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  شكر وتقدیر
  

الذي وافق على هذه " بن دحو أحمد" إلى األستاذ المشرف یلأتقدم بالشكر الجز 

رشادا، فله منا عظیم العرفان على صبره معنا طیلة مدة  الدراسة إشرافا، توجیها وإ

وأیضا أتقدم إلى فائق الشكر إلى األستاذة المحترمة  التي  .انجاز هذه الدراسة

.   ضحت طیلة السنوات الماضیة من اجلنا األستاذة محمدي نادیة  

لى الذین كانوا لنا عونا وسندا في هذا العمل  .وإ
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  . أهدي هذا العمل المحترم إلى روح أبي الطاهرة رحمه اهللا وأسكنها إلى فسیح جنانه

ثم أهدي هذا العمل إلى أمي العزیزة  التي ضحت في سبیل أن نسعد ، أمي  الغالیة مهما قلت لن 

  .أطال اهللا عمرها.أفیك حقك إلى من علمني حب العلم 

لى كل  إخوتي وأخواتي   .وإ

لى كل أصدقائي   .وإ

لى األساتذة الكرام وخاصة األستاذة المحترمة  محمدي نادیةو    .إ
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  مقدمة

إن مفهوم الموارد البشریة جاء ضمن التكنولوجیات الحدیثة التي فرضت علیه كامل األنشطة 

ووظائف المؤسسات الذي جاء في مفاهیم عّدة كإدارة القوى العاملة في مفهومها الواسع مما تملكه 

من مهارات وقدرات معرفیة والرغبة في التطلع إلى ما هو جدید بحیث شكلت العنصر البشري ذو 

ویعتبر موضوع إدارة الموارد البشریة . لعقل المدبر والفعال في مواجهة التغیرات  التي تطرأ علیها

من أهم الموضوعات التي استحوذت على اهتمام وتفكیر الكثیر من الكتاب والعاملین في مجال 

  .تسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة، نظرا لحساسیة الوظیفة المناطة بها

  :قد تم تقسیم البحث إلى عدة فصولا فلهذو 

مشكلة الذي یمثل اإلطار المنهجي للدراسة موضوع بحثنا من خالل تحدید لفصل التمهیدي ا

وفرضیات البحث إذ بها یمكن اختبار إجابات لها التي تبین أهم العناصر التي تطرقنا البحث 

نه مع تحدید المنهج المستخدم ثم مسبقة  باإلضافة إلى أسباب اختیار الموضوع، أهمیته والهدف م

  .حددنا أدوات جمع البیانات و الدراسات السابقة

فقد جاء حافل بالمفاهیم ماهیة الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة، : ول كان بعنوانالفصل األ 

من األولیة العامة عن إدارة وتسییر الموارد البشریة الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة وذلك 

خالل تعریف تسییر الموارد البشریة وتطورها وأهمیتها في المؤسسات، خصص  كذلك أهم 

  .الوظائف الرئیسیة لقوى العاملة من تخطیط، توظیف، تدریب والتكوین وتقییم األداء

 واقع ومستقبل الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة: ل فكان مخصص  الفصل الثانياأم

م التحدیات التي تواجهها من بینها التكنولوجیة، االجتماعیة، التنافسیة وأیضا یتضمن هذا األخیر أه

  .مهارات المكتبي في عصر المعلومات و أخصائي المعلومات في البیئة الرقمیة

التي قمنا بها من خالل إعطاء لمحة عن  حول الدراسة المیدانیةیتمحور  الفصل الثالثأما 

ة ونشأتها، الهیكل التنظیمي للمكتبة، مصالح المكتبة، العاملون تعریف المكتبة الجامعی. الجامعة

  .بالمكتبة المركزیة، الرصید الوثائقي، النظام اآللي المستخدم لتسییر المكتبات، القانون الداخلي لها

  .وأخیرا قمنا بتحلیل المقابلة الموجهة إلى مسؤولة المكتبة ثم  نتائج الدراسة
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  إجراءات الدراسة:الفصل التمهیدي

  أساسیات موضوع الدراسة_ 1

 مشكلة الدراسة: 1_1

  الخارجیة ي بیئة العمل الداخلیة و التغیرات سواء فالكثیر من الضغوطات و  المؤسساته تواج 

تركز على كفاءة أداء المورد البشري  ،إنتاج لها من خالل التمایز وجودها وتحقق اكبرلتفرض  

 موارد المالیة والموارد المادیة الذي یعد من الموارد التي تتسم بالندرة ولهذا بالرغم من توافر ال

  ویتفاعلدبر یحركها العقل الم وذالهیاكل التنظیمیة إال أنها تبقى خامات ال بد من تواجد مورد و 

الوقت وكیف أن وجود هذا العقل البشري  د قیمته بمرورتتزایالبشري الذي  وهو العنصر أال معها

المبدع یفرز ثروات هائلة یسیرها، والذي أصبح له الدور الفعال واألساسي في كیفیة تسییر شؤون 

و ذلك للمساعدة على تحقیق جمیع أهدافها  ،مستویات المكتبةتخدام الفعال للعاملین في جمیع االس

طبیعة عملها الذي یتصف البشریة في المكتبة الجامعیة من حیث تنبع أهمیة إدارة الموارد 

وفره من إمكانیات مناسبة والتي تعتبر بمثابة أداة ربط في سلسلة النظام لما ت ،لى حد ماإبالصعوبة 

حیث تعتبر مشاركا فعاال في دعم ،سواء بالنسبة للعاملین فیها أو المستفیدین منهافي المعر  لإلبداع

مؤسسات متفاعلة في  هي ن المكتبات الجامعیةومكان لاللتقاء والتثقیف نظرا أل البحث العلمي

بیئتها الداخلیة والخارجیة وذات أهداف محددة واضحة تهدف إلى مسایرة التقدم المذهل والمتالحق 

 بصفة خاصة وفي مجال تكنولوجیا المعلومات بصفةت الحاسب اآللي ونظم المعلومات في مجاال

لى ما یسمى بأخصائي المعلومات فكانت الحاجة الملحة إلى بناء إالمكتبي التقلیدي  عامة وانتقال

ارات في مختلف المجاالت كوادر بشریة متخصصة ومؤهلة للعمل بحیث تكون ذات كفاءات ومه

المتنامیة وذلك  المستقبل والتكنولوجیة الحدیثة التي حققت قفزة نوعیة لمواجهة تحدیاتالعلمیة 

لى متطلبات المستفیدین منهم الباحثین الطلبة والموظفین فتسعى المكتبات الجامعیة إلى إلالستجابة 

 التخطیط واختیار ذوي الكفاءات والمواهب إلى أقصى حد ممكن وذلك بوضع العنصر البشري في

ات أداء كذلك اتخاذ اإلجراءات المالئمة في هذا الصدد من خالل تصمیم اختبار العمل  المناسب و 

براز إمكانیاتهم، وتنمیة هذه للتنبؤ بالمستوى  مناسبة المتوقع منهم، وتعیین األكفاء، وتطویرهم وإ

القوى العاملة المرتبطة بالتطور العلمي المتنامي األهمیة في المجتمع إضافة إلى التكوین والتدریب 
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ن تسعى جاهدة هذه األخیرة  تساهم بدورها في زیادة الكفاءة اإلنتاجیة للمنظمة التي یجب علیها أ

تها لتكون فائدة على تحقیق أهدافها بفعالیة اوكفاءواالستثمار في تنمیة مهاراتها لالهتمام بها 

وتساعدها في مواجهة التغیرات والتحدیات التي تواجهها  وزیادة المنافسة على امتالك قدر ممكن 

لها حیز التكنولوجیا من اإلنتاج والمعلومات المتاحة وتوصیلها  بسرعة فائقة، وذلك بعد دخو 

الجدیدة وغیرها أن تتبنى توجهات إستراتجیة في تعامالتها مع العنصر البشري  عالقته بالمنظمة 

حیث اعتبر القاسم المشترك األعظم في كل األنشطة ولوحظ في نهایة القرن العشرین االهتمام 

دارتها في المكتبات  الجامعیة أصبحت مطلوبة في الكبیر واالعتراف المتزاید بالموارد البشریة وإ

ستراتیجیة التخطیط وذلك  الوقت الراهن خاصة فیما یخص المدراء في كیفیة تسییر المؤسسة وإ

للحصول على جودة اإلنتاج الفكري واالقتصادي معا، فأتت هذه الدراسة لتجیب عن اشكالیتنا 

دارة المعتبار المورد البشري في تسییر و إلى إي مدى یمكن ا:المطروحة كتبات الجامعیة من أهم إ

  .الموارد على اإلطالق؟

  :تساؤالت الدراسة: 2_1

  ما هي الضوابط واألسس العلمیة لتسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة؟ -

  ما هو واقع تسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة؟ -

  الجامعیة؟ ما هي أهم التحدیات التي تواجه المورد البشري في المكتبات -

  فرضیات الدراسة:3_1

  .تسییر الموارد البشریة لها أسس وضوابط علمیة یجب أن تتوفر في المكتبات الجامعیة -

  .المكتبات الجامعیة تساهم في تحقیق كفاءة ومهارة الموارد البشریة  -

  .یواجه المورد البشري في المكتبات الجامعیة مجموعة من التحدیات  -

  :ةأهمیة الدراس:4_1

  .إن ظهور التطورات التكنولوجیة یحتم علیها السعي إلى الموارد البشریة المؤهلة و المدربة -

  .إن العنصر البشري من أهم مقومات المكتبة -

  .أهمیة الموارد البشریة في إدارة و تحقیق أهداف المكتبات الجامعیة -

  :أهداف الدراسة: 5_1
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  .في المكتبات الجامعیة تسلیط الضوء على واقع الموارد البشریة -

  .معرفة مدى أهمیة تسییر الموارد البشریة والسیاسات التي تتبعها المكتبات الجامعیة -

  .محاولة الوقوف على أهم الوظائف لتسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة -

  :الدراسات السابقة: 6_1

تفاصیل هذه الدراسة وهي تحت عنوان لقد اختیرت من بین الدراسات دراسة تقرب تفاصیلها من   

أثره على تسویق خدمات المعلومات كانت هذه رسالة لنیل شهادة تقییم الموارد البشریة و  _:

  .2007كانت في سنة,ماجستر من إعداد الطالب احمد إبراهیمي 

إلى الدراسة سلطت الضوء على جانب مهم من دور المورد البشري في المكتبات الجامعیة، إضافة 

توجهت هذه الدراسة إلى البحث في كیفیة جعل الموارد البشریة قادرة على تقییم الوظائف ذلك 

األساسیة لتسییر الموارد البشریة  فجاءت هذه الدراسة المیدانیة بمكتبة احمد عروة بجامعة األمیر 

 .ملینلتبین دور المكتبات في تقییم أداء العا  عبد القادر للعلوم اإلسالمیة بقسنطینة

كانت هذه الدراسة مقدمة لنیل شهادة  تطبیق مبادئ االدارة العلمیة بالمكتبات الجامعیة_ 

