استراتيجيات المؤسسة وقيادة مواردها البشرية 

وهذا بغرض الوصول لغايات المؤسسة وتمر وتنسيق استخدام مختلف الموارد المادية والتقنية 

 :( بثالثة مراحل هي   harisonعملية تنمية القيادات اإلدارية حسب تقدير )

 1تحليل االحتياجات الحالية والمستقبلية من القدرات والخبرات القيادية للمديرين بالمؤسسة . -

 .لفريق القيادة اإلدارية بالمؤسسةتحليل الطاقات القيادية المتاحة والمتوقعة  -

تصميم السياسات والخطط المالئمة لسد الفجوة بين المستويات المطلوبة من الخبرات  -

 .وبين المستويات الفعلية المتاحة والقدرات القيادية

 تمثل أهم التحديات التي تواجه اإلداريةستراتيجية تنمية القيادات اأّن  إلىوتجدر اإلشارة    

ّن المؤسسة تكون معرضة أو  ،ة وتكلفةالمؤسسات المعاصرة نتيجة لما تتكلفه من جهد وخبر 

لفقدان القيادات التي تم تنميتها وتطويرها نتيجة عوامل التسرب المختلفة وخاصة السحب 

  2تكوين الموارد ستراتيجيةامع  ستراتيجيةااللمعرفة المنافسين ،هنا تتضح ضرورة تكامل هذه 
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ابتكار األساليب والحوافز  ى عناصر المحافظة على القيادات وكذاعلالبشرية بالتركيز 

 للحفاظ عليهم.

 ستراتيجية تنمية الذكاء الوجداني اثانيا: 

قدرة االنسان  ≫نه أ( بتعريف الذكاء الوجداني على golemanقام الباحث والمفكر )    

وتأثيرها في وضبط مشاعره وتنظيم عملها في نفسه  ،لى اكتشاف مشاعره ومشاعر اآلخرينع

 نّ أفهو يرى ب ≪وكذلك اكتساب وتفعيل الدوافع الكامنة في الفرد  ،اآلخرينالعالقات مع 

 الذكاء الوجداني يتركب من العناصر التالية :

عادة توجيه المشاعر الثائرة والتحكم في  ضبط: وهي القدرة على النفس إدارة.أ النفس وا 

ويحتاج  ،السلوك نحو تحقيق أهداف ايجابية وفي نفس الوقت توجيه السلوك الشخصي،

المصداقية  قابة الذاتية،المورد البشري في الممارسة إدارة النفس إلى ستة قدرات هي: الر 

 قبول التغيير والرغبة في االنجاز. ،التكيف ،المبادرة

االته المعنوية وما : وهي قدرة المورد البشري على معرفة نفسه واكتشاف حالنفس معرفة. ب

دراك دوافعه الشخصية بوضوح ومصارحة النفسيثير ويغضبه وما يريحه ويرضيه  وترتبط  ،وا 

   1.التقييم الواقعي للذات والقدرة على نقد الذات ،ه المعرفة بقدرات الثقة في النفسهذ
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ن ومهارة وهي القدرة على إدراك التركيب الوجداني ومشاعر اآلخري :المعرفة االجتماعية ج. 

هذه المعرفة تتطلب درجة من  ،عاطفيةالتعامل مع الموارد البشرية بما يوافق حاالتهم ال

 بالفروق الثقافية والتعامل مع الثقافات بمرونة . واإلحساسالتعاطف مع اآلخرين 

لبناء الذكاء الوجداني في الموارد البشرية بالمؤسسة والتي  اإلجراءاتهناك بعض  أنكما 

 يلي : ( في ما golmanقدمها )

ونوعيات المشاعر المناسبة لحسن أداء العمل  تقدير مطالب العمل من الناحية العاطفية -

 للمورد البشري . األزمةوالمهارات الوجدانية 

تقييم الموارد البشرية ورصد مستويات تطورهم الوجداني ومدى ما يتمتعون به من مهارات  -

 .ألداء أعمالهم األزمةوجدانية 

وتحفيزهم على المشاركة  ،حاوالت تنمية مهاراتهم الوجدانيةتهيئة الموارد البشرية لتقبل م -

 الفعالة في عملية تنمية الذكاء الوجداني باعتبار ذلك في صالحهم الشخصي.

 أنتشجيع الموارد البشرية على ترقية عملية تنمية الذكاء الوجداني بجهودهم الذاتية بمعنى  -

 1.اإلدارةأكثر من كونه مفروضا عليهم من سلطة ينبع التغيير منهم 
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المبحث  هذاالنتيجة األساسية لبناء وتنفيذ جل االستراتيجيات السابقة والمذكورة في  إذن    

مما يعني زيادة قدرتها  عام، للمؤسسة بوجه ستراتيجيةاالستكون لغرض تنمية القدرات 

وقيادتها والموارد البشرية العاملة فيها على إدراك حركة المتغيرات المتسارعة حولها وبناء 

إضافة لفهم واستيعاب تقنيات اتخاذ  ،وفعالياتهارؤية مستقبلية واضحة ترشد خطواتها 

دراك عملية صنع  وعوامل نجاحها االستراتيجية تالقرارا ومراحلها ومهارة الربط  اإلستراتيجيةوا 

تنظيمية وتسهيل التعلم التنظيمي المعرفة ال إدارةبين االستراتيجيات وبين ظروف التنفيذ ،ثم 

تعد من أهم أصول المعرفة بالمؤسسة المعاصرة والتي تسهم  اإلستراتيجيةإذّن فهذه القدرات 

 1.ى تحسين قدراتها التنافسيةؤدي إلبما ي ،عيل الموارد البشرية العاملة بهافي بناء وتنمية وتف
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 الفصل: خالصة

اهتماما كبيرا من طرف  األخيرةتنمية الموارد البشرية في اآلونة  ستراتيجيةااحتلت    

فال يمكن جودة العنصر البشري  المجال باعتبارها أحد المداخل الفعالة لرفع هذاالباحثين في 

تباعدون وضع القيام بعملية تنمية الموارد البشرية   اإلستراتيجيةمحكمة فغياب  إستراتيجية وا 

  لوظيفة تنمية الموارد البشرية يفقد الوظيفة أهميتها .
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 تمهيد

، لذا ينبغي ساسية واإلستراتيجية في المكتباتتعد الموارد البشرية من أهم الموارد األ    

بغرض تحقيق أعلى مستوى من الخدمة المكتبية على اعتبار  ،وتسييرها بشكل سليم إدارتها

المكتبات التي تمكنت من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية هي تلك التي أولت لتنمية  أن

 مواردها البشرية أهمية بالغة.

مزايا  إلىسبق من الفصول النظرية التي توصلنا من خاللها  وبناءًا على هذا وعلى ما

الدراسة  بإسقاطوعليه فقمنا  ،تنمية الموارد البشرية الستراتيجيةالمترتبة عن تبني المكتبات 

 .ة المدرسة العليا لألساتذةمكتبالنظرية على 

 لمدرسة العليا لألساتذة باألغواط: المركزية ل مكتبةالقديم عام عن ت -3-1

 تعريف المكتبة: -3-1-1

باألغواط مصلحة ذات طابع علمي تعمل  لمدرسة العليا لألساتذةالمركزية لمكتبة التعتبر    

األساتذة والطلبة الباحثين المنتمين إلى المدرسة بتزويدهم بالوثائق والكتب التي على خدمة 

 يحتاجونها خالل المسار الدراسي .

بموجب المرسوم التنفيذي  لألساتذةالمكتبة مع افتتاح المدرسة العليا  إنشاءوتم 

،والذي يتضمن 2010أوت سنة  22الموافق ل1432رمضان  22المؤرخ في  11،301رقم

وعرفت المكتبة نموا متواصال من حيث الرصيد  المدرسة العليا لألساتذة باألغواط إنشاء
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فتح  إلىالوثائقي بفضل االهتمام الذي حضيت به من طرف مدير المدرسة مما استدعى 

 .2013بداية من جويلية  اإلنسانيةوالعلوم  األجنبيةمكتبة فرعية خاصة باللغات 

 المكتبة:خدمات  :3-1-2

 المكتبة خدمات متعددة للمتدربين عليها من األساتذة والطلبة الباحثين والمتمثلة في :تقدم 

 الكتب:خدمة توفير  -

ة استقبال الكتب الجديدة وجردها غاي إلىتقوم المكتبة بتوفير الكتب بداية من االختيار    

تقدمه دور  حيث تهتم بمتابعة حركة التأليف والنشر من خالل االطالع المستمر على ما

قوائم الكتب  بإعدادكما تقوم  ،التخصصات المتوفرة بالمدرسةالنشر من عناوين جديدة في 

المراد اقتناؤها كل عام بالتنسيق مع األساتذة واالعتماد على طلبات القراء من خالل 

 العناوين األكثر تداوال. إحصائيات

 :اإلعارةخدمة  -

منها داخل المكتبة  باالستفادةالكتاب وأوعية المعلومات  إلىيصل  أنيمكن للمستفيد 

 الخارجية الموضحة أدناه: اإلعارةالداخلية أو استعارتها حسب ضوابط  لإلعارةبالنسبة 
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 الخارجية: اإلعارةمعايير  -

 اإلعارةمدة  عدد النسخ

 داخلية فقط اإلعارة 1

 يوم واحد 2

 يومين 3

 أيام 3 4

 أيام 4 5

 أيام 5 فوق فما 10

 :هامة مالحظة  

 الكتاب لمدة يوم واحد فقط ولمرة واحدة . إعارةيمكن للطالب تجديد  -

 الكتاب كل يوم تأخر بثالثة أيام. إرجاعيعاقب الطالب المتأخر في  -

 :االنترنيت خدمة -

توفر المكتبة أجهزة حاسوب متصلة بشبكة االنترنيت لتسهيل البحث العلمي على المستفيدين 

 .)مكتبة العلوم والتكنولوجيا(
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 الجارية: اإلحاطةخدمة  -

 إلىالعناوين الحديثة  بإرسالالمستفيدين عن أحدث الكتب المتاحة وذلك  إبالغمن خالل 

 بالمكتبة.الخاصة  اإلعالنأقسام العلمية وعلى المستوى لوحات 

 أهداف المكتبة :-3-1-3

  التوثيقية االلكترونيةالقيام بالخدمات المكتبية والببليوغرافية.  