  2007تحت إشراف األستاذ الدكتور عز الدین بودربال  إعداد طواهري فاطمةالماجستر من 

العاملة، تهدف هذه الدراسة إلى خلق توازن بین المواد المكتبیة واإلنتاج الخدمات وكذا تأهیل القوى 

من هنا یتحقق عنصر الكفایة، وتناولت هذه الدراسة حول مواجهة المنافسة على المستویین المحلي 

والخارجي من خالل تلبیة الحاجات والرغبات المتفاوتة للمستفیدین من خدمات المكتبیة، كما یهدف 

  .إلى تنمیة المهنة المكتبیة كونها عشیة مجتمع معلومات واقتصاد المعرفة

  :إجراءات الدراسة المیدانیة:2

  :منهج الدراسة: 1_2

من أجل التفسیر وتبیان دور المورد البشري المیداني اعتمدنا في هذا في هذه الدراسة على المنهج 

في المؤسسة عامة والمكتبات خاصة من حیث التعرف على ظاهره أو الحدث من حیث المحتوى 

تساعد في فهم واقع المورد البشري في المكتبة والمضمون والوصول إلى تعمیمات ونتائج التي 

  .الجامعیة المركزیة عبد الحمید بن بادیس بمستغانم

  :أسالیب جمع البیانات: 2_2
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  :من بین أهم  أدوات جمع البیانات التي تم االعتماد علیها 

  :المقابلة :1_2_2

 االمعلومات الكیفیة ، كمات و شیوعا واستعماال لجمع البیانتعتبر المقابلة  الوسیلة األنسب واألكثر 

أنها أداة مالئمة للحصول على معلومات وبیانات وحقائق متعلقة بواقع معین، والمقابلة بمفهومها 

العام تعني مناقشة أو حوار یحصل بین شخصین أو أكثر یتخللها تبادل الرأي في الموضوعات 

الذي  ث والشخص المبحوثالباحالشخص الذي یؤدي المقابلة یسمى الشخص بالبحث، و  الخاصة

فالمقابلة هي تقنیة مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد الذین تم . تتم مقابلته بالمجیب

سحبهم بكیفیة منعزلة ، غیر أنها تستعمل في بعض الحاالت إزاء المجموعات من أجل استجوابهم 

  1.مستجوبینبطریقة نصف موجهة والقیام بسحب عینة كیفیة التعرف بعمق على ال

التي یطرحها على المبحوث وقد تم تصمیم دلیل المقابلة حیث  یل أسئلة تقدم المقابلة في شكل دل

  :سؤاال التي جاءت مقسمة في ثالث محاور هي 25شمل على 

  .ةرد البشریة في المكتبات الجامعیأسس وضوابط الموا:  المحور األول

الموارد البشریة بالمكتبة المركزیة بجامعة  لتسییر وظائف الرئیسیةالما هي  والهدف منه هو معرفة

  خالل تخطیط وكیفیة التوظیف وأیضا تحلیل االحتیاجات التدریبیةستغانم وذلك من م

  .والتكوینیة

  .كفاءات ومهارات الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة:المحور الثاني

فاءات التي یكتسبها الفرد في المكتبة كان الغرض من األسئلة هو التطلع إلى ابرز المهارات والك

  .المركزیة

  تحدیات الموارد البشریة في المكتبات المركزیة: المحور الثالث

  . الغایة من هذا المحور هو معرفة ابرز التحدیات التي تتأثر بها داخل المكتبة

الحمید بن  عبد"و قد قمنا بإجراء هذه المقابلة مع مسؤول المكتبة المركزیة لجامعة مستغانم   

من خالل التخطیط لهم  باعتبار هذا األخیر هو المسؤول عن إدارة وتسیر الموارد البشریة " بادیس

  .تكوینهم وكذلك تقییم أدائهم وتدریبهم و 

                                                             

 _ماضي، مصطفى، مترجم .منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة . الجزائر: دار القصبة،2006. ص.197                           
1
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ولهذا فقد تم استخدام المقابلة المفتوحة بحیث قمنا بصیاغة األسئلة المفتوحة مما یعطي للمبحوث 

  .لومات المناسبة حریة اإلجابة وتزویدنا بالمع

  :حدود الدراسة المیدانیة: 2_2_2

  :الحدود البشریة 1_2_2_2

وتحدیدا  المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانم يموظففي تشمل عینة البحث 

  .مسؤولة المكتبة

  : الحدود الزمنیة 2_2_2_2

، أما فیما یخص تاریخ 2016أفریل إلى غایة شهر 2015أجریت الدراسة ابتداء من شهر نوفمبر 

  .2016أفریل 8_7_6_5المقابلة فقد أجریت یوم 

  : المكانیةالحدود  3_2_2_2

  .الدراسة المیدانیة في المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم تجر 
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  .ضبط المصطلحات والمفاهیم: 3_2

من العملیات المنسقة والمتكاملة التي تشمل أساسا التخطیط،  هو تلك المجموعات:یریتعریف التس

التنظیم، التوجیه، الرقابة،أنه باختصار تحدید األهداف وتنسیق جهود األفراد لبلوغها، هذا هو 

  1 .جوهر مهمة المسیر في المؤسسات بمختلف أنواعها

نه یتعامل مع الموارد إن تسییر الموارد البشریة هو تسییر كو :تسییر الموراد البشریةتعریف 

البشریة أي مع مجموعة األفراد الذین یكونون المؤسسة والمكلفون یجعلها تعمل وبشكل عام یتشكل 

تسییر الموارد البشریة من أنشطة تتمیز بالتعقید الدینامیكیة واالرتباط یبعضها، والتي تهدف إلى 

   2.وضع الموارد البشریة على خط إستراتیجیة المؤسسة

هي تلك المكتبات التي تمول وتدار من قبل الجامعات أو الكلیات أو :لمكتبات الجامعیةتعریف ا

المعاهد، وذلك لتقدیم المعلومات والخدمات المكتبیة المختلفة للمجتمع األكادیمي المكون من الطلبة 

 3.والمدرسین والعاملین في هذه المؤسسة األكادیمیة 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             

_الطیب، محمد رفیق. مدخل للتسییر. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 2006. ص26
1
  

_حجازي، اسماعیل، معالیم، سعاد. تسییر الموارد البشریة من خالل المھارات. عمان: دار أسامة، 2013.ص29
2
  

_الصرایریة، خالد عبده. الكافي في مفاھیم علوم المكتبات والمعلومات: عربي ،إنجلیزي.عمان:دار صفاء،2009.ص.237
3
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  الفصل األول
البشریة في  ماھیة الموارد

  المكتبات الجامعیة
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  :ماهیة الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة: الفصل األول

  تمهید

إن الفارق األساسي بین مؤسسة ناجحة وأخرى غیر ناجحة، ھو العامل البشري 

المكتبات الجامعیة دورا ھاما  نشاطھم وقدراتھم الفعالة، لھذا تلعب الموارد البشریة في أي

ي التنمیة كما یمثل فیھا أعلى عناصر االستثمار عائدا وأكثرھا تأثیرا من ورئیسي ف

العناصر األخرى،  وعلیھ عمدت المؤسسات الخدماتیة على تفعیل دور وأھمیة العنصر 

 البشري من خالل إعداد برامج  شاملة وطموحة  للتنمیة  البشریة القائمة على أسس 

    . علمیة علمیة
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  مفهوم الموارد البشریة  1 

  :تعریف الموارد البشریة 1-1

مات واالقتراحات مصدر المعلو بالدرجة األولى الطاقة الذهنیة وقدرة فكریة و هو            

فالمورد البشري هو من  ،الرأيعلى المشاركة االیجابیة بالفكر و  وعنصر فاعل وقادر، االبتكاراتو 

إال أن الموارد ، جمیع الموارد المادیة ذات أهمیة نأغم من اإلنتاج فعلى الر عناصر العمل و  أهم

 1.اإلبداعهي التي تقوم بعملیة االبتكار و  أهمها ذلك ألنها البشریة تعتبر

فالمورد له إستراتجیة كبیرة لنجاح أي منظمة فمن دونه ال یتحقق استخدام الموارد          

موارد بشریة ذات مؤهالت قادرة على أداء  إذا كانت المنظمة تفتقر إلى)مثل المادیة(األخرى

 2وظائفها المطلوبة

ویختلف هؤالء ، ن المنظمة في وقت معینالجماعات التي تكوّ و  األفرادكما هي مجموع          

كما یختلفون في  ،طموحاتهم ،اتجاهاتهم،سلوكهم  ،خبرتهمو من حیث تكوینهم  ،فیما بینهم األفراد

 3وفي مساراتهم الوظیفیة ةاإلداریمستویاتهم وظائفهم و 

  تعریف الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة - 

 أنواعهذه الدراسة تهتم بالمكتبة الجامعیة كنوع من  أنفي مجال المكتبات باعتبار و         

ذلك  و   ،فهي بمثابة االستثمارات ،مورد بالنسبة للمكتبة أنهاتعرف الموارد البشریة على  ،المكتبات

4.التقییمخالل التخطیط والتنظیم والتوجیه و  من
 

كتبة التي یمكن االستثمار فیها وزیادة قیمتها الم أصولمن  أصلالموارد البشریة هي          

 لمهاراتهیحقق ثروة ربحیة هائلة من خالل استخدام  أنالبشري یمكن  فالمورد ،بالنسبة للمكتبة

ه ذا قدرات محدودة  تمنعه من ان أوالمعرفة یصبح الفرد عاجزا ومعرفته وبدون هذه المهارات و 

القدرات و یمتلك الكفاءة والمهارات   أنموردا فال بد  الفردفلكي یصبح  لذلكر، التحول والتغی إحداث

  .مهام متخصصة ألداءاالستعدادات الالزمة و 

                                                             

_ عمر، وصفي عقیلي . ادارة الموارد البشریة المعاصرة : بعد استراتیجي. عمان: دار وائل ، 2005 ص. 11
1
  

_ أبو نصر هللا ، مدحت محمد . إدارة و تنمیة الموارد البشریة : االتجاھات المعاصرة. القاھرة : مجموعة النیل  العربي،2007.ص32
2
  

_ ماھر، احمد  .إدارة الموارد البشریة . إسكندریة : دار المعارف، 2004. ص100  
3
  

_ انور سلطان، محمد سعید.ادارة ا لموارد البشریة . القاھرة: دار الجمع الجدیدة ،2003. ص 33 
 4
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لكفاءة وللحفاظ علیها یكون االمهارة و و رد البشریة التي تتمتع بالمعرفة وللمكتبة مخزون من الموا

  :بسببین هما

 .تم تنمیة مهاراتهم إذ الذین یمتلكون االستعدادات والمهارات األفراد وجود -

 األهدافبالتالي یكون هناك تحقیق و  األفرادالكفاءات التي یمتلكها من خالل المهارات والمعرفة و  -