  والطلبة األساتذةخلق عالقة اتصال وطيدة مع.  

 توفير وسائل البحث الببليوغرافي في المطبوع وااللكتروني.  

 تبني منهجية قائمة على معايير دولية مطبقة في مجال المعلومات.  

 الرصيد الوثائقي للمكتبة: -3-1-4 -

الفكرية في  ألساتذة على عدد معتبر من األوعيةلمدرسة العليا لالمركزية ل مكتبةالتحتوي 

 مختلف التخصصات مبينة في الجدول أدناه:

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                       الدراسة الميدانية  
 

 

100 

 عدد العناوين عدد النسخ

2346 

4808 

1524 

955 

377 

199 

3363 

1918 

1567 

1356 

95 

18446 

672 

1077 

520 

391 

119 

44 

707 

491 

337 

403 

68 

4829 
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 القانون الداخلي للمكتبة: -3-1-5

 المطالعة الداخلية للمكتبة: -

لمدرسة العليا لألساتذة مفتوحة كل يوم باستثناء يومي المركزية لقاعات المطالعة بالمكتبة  إن

 الجمعة وأيام العطل الرسمية وذلك من :

 .بدون توقف 16:30 إلىصباحا  08:30

 بطاقة المكتبة عندما يطلب منه ذلك. إظهار: على الطالب 1المادة  -

 : طريقة البحث تكون عبر تصفح الدليل الذي يمكن الحصول عليه من الشباك.2 المادة -

 دقائق . 10 لتتجاوز: مّدة استعارة الدليل 3المادة  -

 اإلعارةالداخلية للكتب التي تسحب من شباك  اإلعارة:يقوم كل طالب بمأل استمارة 4المادة  -

 الداخلية.

  .المعلوماتتقبل أي استمارة لم تكتب فيها كل  ال

كتابين اثنين بعد تقديم بطاقة المكتبة  ليتجاوز:االطالع على الكتب بعين المكان 5المادة  -

 للعون المكلف بذلك.

( في 2( في الفترة الصباحية وكتابين)2الطلبة استعارة أربعة كتب ) بإمكان: 6المادة  -

 الفترة المسائية.

 فيه. : ترد الكتب في نفس اليوم الذي استعيرت7المادة  -
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بحضوره الشخصي وببطاقة  إالفال يتم إعارة أي طالب  شخصية،:االستعارة 8المادة  -

 المكتبة فقط.

على الطالب احترام اآلجال والشروط العامة  لإلعارة،: لضمان السير الحسن 9المادة  -

 الداخلية. لإلعارة

:عن كل يوم تأخير في إرجاع الكتب تسحب بطاقة المكتبة من صاحبها لمدة 10 المادة -

 أسبوع.

 فس الخطأ.تسحب نهائيا عند التكرار ن -

  .اآلداب العامة -

 :11المادة  -

 وموظفي المكتبة . األمنيجب احترام أعوان  -

 إمكانية إحالة المعني على المجلس التأديبي إّن ارتكب تجاوزات في التعامل مع موظفي -

 المكتبة.

صمت ن قاعات المطالعة قاعات العمل وتفكير لذلك يتعين على الطلبة التزام الإ -

 .واالنضباط سواء داخل المكتبة

 .واألمناحترام قواعد النظافة  -

 احترام موظفي وأعوان المكتبة وباقي الزمالء. -
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 عن أي ضياع قد يحصل لها. مسئولةالحرص على األغراض الشخصية ،فالمكتبة غير  -

  :يمنع منعا باتا :12المادة  -

 .كتابة أي عبارة كانت على الطاولة نقل الكراسي والطاوالت أو -1

 كتابة كلمات على المؤلفات أو طيها أو الكتابة بوضع الورق فوقها  وضع خطوط أو -2

  .التدخين واألكل والشرب -3

  .استعمال هاتف النقال -4

  .التجمع في قاعة المطالعة -5

 عدد عمال المكتبة: -3-1-6

 العدد الرتبة

 1 2ملحق بالمكتبات الجامعية مستوى 

 2 1ملحق بالمكتبات مستوى 

 4 مساعد مكتبات جامعية

 8 عون تقني للمكتبات
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 :المقابلة عرض-3-2-1

 :لتنمية الموارد البشرية كإستراتيجيةالدورات التدريبية  :المحور األول 2-1

 هذه الدورات ؟ وما نوع_هل يوجد دورات تدريبية على مستوى مكتبتكم ؟ 1س

،    تقنيين مثل التدريب على الفهرسةدنا من دورات التدريبية وكانت ألعوان ال_لقد استف1ج

 نوع التدريب هو تحسين المستوى.و 

 _هل تعتبر الدورات التدريبية كافية لممارسة عملك ؟حسب نظرك فيما تكمن أهمية2س

 ؟التدريب

 ألنهمالتدريب بنسبة ألعوان تقنيين  أهميةهي كافية بنسبة ألعوان التقنيين،تكمن  _2ج

 .لهم نظرة عامة عن وظائف المكتبيةيوظفون بمستوى الثالثة ثانوي ليست 

_ حسب نظرك برامج التدريب كافية لتأهيلك على العمل في مواقع وأدوار وظيفية 3س

 فسر؟ متعددة ؟

يجب ان يكون التدريب يأهل ويزيد من الخبرة ولكن مع التطور وظهور التكنولوجيا   _3ج

مكن أن تكون برامج التدريب على حسب التطورات مثل تدريب على األنظمة والبرامج فهكذا ي

  .التدريب كافية

 هو هدف التدريب في نظرك؟ _ما4س

 ._ هو تطوير معرفة مكتسبة واكتساب معرفة جديدة4ج
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 في مكتبتكم؟لتدريب تعتمدون عليه هي البرامج والخطط  _ ما5س

لمدرسة العليا لألساتذة ال يعتمد على أي برامج أو المركزية لمكتبة الفي التدريب _ 5ج

  .مخطط

 من خالل ماذا؟و  _ كيف تتمكن من تطوير قدراتك ذاتيا ؟6س

تقنيات والتطوير _ أطور قدراتي من خالل االحتكاك بالزمالء واالطالع على أحدث 6ج

 الذاتي البد منه.

 ؟ _ هل يوجد اتفاق مالي من طرف المكتبة المركزية على التدريب7س

هي لكل الموظفين المكتبة فالميزانية خاصة لتدريب للمكتبة ميزانية مستقلة  توجد _ ال7ج

داخل الوطن  تدريب بنسبة لتدريب خارج الوطن أما%من ميزانية الكلية ل5فقيمته  واإلدارة

 %من ميزانية الكلية يكون في الغالب ألعوان التقنيين.1فنسبته 

المركزية مكتبة الالتكوين وتأهيل الموارد البشرية في  إستراتيجية المحور الثاني: -2-2

 لألساتذة:مدرسة العليا لل

التي تعتمدون عليا في تكوين وتأهيل فيما يخص تنمية  اإلستراتيجيةهي الخطة  _ ما1س

 وجدت فيما تتمثل؟ إن؟الموارد البشرية في مكتبتكم 

تكوين  إجراءولة عن تكوين مواردها البشرية حيث من يريد المكتبة هي ليست مسئ_ 1ج

رسالهيتطلب منه كتابة طلب   لنظر في ذلك الطلب.ويمر على لجنة العليا  اإلدارة إلى وا 
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 الخطة ؟ ومن المشرف عليها؟ هذه بإعداد_ من الذي يقوم 2س

  .في وظيفة التكوين عتمدون عليهاواضحة ي إستراتيجيةخطة  أييوجد  _ ال2ج

 العليا لنشاط التكوين وتأهيل بالمكتبة ؟ اإلدارة_ فيما يتمثل دعم 3س

  .تدعم التكوين دعما ماديا اإلدارة_ 3ج

 المتبعة الستقطاب الموارد البشرية بالمكتبة؟هي أهم السياسات  _ ما4س

التي تشرف على  العليا هي اإلدارةفين ولكن ظو سياسة الستقطاب الم أيتوجد  _ ال4ج

  .جراء مسابقاتإالتوظيف عن طريق 

 محاضرات خاصة بالمكتبة ؟ _هل سبق لك وان حضرت ملتقيات أو5س

خاصة بتخصص علم مكتبات افعل كل مجهودي للحضور  ملتقيات_ عندما يكون هناك 5ج

 .وبطبع حضرت عدة ملتقيات كلها كانت داخل الوطن

نوع التكوين ومكان التكوين ؟ومدة  ما تكوينا خالل فترة عملك ؟ أجريت_ هل 6س

 التكوين؟

دراستي متمثلة في  بإكمال_لم تصح لي الفرصة لقيام بتكوين كوني كنت منشغل 6ج

  .ستراالم
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لمدرسة المركزية لمكتبة التنمية الموارد البشرية في  استراتيجية المحور الثالث: -2-3

 .العليا لألساتذة

 التدريب في تنمية الموارد البشرية؟ إستراتيجية_ كيف تتبنى المكتبة 1س

التدريب فالتدريب في مكتبتنا هو مقيد بالميزانية حيث  إلى استراتيجيةتخضع مكتبتنا  _ ال1ج

 .إستراتيجيةفالمكتبة غير مكلفة بوضع يقام بصفة غير منتظمة 

 هو واقع تبني المكتبة المكتبة الستراتيجية تطوير مواردها البشرية ؟ _ما 2س

 مكتبنا النطبق نهائيا االستراتيجية من اجل تطوير الموارد البشرية في _ 2ج

 هو دور التكنولوجيا الحديثة في تفعيل دور العنصر البشري؟ ما_ 3س

دخول التكنولوجيا للمكتبات يجعل العنصر البشري يتعرف ويتدرب على استخدام _ 3ج

  .فهي الحافز الذي يدفع للتدريب وتسيير اجهزة وبرامج

 مواردها البشرية ؟ أداءهو واقع تبني المكتبة لسياسة  تقيم مستوى  _ ما4س

  من خالل الخدمة التي يقوم بها.يكون على أساس تقييم مهارات المورد البشري  مالتقيي_ 4ج