1. الوظیفيا وتحقیق  الرغبات والرض
 

  :تطور إدارة الموارد البشریةالتاریخیة ل مراحل   2 - 1

  : هناك مرحلتین لدراسة العنصر البشري هما أّن نقول  نأمن الممكن 

  مرحلة ما قبل اإلدارة العلمیة.1

  مرحلة ما بعد اإلدارة العلمیة.2

  :حیث یمكن أن نلخص المرحلتین بما یلي

  مرحلة ما قبل اإلدارة العلمیة: .أوال

اإلدارة في هذه المرحلة وحال المنظمات جل معرفة هذه المرحلة وشرحها البد أن نوضح حال أمن 

ّن خاصة و  هذه المرحلة أتت مرافقة لظهور الثورة الصناعیة وتعدد الصناعات حیث تطورت الحیاة  إ

الصناعیة بعد الثورة الصناعیة قبل ذلك كانت الصناعات محصورة في نظام الطوائف المتخصصة 

ومن ناحیة . كانت مثال الصناع یمارسون صناعاتهم الیدویة في المنازل بأدوات بسیطة حیث 

2.بمثابة البدایة لكثیر من المشاكل یةالموارد البشریة كانت الثورة الصناع
 

بها فكانت هنالك ید من یقوم بتشغیلها واالهتمام اآلالت التي تر التي ظهرت مع ظهور المصانع و 

كما دعت العدید من ، یالدي التي نادت بالعنصر البشريي القرن السابع ممجموعة من النظریات ف

على ضرورة تبني نظریة جدیدة   1971في عام " روبرت تایون:كتاب " أمثالمن الكتابات 

وكذلك ، یر داخل المصنعیجراء تغإ العام للعاملین هدفه األساسي هوحیث كان الصالح ، لمجتمعل

المبادئ الخاصة األفكار و  البالغ في ظهور األثر "األممثروة "دم سمیث تحت عنوان أكان كتاب 

 .3 الموارد البشریة بإدارة

                                                             

_ حسن، روایة. مدخل استراتیجي لتخطیط الموارد الشریة. االسكندریة:الدار الجامعیة ،2002.ص3
 1
 

_ لعتیبي  ، محمد.االتجاھات الحدیثة في ادارة الموارد البشریة.القاھرة: دار الوراق.2010. ص16
2
  

_ حریم، حسن. السلوك التنظیمي: سلوك  االفراد في المنظمات. عمان: دار زھران ،1997.ص6 
 3
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على مبادئ التصنیع  " BABAGE"باباج"حیث ظهرت بعدها الكثیر من النظریات كنظریة 

النظریات  أثرتو ، العمل أربابلمنفعة المتبادلة بین العاملین و ل تأكیدهعالوة على ، كتقسیم العمل

ل التي كانت تعج داخل المنظمات وخارجها وتتعلق بالمورد البشري الدراسات العدید من العوامو 

مجموعة من  الفرد علىهناك تغیرات على مستوى  أنلوحظ في تلك الفترة  حیثالمنظمة بیئة و 

الباحثین لفحص دعت و بحث العنصر البشري  دراسة و أهمیة إلى االنتباهلتي لفتت او   األصعدة

  :أهمهاالتي من هذه العوامل و 

 ،التنظیمات العمالیة المنظمة على ظهور ، ساعدلعصر الحدیثا التوسع والتطور الصناعي في_

  .ة أالموارد البشریة في المنشو  اإلدارةالمشاكل بین  بدأتحیث 

تفاع لوعي نتیجة ار زیادة ا إلى أدى اممالعاملین  أمامفرص الثقافة التوسع الكبیر في التعلیم و _

شریة بالموارد ال إدارةوجود متخصصین في  إلىللحاجة  أدى امم، مستواهم الثقافي والتعلیمي

  .ووسائل حدیثة للتعامل مع النوعیات الحدیثة من الموارد البشریة

قوانین وتشریعات بإصدار العمل  أصحابو زیادة التدخل الحكومي في العالقات بین العمال _

متخصصة تحافظ على تطبیق القوانین لتجلب وقوع  إدارةضرورة وجود  إلى أدىمما ، عمالیة

  .ة في مشاكل مع الحكومة أالمنش

ضرورة االهتمام  األمرتطلب التي تدافع عن الموارد البشریة و المنظمات العمالیة ظهور النقابات و _

خصصة لخلق التعاون بین مت إدارةوجود  أهمیة إلى أدىمما ، بالمنظمات العمالیة اإلدارةبعالقات 

  .لمنظمات العمالیةاو  اإلدارة

  .زیادة مستوى التفضیل العلمي _

  .التغیر في مستوى المعیشة_

  .اإلنتاجیةالتوجه الكبیر باتجاه الكفاءة و  _

  .المصانع لحاجات البشریة للعاملین  إدراك_

1.تقسیم العملو التخصص مبدأظهور _
 

    

                                                             

_ابراھیم، سعید مبروك. إدارة الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة  في عصر المعرفة. إسكندریة: دار وفاء لدنیا،2014 .ص.51
1
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  ما بعد اإلدارة العلمیة مرحلة: ثانیا

 اإلدارةالموارد البشریة هي انتشار حركة  إدارة أهمیةمن التطورات التي ساهمت في ظهور    

  :وهي لإلدارة األربعة أسس إلىالعلمیة بقیادة تایلور الذي توصل 

من مهاراتهم  التأكدفبعد ، الموارد البشریة إدارةنجاح  أساسهو  :االختیار العلمي للعاملین-

  .عملیة اختیارهم تأتيقدراتهم العلمیة و 

الموظفین لن ینتج  إّن حیث یقول تایلور  :تعلیمهمطویر الموارد البشریة و تاالهتمام بتنمیة و -

ي یؤدي المستوى و یعتبر التدریب هو النشاط الذ، بعد الرغبة في ذلك إالّ بالطاقة المطلوبة 

  .المطلوب من العمل

صاحب توافق بین الموظفین في المؤسسة و ذلك بوجود و : والموارد البشریة دارةالتعاون بین اإل-

  1.العمل

وترتیب العمل ودقته ووضع  اإلنتاجوعلى الرغم مما تمیزت به هذه النظریة من زیادة معدالت  

هبطت معنویات  أن إالج نتاوالمتابعة والرغبة في التطور والقیاس لإل لألداءالمحددة  المعاییر

  :من بینها األفرادمالیة التي باتت ترهق المنظمات و ظهرت العدید من المشاكل العو العمال 

  .لةكاآل عاملتهو  اإلنسانيالجانب  أهملت -

  .دور البیئة الخارجیة أغفلت -

بالمال  إالالموظفین ال یمكن تحفیزهم  أنهو افتراض تایلور  أیضاكما یعاب على هذه النظریة 

  2.الحوافز المعنویة أهملت

في المنظمات حتى قدم نظریته التي تعد  اإلنسانيدراسة السلوك " التون مایو"الباحث  أخدولهذا  

بالمنظمات حیث تعتبر نظریة  بالعناصر البشریةاالهتمام و  اإلنسانیةلبرامج العالقة  األولىالخطوة 

ّ أهي تلك التي تعامل المورد البشري على  1920 اإلنسانیةالعالقة  تحافظ على كرامته  إنسانه ن

  . األهدافجل تحقیق أتلبي احتیاجاته من و 

                                                             

 
_مسلم، علي عبد الھادي، عبد الباقي ، صالح الدین محمد . إدارة الموارد البشریة . مصر : المكتب الجامعي الحدیث. 2007. ص. 16

1
  

_ إبراھیم،  سعید مبروك. مرجع سابق. ص.53
2
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مورد البشریة ال إدارةتؤدیها في نطاق الوظائف التي تقوم بها و وبعد هذه المرحلة ظهرت تطورات 

لتصبح في  ، اإلنسانیةترشید العالقة العاملین ووضع برامج لتحفیزهم و  تنمیةبحیث شملت تدریب و "

  1.أنواعهاالمختلفة بمختلف  في جمیع المؤسسات أساسیةالوقت الحالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الموارد البشریةتطور النظرة إلى ) 1(شكل

  

تطور الفكر اإلداري في مدخل  ،باعتباره آلة اقتصادیة اإلنسان إلىإلدارة القد اختلفت النظرة 

الحقیقیة للنظرة  فرةالظ أنغیر "كائن اجتماعي"من حیث نظرته لإلنسان باعتباره اإلنسانیةالعالقات 

وقد تبلورت تلك النظرة في اعتبار  ، من القرن العشرین خیراألخالل النصف  حدثت لإلنسان

  2".مال فكري رأس"اإلنسان

                                                             

_ حسون ، فیصل .إدارة الموارد البشریة.عمان: دار أسامة ،2008. ص. 17
1
  

_ عادل ، محمد زاید .إدارة الموارد البشریة رؤیة إستراتیجیة . القاھرة : جامعة القاھرة ، 2003. ص. 35
2
  

  س مال فكري  أر

  

 النظرة الحدیثة

 

 كائن اجتماعي

  كائن اقتصادي النظرة الكالسیكیة

 العالقة اإلنسانیة
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  :الموارد البشریة أهمیة 3_1

  :الموارد البشریة و ذلك یعود لسببین رئیسیین هما  بإدارةاالهتمام  األخیرة اآلونةازداد في 

 أهدافجل تحقیق أالعنصر البشري في المنظمة من  ألهمیةالعلیا في المنظمة  اإلدارةزیادة وعي  -

 .استمرار النجاحالمنظمة و 

 أهما من الموارد البشریة باعتباره إلىالعلیا بالتخطیط االستراتیجي مما یجعلها تنظر  اإلدارةاهتمام  -

 .األهدافتشكل مصدرا استراتیجیا لتحقیق  ألنهافي المنظمة  تیجیةاإلستراالعوامل 

  :الموارد البشریة فیما یلي  أهمیةتكمن 

 .نشاطمحور فاعلیة كل  -

 .التكلفة عناصر أغلىتكلفة الموارد البشریة  -

 .كفاءة الموارد البشریة یعوض ندرة الموارد -

 .األفرادتهتم بالموارد البشریة  في المنظمة وهم  -

 .تقوم بتطویر مهارات العاملین بالمؤسسة -

 .تضع الخطط المناسبة للتدریب -

  .فراد و معالجتھااألتقوم بدراسة مشاكل  -

 1.المناسبین لشغل الوظائفتختار األفراد  -

 صولأ أغلىعنصر و  أهم إدارةكبیرة في عصرنا هذا فهي  أهمیةولهذا تكتسب الموارد البشریة 

خالل  األصولمساهمة في تحویل باقي منتجة ومفكرة و  أنهاعلى  األصولتتمیز من غیرها من 

 إنمائهامناخ الذي یساهم في تهیئة الو . رفیجب تشجیعها ودفعها لالجتهاد واالبتكا اإلنتاجیةالعملیة 

  .وتنشیطها 

یتحقق  أنمحوریة لنجاح المؤسسة فال یمكن بل من المستحیل  إستراتیجیة أهمیة تمثلفهي 

 األفراد إلىتفتقر  المؤسسةكانت  إذاتعظیم المنفعة استخدام الموارد المادیة  أو األمثل ،االستخدام

    2.وظائفهم أداءالقادرین على ذوي المهارات والخبرات والمؤهلین و 

  
                                                             

على الخط. 2015دیسمبر  24تمت الزیارة یوم .2010.إدارة  الموارد البشریة. یزن ، تیم_ 
1
  

http://www. Yazantayyem windowslive.com 

_ابراھیم، سعید مبروك. التدریب وتنمیة الموارد البشریة بالمكتبات و مرافق المعلومات. اإلسكندریة: دار وفاء،2012 . ص50
2
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  :تسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة  2

  :تعریف المكتبات الجامعیة 2-1

ضمون واحد وهو خدمة البحث ها تصب جمیعا في ممكتبات الجامعیة إال أنّ تعددت تعریفات لل -

  :یلي حیث یمكن تعریفها ما ،العلمي

حیث تتولى الجامعة 1سبیلها نحو تطویر البحث العلميالقلب النابض وعقلها المدبر والمفكر و  أنها

دارتهاو  إنشاءها  األساتذةالمجتمع  إلىوهي مؤسسات التعلیم العالي التي تقدم خدماتها  2.تمویلهاو  إ

  3 .المختلفة في الجامعات اإلداراتوالطالب و 

 أومجموعة المكتبات التي تنشئ وتسیر من قبل الجامعة  أوتلك المكتبة  بأنها أیضافهي تعرف 

والموظفین في هذه  األساتذةو وذلك لتقدیم الخدمات المكتبیة للطالب  ،المعهد العالي أوالكلیة 

  4.الدراسةالبحث و  طریق توفیرها للمعلومات التي تفیدهم في عن المؤسسات

هي و 5 .موقعا مركزیا تحتل ألنهاجوهر الجامعة المكتبات الجامعیة هي لب و  أنعلى اعتبار 

تبرز  أنواعفهي تخدم رسالة الجامعة ما لها من  6م في كشف المیول الفردیة لروادها عامل الهاال

  : ما یليفی

العامة للمكتبة الجامعیة  دارةاإلرئیسیة للجامعة وتقوم بمهام وهي المكتبة ال :المكتبة المركزیة* 

  7 .بالمكتبیین المؤهلین األقساموالتبادل ورفد مكتبات الكلیات و الفني  اإلشرافو 

لمجتمع المستفیدین توجه خدماتها لو  ،المكتبات داخل الكلیات الجامعیة تقوم هذهو : مكتبة الكلیات*

تبة منها متخصصة في تخصص الكلیة تكون كل مكوالعاملین في الكلیة و  األساتذةمن الدارسین و 

ذا االتجاه، كما تشرف على مكتبات األقسام في حالة وجودھا وھي في المستوى تطور مجموعاتھا في ھو

  8.الثاني بعد المكتبة المركزیة

  

                                                             

1_ الصوفي، عبد اللطیف . المكتبات في المجتمع المعلومات. قسنطینة: مخبر تكنولوجیا المعلومات،2003.ص. 122
  

_ ابراھیم ، السعید مبروك. إدارة المكتبات الجامعیة في ضوء اتجاھات اإلدارة المعاصرة. القاھرة: المجموعات العربیة،2012.ص.41.
2
  

3
 _ dictionary for libraru and information science .2007.  qconsulté le 17-12-2015 

http://lu.com/odils/odils u.cfm. 

_ العلي، احمد عبد هللا. مدخل إلى المكتبات و المعلومات. القاھرة: دار الكتاب الحدیث  ،2001. ص. 65
4
  

5
_-Higham, norman .the library in the university :observation on a service . london : Anderdeutch,1980.p11 

6_الخطیب، محمد عبد هللا عجاج . لمحات في المكتبة و البحث و المصادر .الریاض: [د.ن] ،1970 .ص.24
  

7_الصوفي، عبد الطیف. مدخل إلى علوم المكتبات و المعلومات . قسنطینة : منشورات قسنطینة، 2001. ص 104 
  

_مراد، كریم . مجتمع المعلومات و أثره على المكتبات الجامعیة. دكتوراه . جامعة قسنطینة. 2008. ص 80
8
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تقدم وتنمي مجموعاته و . وتقوم بخدمة الدارسین والهیئة التدریسیة في القسم: األقساممكتبات 

مع تعدد التخصصات العلمیة  األقساملقد ظهرت هذه ا لخدمة تخصص القسم التابعة له و خدماته

  1.زیادة عدد الدارسین في التخصصات المختلفةو 

  :هي كاآلتي ظائف المكتبات الجامعیةمن بین و و 

ن وظیفتها ترتبط ارتباطا وثیقا بوظیفة إلذلك ف 2عالماإللتعلم و  أداةالمكتبة عبارة عن  ّن أبما 

  :هي أقسامثالثة  إلىمن بین وظائفها یمكن تقسیمها وهي الجامعة و  الأ ألمامؤسسة 

 األقسامجانب رؤساء  إلىالمكتبة الجامعیة  أمینهي الوظائف التي یقوم بها :  اإلداریةالوظائف *

  3.حفظ السجالتتنظیم و  أیضا ،وكذا تعیین الموظفین وتدریبهم, وتوزیعهاالمیزانیة  إعدادوتشمل 

  :الوظائف الفنیة*

  .البحث عن طریق عملیات التزوید للتعلیم و  الالزمةتوفیر مصادر المعلومات  -

االستخالص مناسبة السترجاعها وتشمل الفهرسة والتصنیف و  أدواتتجهیز تنظیم المصادر و -

  .الحفظو 

  4.الحفاظ علیها من التلفتجلید وصیانة المجموعات و -

  :الوظائف الخدماتیة *

  .رةاإلعاتقدیم خدمات تشجیع و  -

  .یحتاجونهاالمعلومات التي  إلىلتسهیل وصول  اإلرشادیةتقدیم الخدمات -

  .الدراسة الخاصة للباحثینللقراءة و  أماكن توفیر-

  .البحث العلميبیة احتیاجات المناهج الدراسیة و تجمیع كل وسائل المعرفة الالزمة لتل-

  5.فیدینالمستتنظیم الموارد بغرض استخدام الفعال لها من جانب -

  

  

                                                             

1_ أبو الفتوح، حامد . مدخل إلى علوم المكتبات . اإلسكندریة: دار الثقافة العلمیة ، 2001.ص. 52 
  

_الموسوعي باخرة ، عزیزة. مكتبة المستقبل . [د.م]: وزارة التربیة : إدارة المكتبة ، 1998. ص.9
2
  

_العلي ، احمد عبد هللا .أسس علم المكتبات و المعلومات. القاھرة : دار الكتاب الحدیث ، 2005. ص.50
3
  

_ھانم إبراھیم ، عبد الرحیم . نظم المعلومات و المجتمع .اإلسكندریة: مركز اإلسكندریة للكتاب،2005. ص. 62
4
  

_بدر، احمد، عبد الھادي ، محمد فتحي . المكتبات الجامعیة : تنظیمھا و إدارتھا و خدماتھا في تطویر التعلیم الجامعي والبحث 
5
  

 العلمي. القاھرة: دار غریب ، 2001.ص.31
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  :تعریف تسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة 2-2

  :قبل التطرق لتعریف هذا األخیر البد تعریف بعض المصطلحات هي كالتالي

  . ظیمهم بغیة تمكینهم من تنفیذ الخططتنتوجیههم و و التسییر هو تدبیر شؤون الناس وقیادتهم 

 استمرار وجودهملهم بهدف المحافظة على كیانهم و  الموضوعیةالتسییر هو عملیة تنفیذ األنشطة 

وتسییر هذه العملیة التقییم التي یجب القیام بها و القیادة لتنظیم و اأنشطة التخطیط و من خالل 

  .المؤسسة أهدافلتحقیق 

 األفراد والموارد، األهداف :ب أن یتضمن ثالثة عوامل مشتركة وهيأي تعریف للتسییر یج ّن إ

فاألهداف هي األنشطة المنفذة، والموارد  بالرجوع إلى تعریفنا للتسییرالمحدودة ، و  المتاحة 

  1.المحدودة متضمنة في كلمة كفاءة، واألفراد هم األشخاص أو الموظفون

  :تعریف تسییر الموارد البشریة _

بشریة بمعنى التنظیم  لوظیفة الموارد ال اإلداریةفهو المكونة  الموارد البشریةبالنسبة لتسییر 

تتخذ القرارات المالئمة في الوقت المناسب من  أنالمراقبة كل هذا من اجل التخطیط والتنسیق و و 

وظیفة  أهدافتسییر الموارد البشریة تتوافق مع  وأهدافالذین لهم السلطة في اتخاذها  األفرادقبل 

ها جماعة المؤسسة باعتبار  تقرارلهذه الموارد واس الكفءوهي االستخدام  أالة الموارد البشری

 2.عن أفضل مالئمة بین الفرد والمحیطالبحث ات داخلیة وتوترخاضعة لضغوطات خارجیة و 

اسة السیاسات المتعلقة باختیار وتعیین وتدریب العاملین بدر  هتماالتسییر الموارد البشریة فقد  أما

زیادة ثقتها في و ملة داخل المؤسسة یم القوى العاالعمل على تنظومعاملتهم في جمیع المستویات و 

 3.اإلنتاجیةمستویات  أعلى إلىوالوصول بالمؤسسة  وخلق روح تعاونیة بینهما اإلدارةعدالة 

  ةتعریف تسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعی_

 بشكلو لتحیز  األنشطة التي تستخدم إلدارة الموارد البشریة بطریقة بعیدة عن امجموعة الوظائف و 

  .المجتمع في بیئة معینةفعال لخدمة الفرد والمنظمة و 

                                                             

.عل الخط. 2016 /2/03 .تمت الزیارة.2010_04_2.مفھوم تسییر الموارد البشریة. موالتي الجمیلة  _
1
  

topic-http://mawlatidjamila.keuf.net/t1175-                                                        

 

2_  نوري، منیر. تسییر الموارد البشریة.الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،2010. ص.32
  

3
 _ pirre J.C gestion des ressources  humaines .Paris:[s.ed],1995.p 26.  
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ملة األفراد في جمیع تعیین وتدریب معااسة السیاسات المتعلقة باختیار و ها در ویعرف أیضا على أنّ 

خلق و  دارةاإلزیادة ثقتها في العدالة سة و العمل على تنظیم القوى العاملة داخل المؤسالمستویات و 

  1.طاقاتها اإلنتاجیة أعلىوصول إلى الروح التعاونیة بینها لل

تسییر الموارد البشریة هو العملیة التي بموجبها الحصول على  نأفیرى الدكتور مهدي حسن 

م في البقاء ترغیبهالالزمین للمؤسسة من حیث العدد والنوعیة التي تخدم أغراضها و األفراد 

  2.تحقیق أهدافهاإلنجاحها و كبر قدر ممكن من طاقتهم وجهودهم أجعلهم یبذلون و  ،بخدماتها

 :دور الموارد البشریة في تحقیق أھداف المكتبات الجامعیة 2-3

الدور قد تطور  أنالمتتبع لدور الموارد البشریة في جمیع معظم دول العالم المتقدم یجد هذا  إّن  

الموارد البشریة   دور أهمیةتلك الدول  إدراكالدور االستراتیجي نتیجة  إلىمن المنظور التقلیدي 