_ كيف تتبنى المكتبة سياسة تنمية الموارد البشرية ؟وماهي االستراتيجيات المتبعة 5س

 في ذلك؟

تأهل الموارد البشرية خاصة من أجل استخدام برامج تدريبية لكي  بإعداد_ المكتبة تقوم 5ج

  .تكنولوجياال
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 في سياسة تنمية الموارد البشرية؟ اإلبداع_ هل تتبنى المكتبة سياسة 6س

  من خالل فتح المجال للموظفين لتعبير عن مهامهم._ 6ج

 :تحليل المقابلة 3-2-2

 لتنمية الموارد البشرية: كاستراتيجيةالدورات التدريبية  :المحور األول

لتنمية الموارد البشرية  كإستراتيجيةبخصوص المحور األول والمتعلق بالدورات التدريبية     

حيث اّن  الدورات التدريبية تعّد الركيزة األولية لتنمية المورد البشرية ،وتبين لنا من خالل 

مكتبتهم ولكن استفاد منها  المبحوث )مسؤول المكتبة ( اّنه تقام دورات تدريبية على مستوى 

وذلك راجع إلى سبب عدم  هذه الدورات في مراكز داخل الوطن أجريتفقط أعوان تقنيين 

بمستوى السنة الثالثة  اوظفو تمكن أعوان تقنيين بقيام بخدمة المكتبية على أحسن وجه فهم 

ن وكا هرسة ،بقيام بالخدمة المكتبية حيث تمثل هذا التدريب في الف مؤهلينثانوي فهم غير 

المستفيد فكيف  إرضاءفالمكتبة هدفها األساسي هو  ،نوع هذا التدريب هو تحسين المستوى

تقوم بتدريب مواردها البشرية وتحسين مستواها لتقدم أفضل الخدمات فهذه الدورات هي  ال

الذين يكتسبون خبرات جديدة ≪أعوان تقنيين≫كافية بنسبة للعنصر البشري ونخصص منهم 

فتدريب مهم لهم وكذلك هذه  ،أهل التخصص اليسو هم  ألنهمتطور من قدراتهم ومعارف 

تبة خاصة فالمكفي مواقع وادوار وظيفية متعددة  التدريب تسهل لهم وتؤهلهم بالعمل برامج 

 ن قسم اإلعارة يتوقف عن العمل فيجب على موظفي مصلحةأفي العطل الدراسية حيث 
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متأهلين لذلك الدور، فهنا يكمن  يكونوااإلعارة االلتحاق بمصالح أخرى فيجب إذن عليهم أن 

ن برامج التدريب هي أو  ،أنواعهاالبالغة في المكتبات على اختالف  وأهميتهدور التدريب 

ن التدريب دائما يمكننا من االطالع على ساعد في تحسين الخدمة المكتبية ألالوسيلة التي ت

في الخدمة المكتبية وتطوير المعرفة  جل استغاللهاأومعلومات ومعارف جديدة من  أشياء

 المكتسبة.

فميزانية المكتبة  ،توجد لها ميزانية المالي على هذا التدريب في المكتبة ال اإلنفاقوعن    

نماهي ليست مستقلة  وميزانية التدريب هي خاصة بكل  ،يزانيتها تابعة لميزانية الجامعةم وا 

% وعليه فموظفي المكتبة يستفيدون حصة 5والمكتبة( حيث تقدر نسبتها  اإلدارةالموظفين )

 .للتدريب التي سبق ذكرها اإلجماليةمن القيمة 

قليلة جدا فليس كل العمال يستفيدون من هذا التدريب  وهنا نالحظ ان نسبة هذه الميزانية    

% من الميزانية 1يب داخل الوطن فقيمته وهذا بالنسبة للتدريب خارج الوطن ،إما عن التدر 

 الكلية ويكونوا أغلبيتهم من األعوان التقنيين.

فالسبب الراجع لنقص التدريب في المكتبة هو التقسيم الغير عادل في الجامعات وعدم اهتمام 

 وعدم استقاللية ميزانية المكتبة. بالمكتبة ومواردها البشرية، ولينسؤ الم
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 الموارد البشرية: وتأهيلتكوين  استراتيجية المحور الثاني: -2-3 -

 األجوبةفبعدما تلقينا  ،الموارد البشرية وتأهيلالتكوين  باستراتيجيةالمحور الثاني متعلق   

المكتبة لم يسبق له المشاركة في التكوين خارج  مسئولالمطروحة على  األسئلةعن بعض 

(حيث مدة هذا  ماسترالمتمثلة في ) الله بتكملة دراسته حيث سبب ذلك راجع بانشغا البلد،

 يوم. 15او أيام 8 التكوين الخارجي

لضمان تحقيق الخدمة  األمركما الحظنا هذا  للمسئولينفالتكوين مهم جدا وضروري بالنسبة 

تبقى  األخيرةواضحة ومضبوطة حيث هذه  إستراتيجيةفالتكوين يعتمد على  ،بطريقة مثلى

 باإلجراءاتوم نائب المدير المكلف بالعالقات الخارجية حيث يق ،غير مطبقة في المكتبة

خلي يشرف عليه مصلحة المستخدمين عن التكوين الدا أما والتكفل بالتكوين الخارجي.

 في المكتبة.فالمنهج االستراتيجي غائب دائما في التعامل قضايا التكوين 

تطوير قدراتهم المعرفية  إلىالمكتبة وموظفيها دائما يسعون  فمسئولعن التكوين الذاتي  أما

بالزمالء وتبادل المعارف بينهم  وذلك بحضور ملتقيات خاصة بالمكتبات واالحتكاك ،والعلمية

ومع ظهور  ،محددةن المورد البشري قد تم تحميله بمسؤوليات والتكوين الذاتي البد منه أل

ظائف لتنمية ن الو التكنولوجيا والتطور في الخدمة المكتبية حيث يظل هذا التكوين هو م

لكفاءة واكتساب العمل وزيادة ا أداءجل تنمية قدرات المورد البشري على أالموارد البشرية من 

 .المهارات الالزمة
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ال دخل لها في  األخيرةفهذه  المكتبة،في النظر لسياسة استقطاب الموارد البشرية في  أما

 إرسالتوظيف، فيتم العليا هي التي تشرف على االستقطاب وال اإلدارةهذه السياسة .حيث 

العليا بخصوص الزيادة في الموارد البشرية ،حيث  اإلدارة إلىالمكتبة  مسئولطلب من طرف 

 نادرا ما يتم الموافقة على هذا الطلب بحكم قلة الميزانية وبمصطلح الشائع سياسة التقشف.

غير  التكوين للموارد البشرية في المكتبة هي إستراتيجية أنومن خالل مالحظتنا الحظنا 

 العليا هي غير مهتمة بالموارد البشرية للمكتبة. فاإلدارة ستراتيجيات العامةالمتضمنة مع ا

لمدرسة المركزية ل مكتبةالتحليل المحور الثالث :إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في 

 العليا لألساتذة:

حيث تعمل المكتبة قدر اإلمكان برفع مهارات ومعارف بخصوص المحور الثالث     

موظفيها من خالل دورات تدريبية تعكس مدى وعيها بأهمية هذه الموارد،بحيث تقوم بتقييم 

موضوعي ألداء موظفيها مما يساعدها على التحديد الجّيد الحتياجاتهم التدريبية فمن خالل 

لبرامج التدريبية مما يتضمن التغطية الجيدة الحتياجات التدريبية  ذلك تقوم بالتحديد الجّيد

 لموظفيها .

هناك عدالة في استفادة كل الموظفين الذين  أنومن خالل اطالعنا على المكتبة وجدنا 

جات تدريبية من البرامج التدريبية ،كما أن هذه المكتبة قامت بوضع برامج تدريبية لديهم احتيا
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لى استخدام التكنولوجيا الحديثة على الرفع من المهارات والمعارف تساعد الموظفين ع

  .الوظيفية 

تقوم المكتبة بتقصي أراء الموظفين المتدربين حول مدى رضاهم واستفادتهم من البرامج    

التدريبية ومقارنة أدائهم قبل وبعد العملية التدريبية داخل المكتبة ،بحيث تشكل هاته البرامج 

حافزا نظرا للمؤهالت والمهارات التي تساهم وتساعدهم على اكتسابها مما  للموظفينبالنسبة 

 أدى إلى تقريب ثقافة الموظفين من ثقافة المكتبة وخلق رؤى وأهداف مشتركة بينهم.

تعمل المكتبة على تشجيع موظفيها على تنمية مهاراتهم وخبراتهم ومعارفهم وتحتم على 

األهداف النهائية لبرامج   لتعلم المستمر كما تحاول المكتبة جعل تبادلها بتوفير بيئة مساعدة

التعلم تركز على جودة المهارات والخبرات والمعارف التي يكتسبها الموظفين ،مما مكن 

الموظفين على تعميق استخدام أساليب العمل الجماعي كأسلوب لتحفيزهم وغرس ثقافة 

ط بين موظفيها تدعوهم للتواصل وتبادل مشتركة بينها وبينهم مما أدى الى خلق رواب

 المعارف والخبرات باستخدام الوسائل الحديثة كالبريد االلكتروني.

هاته األخيرة تعمل على غرس  أن إلىمن خالل المقابلة التي قمنا بها بالمكتبة توصلنا     

لموظفين وتنمية الثقافة اإلبداعية بين موظفيها وتحثهم على ذلك من خالل إعطاء الحرية ل

لتعبير عن آرائهم لمهامهم مهما كانت مستوياتهم اإلدارية أو مؤهالتهم العلمية كما تعمل 

 .ا لمشاكل العملوالتحليل المنطقي لدى موظفيه اإلبداعيعلى الرفع من مهارات التفكير 
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 النتائج العامة للدراسة:

لمدرسة العليا لألساتذة المركزية ل مكتبةالبعد تحليل البيانات المتحصل عليها من المقابلة في 

 بأغواط توصلنا الى النتائج التالية:

تساهم في وضع سياسات وبرامج خاصة  لمدرسة العليا لألساتذة الالمركزية ل مكتبةالإن  -1

 بالتدريب والتكوين .