للمؤسسة لذا  اإلداري األداءحد المحددات الرئیسیة لجودة أ الموارد البشریة یعتبر إدارة أداء أنفي 

دارة الموارد البشریة تمثل إ أصبحتو ، لتلك المؤسسة البشریة إدارتهاكیفیة  إلىفقد تغیرت نظرتها 

مكتبة  أهداففي تحقیق یتمثل دور الموارد البشریة  3، المؤسسة إدارةمحورا رئیسیا في منظور 

  :جامعیة فیما یلي

  :إعداد و تنفیذ إستراتیجیة المكتبة -

مكانیات احتیاجاتتتمثل هذه اإلستراتیجیة بتحدید      كما . المكتبة وأهدافها في ظروف البیئیة وإ

  :تحدد المكتبة إجابات عن التساؤالت من أهمها 

  .للمكتبة في الوقت الحالي ومستقبال هي الفرص المتاحة  ما -

  .ما هي الصعوبات التي تواجهها المكتبة في محیطها الداخلي والخارجي -

  . ما هي نقاط القوة واإلمكانیات الداخلیة، وكیف یمكن استغاللها في تحقیق أهداف المكتبة -

  .كیف یمكن التغلب علیها نقاط الضعف و ما هي  -

تبة في كل فعال یتطلب مشاركة الموارد البشریة للمكبشكل ناجح و  لهذا فتطبیق اإلستراتیجیة 

  4 .المجاالت الوظیفیة في المكتبات الجامعیةالمستویات التنظیمیة و 

                                                             

 1-    إبراھیم، السعید مبروك . تدریب و تنمیة الموارد البشریة بالمكتبات ومرافق المعلومات.مرجع سابق. ص36

_ مھدي ، حسن .إدارة األفراد في المنظور الكمي و العالقة اإلنسانیة.عمان: دار مجالوي،1993.ص30 
2
  

_ إبراھیم ، محمد محمد. إدارة الموارد البشریة .  اإلسكندریة:  دار الجامعیة، [د.ت]. ص95.
3
  

_بودربال، احمد إبراھیم. تقییم الموارد البشریة و أثره على تسویق خدمات المعلومات. ماجستیر. جامعة قسنطینة،2007. ص.109
4
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  :التغییر إدارةالمساهمة في  -

التكنولوجي التطور العلمي ا یقال عنه انه عصر التقدم و قل مألمكتبات الجامعیة  الیوم تتواجد ن اإ

تؤثر فینا بطریقة متناوبة في  أینالذي تحتل فیه التكنولوجیا مكانة مركزیة في المجتمع و ، السریع

فالمكتبة الجامعیة  ،ذلك من خالل المساهمة االیجابیة للموارد البشریةو  1.الیومیة المهنیة أنشطتنا

  2.یتصفون بالمرونة أفراد إلىالتي تحتاج تسعى للتطور والتكیف مع تلك التغیرات و 

 كان لهم مواقف معینة تعبر عنعملوا فیها و  أشخاصالقصص المتداولة في المكتبة عن  إن -

لفریق  أویتوارثونها  كما تعبر عن والئهم لمن سبقوهم من القادة مبادئ التي یؤمن بها العاملون و 

نجازاتهم كونها جزء من المكتبة بایعترفون بهم و  أنهمالعمل وعدم التنكر لهم بعد غیابهم بل 

الذي  األمر ،دهم في حفالت التكریم الداخلیةتكرم بعضهم حتى یعد تقاع أناریخها كما یمكن تو 

الوالء واحد من المؤشرات في ذاكرة المكتبة و  أسماءهملتحفظ  اإلبداععلى العطاء و  اآلخرینیشجع 

  3.الكاملة من ثقافة المكتبة التي تظهر من خالل القصص المتداولة

  :اإلنتاجیةالمساهمة في تحسین  -

و ، نشاطها أداء أثناءالذي یواجه المؤسسات  األكبرالموارد البشریة التحدي  إنتاجیةیعتبر تحسین 

ل قدرة تفعی ضافةاإلبخدماتها یق ذلك من خالل تنظیم عملیاتها و تسعى المكتبة الجامعیة لتحق

كتبة في تقدیم الخدمات فاءة المكو  أدائهمرغبتهم في العمل مما یرفع من فعالیة الموارد البشریة و 

  .المسطرة األهدافتحقیق و 

  

  

 

 

  

  

                                                             
1
 -Agostin ,Francis.science en bibliothequ . peris :du cercle de la librairie ,1994.p.217 

 
_- محمود ،  أبو بكر .الموارد البشریة مدخل لتحقیق میزة تنافسیة .اإلسكندریة: الدار الجامعیة، 2004.ص21

 2
  

_ محنط ، یوسف.  نحو إدارة المعرفة في المكتبات الجامعیة . ماجستیر . جامعة قسنطینة.2010.ص. 138
3
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      1المؤسسة أهدافدور الموارد البشریة في تحقیق ):2(شكل                

  

  :أصناف الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة 3

  مدیرو المكتبات الجامعیة 3-1

ه یعمل على تحدید انّ  إذالضروریة  األموریعتبر تصنیف الوظائف في المكتبة الجامعیة من 

 وظیفة الواحدةما هو دون ال إلى أماتوضیح خط السلطة  التي ینبغي تنفیذها و  األعمالالواجبات و 

 أخر إلىالنظر من حین  إعادةكما یجب . الناجح لألداءالمؤهالت المطلوبة و مدى المسؤولیة و 

مدیر شؤون العاملین بالمكتبة و في كل الحاالت  إلىفي تصنیف العاملین ویعهد بذلك المهمة 

  2 .األهمیةبالغة  األموریجب على مدیر المكتبة اعتبار ذلك من 

 

                                                             

_ محمود، أبو بكر .المرجع السابق.ص.25
1
  

 

 

 إعداد و تنفیذ إستراتیجیة المكتبة

الموارد  إدارة التغییر

البشریة 

 للمكتبة

 تحسین اإلنتاجیة
 

 تنمیة الوالء
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  .جدول یبین فئات المكتبة" تاوبر"و " ولسون" الجامعیة فقد قدمما یخص المكتبات وفی

  

 الفئة االمتداد األول االمتداد الثاني

  مدیر المكتبة-

  مساعد المكتبة-

  مدیر شؤون العاملین

  رؤساء األقسام

  التزوید

  الفھارس

  التجلید

  التصویر و النسخ

  المراجع

  البیبلیوغرافیا

  اإلعارة

  حجز الكتب

  بالمكتبات الفرعیةالعاملون 

  الحسابات

  

  

  الكتابة على اآلالت الكتابیة

 عمال النظافة:الطالب المساعدون 

   المؤھلون اإلداریون

  

  المؤھلون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غیر المؤھلین

  

 فئات اخرى

  المؤھلون الفنیون

  المؤھلون الباحثون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكتابیون

  فئات  أخرى

  1الجامعیةفئات العاملین بالمكتبات ) 1(جدول

  

  :تتشكل القوى العاملة في المكتبات ومراكز المعلومات عادة من فئات ھي

 professionals المهنیون •

 Techniciansالفنیون  •

 clerksالكتبة و العمال •

فیما بینهم حیث  األداءتتراوح مستویات و  األعمالنوع محدد من  بأداءحیث یختص كل فئة منهم 

القواعد  بإتباعالحسابیة بینما یقوم الفنیون الكتابیة  و  األعمالنجاز إ clerksالعمال تولى الكتبة و ی

الفني في حین یختص المهنیون  بأداءتربط غالبا  أعمالمن  إلیهمنجاز ما یوكل إ و 

professionals  تابعة معلى تنفیذ و  اإلشرافباتخاذ القرارات المهنیة و  اإلداریونالمؤهلین  أي

  الفنیون ماأالتي تقوم علیها المكتبة  دافاألهق العمل على تحقیخطط التطویر و 

  یشكلون الغالبیة من العاملین في فإنهمالفني  األداءغالبا عن  المسئولونهم المؤهلون و 

                                                             

_طواھري ، فاطمة . تطبیق مبادئ االدارة العلمیة بالمكتبات الجامعیة.ماجستیر . جامعة قسنطینة.2007.ص.101
1
.  
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  1یتم عن طریق البرامج التي یقدمها في المكتبات إعدادهمن إمراكز المعلومات فالمكتبات و 

  :مؤهالت مدیر المكتبة §

عن  المسئولولهذا هو الشخص  المكتبة البد بتعریف مدیر المكتبةقبل التطرق لمؤهالت مدیر 

فنیا  اإلشرافعلى التخطیط والتنظیم و  وهو الشخص القادر ،المكتبة أهداففي تحقیق  اإلسهام

داریاو  فنیة لیقدم خدمات كافیة ال اإلجراءاتیكون ملما بجمیع  أنواالتصال بالرؤساء والمرؤوسین و  إ

  2.تطبیقاتها في المكتبات یكون ملما بالتطورات الحدیثة و  أنللمستفیدین و  متطورة بأسالیبفاعلة و 

  :فیما یلي المسئولهذا  وأوصافوقد تتمثل مؤهالت 

تعقیدا من تلك القائمة في  أكثرفي المكتبات الجامعیة  اإلداریةتعتبر المشاكل : اإلداریةالقدرة  -

العلمیة  اإلدارةمبادئ یكون واعي بوظائف و  أنولذا البد على مدیر المكتبة  األخرىالمكتبات 

  3.اتخاذ القراراتوارد كذا قدرته على حل المشاكل و تطبیقها على الموكیفیة 

لمكتبات والمعلومات والتوثیق احتوائه على الدرجة الجامعیة العلیا في علم ا:  الخلفیة العلمیة -

  4.تقل عن سبع سنوات التكنولوجیا التعلیم الو 

طرق  باطالعه عنالتعلیم ضرورة اهتمام مدیر المكتبة بالبحث و  إن: البحثبالتعلیم و االهتمام  -

بذلك یتكون لدیه  األهمیةال یقل في ا مر أالوقوف على المناهج الدراسیة الجاریة التدریس المتبعة و 

  .مساندة اكبر من المكتبة إلىتحتاج  فهم واضح للمجالت الدراسیة التي السلیم و  إدراك

لم یتمكن المدیر  إنرسالتها  أداءتخفق المكتبة الجامعیة في  :القدرة  على التعامل مع الطالب  -

  .الوسائل الفعالة لتلبیة مطالبهمطالب الجامعة و  إلیهمن معرفة ما یحتاج 

یدة الجد األفكاریدعم  أصیالجدیا و  اهتماما أظهرتكانت الدول المتقدمة  إذا :راالبتكا -

رضاءو  أفضللتحقیق مستویات  ،عملها أسلوبالتغییر في وتطویر االبتكار و  تشجیعهاو و   إ

 األفكار أهمیةعلى  التأكید إلىتكون  ما أحوجفان المكتبات في الدول النامیة  مستنفدیها

                                                             

_تحریر اللجنة العلمیة. التعلیم و التدریب في مجال المكتبات و المعلومات . مج4.الریاض  : مكتبة ملك فھد الوطنیة،2008 .ص617
1
  