ن مكتبة المدرسة العليا لألساتذة تعتمد على استراتيجية واحدة في تنمية مواردها البشرية أ -2

 وهي استراتيجية التدريب. أال

مس يالتدريب فبالرغم من أن التدريب  من العمال بالمكتبة من برامج يستفيد عدد كبير ال -3

 جّل الوظائف بالمكتبة أال ان عدد العمال المدربين يبقى ضئيل مقارنة بعددهم االجمالي. 

بشكل كبير حيث يتم أّن استراتيجية تنمية الموارد البشرية بالمكتبة غير واضحة المعالم  -4

 عن مرتكزات قيام االستراتيجية .    اتحديدها بشكل عفوي بعيد

  .الموارد البشرية مهملة بالكامل من طرف اإلدارة العليا للمكتبة5-

التكوين الذاتي على مستوى المكتبة متمثل في حضور الملتقيات واالحتكاك بالزمالء ذوي 6-

 كتبة.الخبرة واألقدمية في العمل داخل الم
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أثرت التكنولوجيا الحديثة كثيرا على الموارد البشرية بعد ولوجها المكتبة، حيث كانت 7-

بمثابة الحافز للمكتبي لتطوير قدراته وزيادة كفاءته ليتمكن من مواكبة هذه التطورات 

 التكنولوجية وتوظيفها في عمله اليومي داخل المكتبة.

 التدريب تساعد على تحسين الخدمات المكتبية.جل الموظفين يتفقون على أن برامج 8-

 تسعى المكتبة إلى التكيف والتأقلم مع بيئة تكنولوجية ورقمية في تأدية الخدمات المكتبية. 9-

استقطاب الموارد البشرية في المكتبة يكون على أساس توظيف كوادر بشرية من خالل 10-

 إجراء مسابقات كتابية لاللتحاق بالعمل في المكتبة.
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 النتائج على ضوء الفرضيات :

 من خالل النتائج العامة التي توصلنا إليها نستنتج النتائج على ضوء الفرضيات كالتالي:   

أثبتت الدراسات سواء على الصعيد النظري أو التطبيقي أن زيادة كفاءة العاملين يتوقف  -

المركزية مكتبة اليتوفر بأساسا على وجود أساليب تنموية تخص التدريب وهذا ما لم 

 المدرسة العليا لألساتذة اذن الفرضية الفرعية األولى خاطئة .

تذبذب عنصر التكوين بمكتبة ومتابعة العاملين قد أثر سلبا على تحسين الخدمات  -

 . نا مما ينفي صحة الفرضية الثانيةالمكتبية بمكان دراست

دريب وتنمية مهارات العاملين وبالنسبة طبعا لتكنولوجيا المعلومات دور مهم في تطوير الت -

لمكتبتنا موضوع الدراسة الزالت لم تصل لمستوى استخدام هذه التكنولوجيا شكل كبير 

 ومنه الفرضية الثالثة خاطئة. 

 االقتراحات والتوصيات:

 يجب على المكتبات الجامعية  االهتمام بالعنصر البشري وتنميته.1- -

 لبرامج التكوين والتدريب داخل المكتبة.تخصيص ميزانية مالية خاصة 2- -

يجب على المكتبة وضع خطة استراتيجية لتنمية مواردها البشرية من خالل رسمها 3- -

 لآلفاق المستقبلية.
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ضرورة توفير نوع من التوافق بين الواجبات والمسؤوليات التي يكلف بها العاملون 4- -

بأعمال ضمن تخصصهم لتحقيق ووضع مهام واضحة من العمل وتكليف العاملين للقيام 

 أكبر قدر من الكفاءة داخل المكتبة.

على المكتبة أن تضع استراتيجية وأهداف جيدة تعمل على استقطاب الخبرات 5- -

 والمهارات المعرفية التي تساهم في تحقيق أهدافها ونجاحها.

 التأكيد على ضرورة التكوين المستمر للمكتبي مما يسمح له بتجديد معلوماته.6- -

 الحرص على تنظيم الدورات التدريبية لكل الموظفين.7- -

 تشجيع التكوين الذاتي.8- -

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                       الدراسة الميدانية  
 

 

117 

 :خالصة

ن نسقط جانبا من الجزء النظري على الدراسة الميدانية أحاولنا من خالل هذا الفصل    

تحصلنا اليه من معلومات حيث بدأنا  تحصلنا بذلك على ما مستعينين في ذلك على ما

واقع الدورات التدريبية  إلىغواط ثم مكتبة المدرسة العليا لألساتذة باألبتقديم عام لدراستنا 

لتنمية الموارد البشرية ثم تطرقنا الى واقع التكوين في المكتبة بعدها استراتيجيات المتبعة 

  غواط.البشرية بمكتبة المدرسة العليا باألفي تنمية الموارد 

انها  أالالمكتبة مدركة ألهمية التدريب والتكوين  أن لىإوكنتيجة لدراسة التي أجريناها 

وغياب اإلستراتيجية في عملية تنمية في هاتين الوظيفتين  وأساليبتعتمد على أي برامج  ال

  مواردها البشرية.