_ طواھري فاطمة. مرجع سابق .ص. .102
2
  

_ علیان، ربحي مصطفى،  النجداوي، أمین.مبادئ ادارة و تنظیم المكتبات و مراكز المعلومات .عمان: دار صفاء ،2009.ص.429
3
  

_ علیان ، ربحي مصطفى ، النجداوي ، أمین . مرجع سابق .ص. 429
4
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المناخ المالئم الذي  إلیجادلى حاجاتها إ باإلضافةالمبدعة والقدرات الخالقة لمدیرها وعاملیها 

ویوظف هذه القرارات بالشكل المناسب  ،صحاب القرارات فیهاأیشجع االبتكار للعاملین والمدیرین و 

  1دائهاألمعالجة العدید من مشاكلها لترقي ب

v وظائف مدیر المكتبة: 

 لخدمات المقدمة للمستفیدیناعلى تنفیذ النشاطات و  إلشرافالتخطیط العام والمهني للمكتبة وا •

 .المستقبلیة المناسبة لهموتحدید االحتیاجات الحالیة و 

 .تقدیرها وتحلیلها بما یتناسب مع متطلبات العملإعداد المیزانیة و  •

مهماتهم  متابعة تنفیذالتوظیف واختیار الموظفین وتحدید المهام والمسؤولیات المنوط بهم و  •

 .تقییمهاومسؤولیاتهم و 

دارة أقسام المكتبات أو المراكز الفنیة و  إشراف  •  .الخدمات العامةوالتوجیه وإ

خرى التي لها اهتمام بالمعلومات لتلبیة حاجات و المراكز األإقامة عالقات مع المكتبات أ •

 .المستفیدین

المجموعات زمة لنشاطات المكتبة وخدماتها وتطویر الموظفین و السیاسات الالإعداد الخطط و  •

عداد التقاریر و بیة المكت  .اإلحصاءات الالزمة لذلكوإ

 .التوثیقة في حقل المكتبات والمعلومات و الندوات المتخصصاالجتماعات والمؤتمرات و  إدارة •

 .العمل لهیكل التنظیمي لضمان سهولة سیر تشكیل ا •

ثاث الالزمة لكل تخطیط مبنى المكتبة وتنسیق أماكن األقسام وبیان المهمات واألدوات واأل •

 .وفق حاجاته قسم

 .قسام المختلفة تنسیق وتنظیم العمل بین أ •

 .داریة ووضع الحلول المناسبة لهادراسة المشكالت اإل •

 2شكال المعلومات الجدیدةلتكنولوجیة الحدیثة، المعدات وأمواكبة التطورات ا  •

 3.التنظیم للمجموعات المكتبیةوضع سیاسة خاصة بالتزوید و  •

                                                             

_-طواھري ،  فاطمة. مرجع سابق .ص.103
1
  

_علیان ، ربحي مصطفى،  أمین ،  النجداوي .مرجع سابق. ص.430
2
  

3 _ الدباس،  ریا احمد.المرجع في علم المكتبات و المعلومات.عمان: دار الدجلة ،2008 .ص.90  
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    قیاس ما تم انجازه و , العمال والتأكد أنها تسیر باالتجاه الصحیح یام المدیر بتنفیذق :الرقابة •

محاولة اكتشاف أي انحراف من هذه األهداف هداف و لمقارنة مع ما حددته الخطط من األبا

 .منع حصولهم مستقبالومعالجته واتخاذ اإلجراءات ی

  

 

  

  

  

  

              

  التخطیط    التنظیم     التوظیف  التنسیق      اإلشراف والتوجیه    الرقابة               

  

  1وظائف مدیر المكتبة ) 3(الشكل

       

 :عمال المكتبات الجامعیةموظفو و 3-2

  :تتمثل مهامه فیما یلي: محافظ المكتبة الجامعیة •

  .عداد قوائم الجرد ومراقبتهاإ -

  .التقني لمتابعة النشرات التحلیلیةالعلمي و  عالمسهام في اإلاإل -

  الدراسات و  ثبحاتطویر األ -

  .المشاركة في تكوین المستخدمین في تجدید مهارتهم -

دة في المكتبة قسام الموجو ألاعن المصالح و  المسئولونوهم :  الملحقین بالمكتبة الجامعیة •

  :عمال التالیة وهم المكلفون باأل

  .لیهمإرصدة والمجموعات الموكلة المشاركة في تكوین األ -

  . المشاركة في تكوین المستفیدین من المكتبات -

                                                             

_ ھمشري، عمر احمد.  اإلدارة الحدیثة للمكتبات و مراكز المعلومات.عمان: دار الرؤى العصریة ،2001.ص.47
1
  

 وظائف مدیر المكتبة
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  .عداد قوائم بیبلیوغرافیة والنشرات التحلیلیةإ -

  :تتمثل مهامهم فيو  المساعدین بالمكتبة الجامعیة •

  .لهایطلب الكتب  تسج -

  .تسجیل الوثائق واستالم الوثائق -

  .عارتهاإ تبلیغ الوثائق و  -

  :دوار التالیةوهم مكلفون باأل: عوان والتقنیوناأل •

  .تقدیم ید المساعدة للباحثین -

  .تصنیف المواد المكتبیة  -

  .عداد النشرات الدوریاتإ -

 :مهمتم تتمثل في :  مساعدون التقنیون •

  .لوفةالتقنین للمكتبات الجامعیة في األشغال التقنیة المأعوان أ مساعدة -

  .صیانة المجموعات -

  .العنایة بالمخازن والمحافظة علیها -

خرى أصناف موارد بشریة من تخصصات علمیة ألى وجود في المكتبات الجامعیة إضافة  باإل

  :من بینهم.لتسییر الجید لوظائفها وخدماتها

عالم اإللي منهم مهندسون في عالم اآللدیهم شهادة تخصص اإل:  ليعالم اآلخصائیو اإلأ •

  .العملیات التقنیة لي للمكتبة و وهم مكلفون بالتسییر اآلالتقنیون منهم لي و اآل

  1.التوجیهعمال النظافة والرقابة و أتتمثل في : عمال التنظیف والمراقبة •

  :على الموظفین في المكتبات الجامعیة تتأثرالعوامل التي 

المقتنیات  عدد  همها أثر طبیعة وحجم موظفین المكتبات الجامعیة وعمالها بعوامل عدة من أتت -

  المضافة سنویا للمكتبة

  مستویاتهمو عدد الطالب  -

  .عضاء هیئة التدریس والباحثینأعدد  -

                                                             

- حالیمي,، أمال .إدارة الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة  . ماستر . جامعة خمیس ملیانة .2015.ص.52
1
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    1مبانیهاالجامعیة و  عدد ساعات فتح المكتبة -

تبة االیجابي في برامج التدریس والبحث بالجامعة سهام المكإثیر الحجم بمقدار أهذا فضال عن ت

المكتبة نسبة الموظفین المهنیین هي نسبة الموظفین المطبقة في  الموظفي  یدخل في تحدید عددو 

  2.معظم المكتبات الجامعیة

  :المكتبات الجامعیة في التشریع الجزائريوعمال موظفو  3-3

  :یمكن سرد أهم النصوص المنظمة ألسالك العاملین

v ي الخاص بالمحافظین ساسیتضمن القانون األ 1968ماي30خ في المؤر  311-68مرسوم

  .المتاحفالمكلفین باألبحاث واآلثار والمحفوظات والمكتبات و 

v 1980مارس  8الموافق ل 1400ربیع الثاني عام  21المؤرخ في  60-80مرسوم رقم 

 .ساسي الخاص بسلك محافظي المكتباتلقانون األالمتضمن ا

v  على سلك  حكام المشتركة المطبقةیحدد األ 1981أوت  22مؤرخ في  211-81مرسوم

 المحافظین المكلفین باألبحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق واآلثار 

 .المتاحفو 

v  سالك ل المنتمین لألالخاص بالعما 1989جویلیة 18مؤرخ في  122-89مرسوم تنفیذي

 3.التابعة لتعلیم و التكوین العالیین

v مایو  5الموافق  1431عام  جمادى األولى 20مؤرخ في  133-10رقم  مرسوم تنفیذي

 .لتعلیم العالياسالك یتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال المنتمین لأل,  2010

   حكام التي تطبقذي یحدد األالمرسوم ال امن هذ 60قد جاء في الباب الرابع من المادة و     

  :سالك التالیة على شعبة المكتبات الجامعیة األ

  .الجامعیةسلك محافظي المكتبات  -

  سلك مساعدي المكتبات الجامعیة  -

  .عوان التقنیین للمكتبات الجامعیة سلك األ -

                                                             

_ النوایسیة ، غالب عوض. خدمات المستفیدین من المكتبات و مراكز المعلومات . عمان : دار صفاء، 2000. ص. 28
1
  

_عمیمور، سھام .المكتبات الجامعیة ودورھا في تطویر البحث العلمي في ظل البیئة االلكترونیة. ماجستیر. جامعة جیجل.2012.ص. 43
2
  

_ المرسوم التنفیذي رقم 89-122. ع 29. الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  18 جویلیة 1989.ص. 174-173
3
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  .سلك المعاونین التقنیین للمكتبات الجامعیة -

  :ربع رتبأالمكتبات الجامعیة  انه یضم سلك محافظي 61وقد حدد المادة  

  .ول األ ولئالمسرتبة ملحق بالمكتبات الجامعیة من  -

  .الثاني المسئولبالمكتبات الجامعیة من  رتبة ملحق -

  .رتبة محافظ المكتبات الجامعیة -

  1.رتبة رئیس محافظي المكتبات الجامعیة -

عن  le gradeساسي العام للوظیفة العمومیة تختلف الرتبة من القانون األ 5هذا وفقا للمادة ول

  ..l’emploi الوظیفة

القدرة على شغل الوظائف المخصصة لها في حین فالرتبة هي العنوان الذي یمنح لصاحبها 

دة رتب و یخضعون لنفس و عألى رتبة إجموعة من الموظفین الذین ینتمون یجمع السلك م

ساسي الخاص كما هو مذكور في الجریدة الرسمیة لسلك ورتب الخاصة بشعبة القانون األ

  2.المكتبات الجامعیة

  :تحدید المهام وهي كالتاليفیقوم ب من هذا المرسوم 62ما المادة أ    

  :تي أول على الخصوص بما یالمكتبات الجامعیة من المستوى األیكلف ملحقو 

  .تحیینهارصدة الوثائقیة والمجموعات و عداد سجالت جرد األإ -

  .من طرف الجمهوریة والمجموعات وتیسیر الحصول علیها رصدة الوثائقمان عرض األض -

ثرائها وتقییمها واستغاللها  - صیانتها  و  المشاركة في تكوین األرصدة الوثائقیة والمجموعات وإ

  .وسالمتها

  .البحث البیبلیوغرافيین في االستعمال وسائل التحقیق و مساعدة المستعمل -

یكلف ، ولالمكتبات الجامعیة من المستوى األزیادة على هذه المهام المسندة لملحقي : 63المادة