                                                              خاتـــــــــــــــــــــــمة
 

 خاتمة:      

بما أن المورد البشري أصبح من أهم الدعائم التي تستند عليها المكتبة في رفع       

مردوديتها ومستوى الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات تسعى المكتبات إلى إعطائه أهمية 

ومكانة خاصة والعمل على تأهيله بطريقة علمية فعالة، وعموما فإن المكانة التي تطمح إليها 

يتحكم فيها العاملين و مستوى تأهيلهم وتكوينهم، حيث تلعب االستراتيجية  المكتبة البد أن

في تنمية الموارد البشرية أهمية محورية تقود المورد البشري لتحقيق نجاح المكتبة من خالل 

رضاء مستفاديها، وذلك بإعطاء فرصة  الوظائف المقدمة إليهم والعمل على تطوير خدماتها وا 

 د.لتكوين وتدريب األفرا

والدراسة التي أجريناها أجابت على العديد من التساؤالت التي أدت إلى تجلي الرؤية     

موارد البشرية حول وضعية مكتبة المدرسة العليا لألساتذة باألغواط إزاء استراتيجية تنمية ال

ما وفي تتبع أي استراتيجية لتنمية على مستوى المكتبة، خيرة، حيث أنها الالمتبعة في هذه األ

يخص التدريب والتكوين استنتجنا أن هناك إهمال و قصور في البرامج التكوينية والتدريبية 

 رغم دورها الفعال في رفع مستوى األداء والخدمات المكتبية.
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 استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية



 _أسئلة المقابلة_

 التدريبية كاستراتيجية لتنمية الموارد البشريةالمحور األول: الدورات 

 هل يوجد دورات تدريبية على مستوى مكتبتكم؟ وما نوع هذه الدورات؟1-

 هل تعتبر الدورات التدريبية كافية لممارسة عملك؟ حسب نظرك فيما تكمن أهمية التدريب؟2-

وظيفية متعددة؟ حسب نظرك برامج التدريب كافية لتؤهلك على العمل في مواقع وأدوار 3-

 فسر؟

 ما هو هدف التدريب في نظرك؟

 ماهي البرامج أو الخطط التي تعتمدون عليها في مكتبتكم؟4-

 كيف تتمكن من تطوير قدراتك ذاتيا؟ من خالل ماذا؟5-

 هل يوجد اتفاق مالي من طرف المكتبة المركزية على التدريب؟6-

 لبشرية في المكتبة المركزيةالمحور الثاني:استراتيجية تكوين وتأهيل الموارد ا

الخطة االستراتيجية التي تعتمدون عليها في تكوين وتأهيل فيما يخص تنمية الموارد ما هي 1-

 البشرية في مكتبتكم؟ إن وجدت فيما تتمثل؟

 من الذي يقوم بإعداد هذه الخطة؟ ومن الجهة المشرفة عليها؟2-

 والتأهيل بالمكتبة المركزية؟فيما يتمثل دعم اإلدارة العليا لنشاط التكوين 3-

 ماهي اآلليات المتبعة الستقطاب الموارد البشرية بالمكتبة المركزية؟4-



هل سبق لك وأن حضرت ملتقيات أو محاضرات خاصة بالمكتبة؟ وما هي المواضيع 5-

 الغالبة في هذه الملتقيات؟

 التكوين؟ مكان التكوين؟ هل أجريت تكوينا خالل فترة عملك؟ ما نوع التكوين؟ ما مدة6-

 لألساتذة.استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في مكتبة المدرسة العليا المحور الثالث:

 كيف تتبنى المكتبة استراتيجية التدريب في تنمية مواردها البشرية؟1-

 ما هو واقع تبني المكتبة الستراتيجية وتطوير مواردها البشرية؟2-

 الحديثة في تفعيل دور العنصر البشري؟ ما هو دور التكنولوجيا3-

 ما هو واقع تبني المكتبة الستراتيجية تقييم مستوى أداء مواردها البشرية؟4-

 ما هو واقع تبني المكتبة المركزية لسياسة تنمية الموارد البشرية؟5-

 هل تتبنى المكتبة اإلبداع في تنمية الموارد البشرية؟6-
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 المستخلص:

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في المكتبات الجامعية     

بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة ،وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على اذا كانت هناك 

استراتيجية واضحة المعالم في عملية تنمية الموارد البشرية بمكتبة المدرسة العليا لألساتذة 

 يخص التدريب والتكوين. بأغواط في ما

المالحظة متبعين في دلك أداة  التحليلي على المنهج الوصفيفي دراستنا  اناعتمادوقد 

لدراسة بجانبها النظري والتطبيقي وتوصلت ا .جمع البيانات لتحليلها وتفسيرها والمقابلة بهدف

منها كل  الى عدة نتائج أهمها :ان هناك برامج تدريبية بالمكتبة اال انها غير كافية وال يستفاد

 وغياب مفهوم االستراتيجية في عملية تنمية الموارد البشرية . ،الموظفين

خير تقديم العديد فقد تم في األ ،ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج وفي نهاية البحث وعلى

من االقتراحات واآلراء التي من شأنها المساهمة في تطوير المهنة المكتبية واالرتقاء بها من 

 خالل تفعيل النشاط التكوين والتدريب.
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