شرات التحلیلیة عداد الن، بإعلى الخصوص ،لحقو المكتبات الجامعیة من المستوى الثانيم

  .ةغیر ذلك من الوسائل البیبلیوغرافیوفهارس المواد و 

                                                             

_ المرسوم التنفیذي رقم10-133.ع31 . الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائؤیة،  5جویلیة 2010. ص13-12- 14
1
  

_مقدم، سعید . الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخالقیات المھنة. الجزائر : دیوان المطبوعات
2
  

28. ص.2003الجامعیة،   
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  :ي، بما یلعلى الخصوص ،یكلف محافظو المكتبات الجامعیة :64المادة

التدابیر  اقتراحوحفظها و  ألرصدة الوثائقیة ودراسة المجموعات الموكلة إلیهم وترتیبهاتكوین ا -

  .السهر على سالمتهاالمتعلقة بإنمائها و 

لتي تسمح للجمهور بالحصول على اإلعالم العلمي والتقني عن طریق عداد مختلف الوسائل اإ -

  االستغالل الدائمین للنشرات المتخصصةالمتابعة و 

  تنظیم المكتبات و  عن الكتاب والمطالعة، ویر األبحاث و الدراسات والتحقیق، ال سیماتط -

  .الوثائقو 

عداد بنوك المعطیات -   .المشاركة في إحداث شبكات اإلعالم العلمي والتقني وإ

یكلف رئیس محافظي  مسندة لمحافظي المكتبات الجامعیة،زیادة  على المهام ال: 65المادة 

  :تي بما یأ. ، على الخصوصالمكتبات الجامعیة

  .بالتشاور مع السلطات الجامعیة وضمان تحقیقها ،التوثیق للمؤسسةوضع برنامج 

  .وضع محاور الوحدة الوثائقیة -

  .المجموعات الوثائقیةالمساهمة بأبحاثهم في معرفة األرصدة و  -

  .المشاركة في وضع تجمعات المكتبات الجامعیة -

  .تحسین مستواهمن المستخدمین و المشاركة في تكوی -

  -78-77-76-75- 74-73-72-71-70-99-68-67- 66ي في المادةما الفرع الثانأ

  1)1انظر الملحق رقم.(الترقیة في المكتبات الجامعیةذا المرسوم فیحدد شروط التوظیف و من ه 79

  الوظائف الرئیسیة لتسییر الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة-4

  :لتخطیط و التوظیفا - 1.4

  :تخطیط القوى العاملة: والأ

باالحتیاجات النوعیة والكمیة  ؤداریة الحدیثة للتنبسالیب اإلتخطیط الموارد البشریة یعتبر احد األ نإ

ویرتبط ارتباطا  .سواء على مستوى المنظمة وعلى المستوى الوطني ،من قوة العمل في فترة قادمة

                                                             

_. المرسوم التنفیذي السابق. ص. 14- 15  (انظر الملحق رقم 1)
1
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ة من القوى ن االحتیاجات المنظمأهداف الخاصة بالمنظمة  حیث كامال بالسیاسات والبرامج واأل

  1.الواجب توفیرهاو التدریب و العاملة یعتمد بدرجة كبیرة طاقات التعلیم  

  :تخطیط الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة

فراد المؤهلین و مراكز المعلومات على األأالنوع من التخطیط ضمان حصول المكتبة  ایهدف هذ

داریة المختلفة خالل فترة زمنیة مستقبلیة اتیة واإلالالزمین لسیر العملیات الفنیة والخدماتیة والمعلوم

 ثیجاد حل المشكالت الثالإویتضمن تخطیط القوى العاملة في المكتبات ومراكز المعلومات 

  :ساسیة هيأ

 .عمال المختلفةفراد الالزمین للقیام باألنواع األأمشكلة تحدید   . أ

 .المختلفةعمال فراد الالزمین  للقیام باألمشكلة تحدید عدد األ  . ب

 .فضل وجهأعمال المختارة على داء العاملین وتدریبهم للقیام باألأمشكلة تطویر   . ت

داریة في المكتبات الجامعیة ومراكز المعلومات كونها ملیة التخطیط هي جوهر العملیة اإلن عإ

هم هي تسو  ،الرقابةشراف و خرى كالتنظیم واإلداریة األت اإلساس لجمیع العملیاولى األالحلقة األ

  2.بدرجة كبیرة في تحقیقها بالشكل المطلوب

فمهما اختلف . فاءتهمكفشلها یتوقف على نوعیة موظفیها و ن نجاح المكتبة و أحین نقول  وال نبالغ

فلن تتمكن من توفیر الخدمة  ،و شمولأبلغت مجموعاته من اتساع و  ،أهدافهاتباینت و  ،نوع المكتبة

المدربین  األكفاءالمرتادین علیها ما لم یكن لدیها عدد الموظفین الرشیدة الفاعلة لجمهور القراء و 

على درجات ألى إحریصین كل الحرص على الوصول بها الو ، على مصلحة المكتبةالغیورین 

  .والتكوین یبرمج ضمن میزانیة المؤسسة. االزدهارالتفوق و 

تكوین ، لى الخارجإبعثات  ،مشاركة في تربصات ،و یكون بصیغ مختلفة مثل حضور الملتقیات

  3.تكوین عن بعد  ،مستمر

عداد ي تحدید األأن التخطیط للموارد البشریة یتمثل في عملیة التنبؤ بحجم القوى العاملة إ

والنوعیات الالزمة من القوى العاملة سلفا لكل عمل والتنبؤ باالحتیاجات المستقبلیة لهذه القوى في 

                                                             

1_القحطاني ، محمد بن دلیم .إدارة الموارد البشریة. الریاض: مكتبة عبیكان، 2008 . ص. 84
  

_علیان ، ربحي مصطفى . إدارة و تنظیم المكتبات و مراكز مصادر التعلم. عمان : دار صفاء ، 2002. ص. 89
2
  

_غرارمي ، وھیبة .اإلدارة الحدیثة للمكتبات . الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2010. ص. 90
3
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تفقده المكتبة من  االعتبار عند تقدیر حجم القوى العاملة ماخذ في ضوء العرض والطلب ویجب األ

  1.العاملین بفعل التقاعد

مراكز و فراد في المكتبات  دارة األساسیة إلحدى الوظائف األإیعد تخطیط القوى البشریة  -

نوعیة العاملین الالزمین للعمل في المكتبة ومدى و نه عملیة التنبؤ بعدد أالمعلومات ویعرف ب

مكانیة تلبیة هذه الحاجة في المكان والوقت المناسب بغرض انجاز المهام والوظائف الموكلة إ

  .بكفاءة وفاعلیة

و مراكز المعلومات والذي بموجبه تعمل على أفراد في المكتبة دارة األإوانه النشاط الذي تمارسه 

لى إم والنوع والسعي تحدید حاجاتها من العنصر البشري عن فترة زمنیة مقبلة وذلك من حیث الك

ساسا أستراتیجیة مستقبلیة تقوم إضمان توفیر هذه الحاجة في الوقت المناسب من خالل وضع 

مكانیة العمالة المتوافرة حالیا في إ على تحلیل عبء العمل الحالي والمتوقع ومقارنته مع قوة و 

لعوامل البیئیة المؤثرة في خذ بعین االعتبار او الفائض من العمالة مع األأالمكتبة وتحدید النقص 

  :تحدید عدد ونوعیة القوى البشریة ومن هذه العوامل

ومعدل التسرب الوظیفي للعاملین  ،و مراكز المعلوماتأهداف والسیاسات التنظیمیة للمكتبة األ -

نظمة یضا معدل نمو المكتبة وتطورها للقوانین واألأو  ،وتركیبة القوة البشریة الحالیة وطبیعتها

ضافة العرض والطلب في سوق العمل وغیرها من العوامل التي تلعب دورا كبیرا في إولوجیة التكن

  .وضع خطة القوة البشریة العاملة في المكتبة

و مراكز أساسي من نظام تنمیة الموارد البشریة في المكتبة أن التخطیط القوى العاملة جزء إ

 همیة تخطیط القوى البشریة في المكتباتأولى في هذا النظام وتنبع المعلومات ویمثل العملیة األ

فراد و زیادة في عدد ونوعیة األأنشطة التي تساعد المكتبات على كشف عن نقص نه من األأب

  .العاملین فیها

بالعمالة  جور والمكافاءات الخاصةعداد موازناتها التقدیریة للرواتب واألإوانه یساعد المكتبات في 

داریة في المكتبات ستتوافر فیها مستقبال ویساعد على توزیعها عبء العمل على وحدات اإل التي

  2.القوى البشریةبالشكل المتوازن  ومراجعة سیاساتها الخاصة بتطویر 

                                                             

_اسماعیل ، فؤاد . االتجاھات الحدیثة في إدارة المؤسسات المعلومات.اإلسكندریة : دار المعرفة ، 2011. ص. 101
1
  

_ ھمشري ، عمر احمد. مرجع سابق.ص. 287-285
2
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  التوظیف: ثانیا

ین لفراد المؤهترغیب األو  الشاغرةعن الوظائف  اإلعالننشاط الذي یقتضي  بأنهیعرف التوظیف 

هداف فضل العناصر المتقدمة وتعیینهم وذلك بغرض تحقیق األأثم االختیار  ،المكتبةللعمل في 

  .الموضوعة

وید  جراءات التي یجب القیام بها لتز و اإلأو العملیات أنه السلسلة النشاطات أب ایضأویعرف 

ح ذلك الن نجاداریة و لومات الالزمة ویعتبر من العملیات اإلالمعالمكتبة بالكوادر البشریة و 

ساسي ما الهدف األأ:د كبیر على نوعیة العاملین فیهالى حإمكتبات و مراكز المعلومات یعتمد ال

لهذا یجب االهتمام و  ،مناسب ووضعه في الوظیفة المناسبةلتوظیف هو اختیار الشخص ال

عطاء فرص ختیار الموظفین إلم إهالته وشخصیته وتتبالشخص المتقدم للوظیفة من حیث مؤ 

  1قدمین بالوظائف متساویة للمت

في  األفراد السیاساتي قواعد عامة تحدد أن تعكسها أیجب  الوظائفكل هذه النوعیات من 

ترشید استخدام العنصر البشري بكفاءة  إلىحیث تؤدي  التوثیقو مراكز المعلومات و أالمكتبة 

  2.عالیة

  :یجازها فیما یليإ ساسیة في التوظیف یمكنأبادئ وهناك م

  .شغال الوظائف المعلن عنهافرصة متساویة لجمیع المتقدمین إل عطاءإویعني : الكفاءةأ مبد-

فراد األ ویعني االبتعاد عن المحسوبیة والشخصیانیة في اختیار :و الموضوعیةأالحیاد  أمبد-

  .المجال اسس علمیة سلیمة في هذأ تباعإوضرورة  ،ائف المعلن عن تعیینهاللوظ

ن لغال الوظائف المعشفرصة متساویة لجمیع المتقدمین إلعطاء إویعني : تكافؤ الفرصأ مبد-

  3.عنها

 :خطوات عملیة التوظیف •

 .المؤهالتو  لومات من العاملین من حیث العدد و مراكز المعأتقدیر االحتیاجات المكتبیة  .1

 .فالمالیة للتوظی اإلمكاناتمن توفر  للتأكدمتوازنة الوظائف المخصصة  مراجعة .2

                                                             

_ علیان ، ربحي مصطفى . إدارة المكتبات و مراكز التوثیق و المعلومات . القاھرة : دار الفكر، 2001.ص.163
1
  

_ الھاوي، محمد محمد . اإلدارة العلمیة للمكتبات و مراكز التوثیق و المعلومات . القاھرة : مكتبة األكادمیة،1990.ص.254
2
  

_ علیان ، ربحي مصطفى.إدارة و تنظیم المكتبات و مراكز التعلم.مرجع سابق.ص. 165
3
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 .ة الشاغرة بالطرق المناسبةعن الوظیف اإلعالن .3

 .تقییمهااستالم طلبات العمل ومراجعة وتصنیفها و  .4

 .المقابالت الشخصیةاالختبارات و  إجراء .5

 اتخاذ قرار التعیین .6

  التغیرات الوظیفیة المختلفة كالترقیة. 7    

  1.ترك الوظیفة، خدمة التقاعد إنهاء. 8    

 التوظیف إجراءات •

  :التعیین على النحو التاليالتي تمر بها عملیتي االختیار و  جراءاتاإل یوضح همشري     

  .ذاعة،إنترنتإ ،عالم المختلفة مثل صحفعالن عن الوظیفة بواسطة وسائل اإلاإل §

بي العمل وتزویدهم كم یطلب فراد طالجراء استقبال األیتم في هذا اإل: بال طالبي العملاستق §

 .قدراتهمبعملهم السابق ومؤهالتهم و  ةسئلة الخاصاألجابة شفهي على منهم اإل

بعد اقتناع بالتوظیف لطالب العمل یقوم بتعبئة طلب االستخدام الذي : ملئ طلب االستخدام §

 .نشطته المهنیةأم الطلب وعن مؤهالتهم وخبراته و یتضمن معلومات ذاتیة عن مقد

ضا اختبارات نفسیة یأالعمل و  تبارا ت تحریریة لموضوعتتمثل في اخ: عقد اختبارات العمل §

 .التصرفتشمل الذكاء والسلوك و 

 :ات المقابالت الشخصیة جراءإ §

یخضع كل من الناجحین لمقابلة شخصیة تهدف  ،عد اجتیاز االختبارات الموضوعیةب-

كد من صحة ألیة عن طالب العمل وبالتالي التتفصیحصول على معلومات واقعیة دقیقة و لل

  .تقییم قابلیته للعملالواردة في طلب االستخدام و ومات البیانات والمعل

  .شخاص الناجحین في المقابلة الشخصیة ي الدقیق عن األالتحر : التصفیة النهائیة-

  ثر علیه وعلى زمالئهم في العمل أمراض التي تكد من خلوهم من األأالت: الكشف الطبي -

  .خرىالتعیین و تحدید الراتب واالمتیازات األ-

                                                             

_علیان ، ربحي مصطفى ، النجداوي، أمین . مرجع سابق .ص. 414
1
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فراد الذین دارة العلیا بتعیین األإلاو أدارة المكتبة إجتیاز الفحص الطبي یصدر قرار من بعد ا-

ضافات اإلو الموظف ومسمي وظیفته ودرجته  یشمل قرار التعیین على اسم تمت التوصیة بهم و 

  وتتراوح شروط التعیین في فترة اختبارات تجریبیة تتراوح ما بین، المالیة

من هذه التجربة التقویم الغرض و 1.كد من صالحیة العملیةأن التشهر وذلك مأشهرین وستة 

رسة للمهنة نفسها داخل المؤسسة ممایه من عمل و إلء الموظف في انجازه لما یوكل داالفعلي أل

و ترك أم فرصة االستمرار في العمل أوفترة االختبار تبیح للموظف  ینلالمسئو  تحت مراقبةو 

و سنویا عن طریق التقاریر التي أداء الموظف دوریا ثم بعد ذلك تتم عملیة التقویم أل الوظیفة

مع زمالئه ومع و التعاون  ف من حیث السلوك الوظیفي واالنضباط في العمل تقیم الموظ

و عن طریق استمارة بها معلومات أبون عنه التقاریر في شكل مذكرات رؤسائه وقد یكت

 2.محددة

  3   خطوات عملیة التوظیف): 4(شكل 

المهام  أداءقدرته على توظیف یعبر عن المستوى المعرفي والمهاري للعامل عن كفاءته و فال الهذو 

  .لمتطلبات الوظیفة األنسبن تعمل المكتبة على التوظیف ألیه لذا یجب إالموكلة 

                                                             

_ھمشري ، عمر احمد.مرجع سابق.ص.295-294
1
  

_طھ ، جما یوسف . إدارة المكتبات و مصادر المعلومات المتخصصة. عمان : دار الحامد ، 2007.ص.44 
2
  

_ علیان ، ربحي مصطفى . إدارة و تنظیم المكتبات ومراكز التعلم . مرجع سابق. ص. 41
3
  

 ةإنھاء الخدم

التغیرات 

 الوظیفیة

 تولي المنصب

 سلسلة خطوات عملیة

  عالن عن اإل  التوظیف

  الوظیفة

 استالم الطلبات

المقابلة و 

 االختبارات

 قرار التعیین

تقدیر 

موازنة   االحتیاجات

 الوظائف
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  :التكوینالتدریب و  2_4

  .التدریب:  اوال

و یعد فه, یة في مجال تطویر كفاءة العاملین بمؤسسات المعلوماتالتدریب هو حجز الزاو  - 1

ي یشهدها المجال فالتطورات التكنولوجیة المتالحقة الت. المعلوماتضروریا بالمهنة المكتبات و 

جیا وما یترتب خصائیو المعلومات القادرین على مواكبة ما تفرزه هذه التكنولو تقتضي أن یتوفر أ

المكتبي، ومن ثم تصبح  دوات تكاد تلمس كل جوانب العملعلیها من استحداث أسالیب ونظم وأ

فیحتاج  –خصائي المكتبات الوسیلة الفعالة لتحسین وتطویر أداء أفهو الحاجة إلى تدریب ملحة ، 

دراك واضح بأّن أ -العامل إلى جهد متواصل   نت ة شهادة مهما كایّ واستعداد ذهني وإ

من خالل التدریب هیل الكامل فال یمكن في الوقت الذي تعیش فیه أن تضمن ألي فرد التأدرجتها 

  1.زیادة الكفاءة المهنیةما له من فعالیة في رفع مستوى األداء و لو 

التدریب هو نشاط علمي مخطط یهدف إلى تنمیة القدرات والمهارات وتغییر سلوكیات األفراد  -

هدافهم الشخصیة الضروریة لتمكینهم من أداء فعال ومثمر، یؤدي لبلوغ أ المعلوماتتزویدهم بو 

  2.على كفاءة ممكنةوأهداف المنظمة بأ

تغییر ما السلوك فهو قد یعني و  تجاهاتتغییر في المعرفة والمهارات واالحداث الهو أداة إل -

 ماط تصرفاتهم مع المشرفین نائهم للعمل اتجاهاتهم نحو العمل أو أدیعرفه العاملون، كیفیة أ

  .الزمالء العمالءو 

للفرد  والمنظمة بحیث یساعد على تزوید األفراد بالمعرفة عن  همیة بالغةویعد التدریب  ذو أ

هم وتنمیة على مختلف المستویات الوظیفیة لزیادة مهارت تدریبهمالمبادئ واألسالیب اإلداریة و 

  3.التطویریثة وزیادة خبرتهم ورغباتهم نحو التغییر و قدراتهم في استخدام األسالیب الفنیة الحد

الجهود اإلداریة أو التنظیمیة التي تهدف إلى تحسین قدرة الفرد على أداء عمل  :نهیعرف أیضا بأ-

، إضافة إلى ذلك هو و مراكز المعلومات وكفاءة عالیة معین أو القیام بدور محدد في المكتبة أ

                                                             

_ إسماعیل ، فؤاد. مرجع سابق.ص.103
1
  

2_ القحطاني، محمد بن دلیم . مرجع سابق.ص.134
  

_ابراھیم ، السعید مبروك . تدریب و تنمیة الموارد البشریة بالمكتبات و مراكزالتعلم . مرجع سابق.ص.71
3
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توسیع نطاق معرفته من خالل اراتهم وقدرات الفرد وصقلها و عملیة مخططة تهدف إلى تحسین مه

  1.كفاءة المكتبة التي یعمل فیهافع مستوى كفاءته و التعلم لر 

همیة التدریب في المكتبات من الفوائد الكبیرة التي یقدمها الفرد فیساهم في رفع روحه تنبع أ -

ه بنفسه نتیجة لزیادة قدرته لى زیادة ثقتلمامه بالنواحي الجدیدة في العمل واإالمعنویة نتیجة زیادة 

لى تزویده بخبرات و  داء عمله بالكفاءةعلى أ اعد على االرتقاء مهارات جدیدة تسالمطلوبة  وإ

ما بالنسبة للمكتبة فتتمثل فوائد التدریب فیما أ. ولي مسؤولیات اكبر في المستقبلتبمنصبه العالي و 

  :یلي

 .هدافها الموضوعة زیادة قدرتها على تحقیق أبالتالي نتاجیة زیادة قدرتها اإل •

 .عمال بطریقة سلیمة سرعة انجاز األ •

  الجاهزةو  اآلالتة الفرد على التعامل مع المواد و صابات العمل نتیجة زیادة قدر تخفیض معدل إ •

 .مصادر المعلوماتو 

الفرد دة المهارات تخفیض نفقات العمل من خالل زیازیادة االستقرار في أعمال المكتبة و  •

 .خطائهوالتقلیل من أ

v 2-مجموعة من المبادئ األساسیة لتدریب في المكتبات  هناك: ساسیة لتدریبالمبادئ األ

  :نوجزها فیما یلي ومراكز المعلومات،

ü دربین ووصفا سماء المتشمل على موضوعات التدریب وأوقاتها ومدتها وأ: وجود خطة للتدریب

 .المستخدمةسالیب التدریب للمجتمع المستهدف وأ

ü لفیتهم السابقة وتعلیمهم وخبرتهم  واتجاهاتهم، من حیث خ: مراعاة الفروق الفردیة بین المدربین

 .خرینتعلمون على نحو أسرع بكثیر من اآلفراد یإذ انه من المعلوم أن هناك بعض األ

ü  بداء الرأي : التدریبیةالمشاركة الفعلیة للمتدربین في العملیة والتطبیق الن من خالل المنافسة وإ

 .دافعیتهم لههذا یؤدي إلى زیادة اهتمامه بالتدریب و 

                                                             

 3_ھمشري عمر احمد. مرجع سابق .ص.297
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ü مدى تمتع  مدى نجاحها غالبا علىإذ تعتمد فعالیة التدریبیة و : االختیار السلیم للمتدربین

المدرب بصفات شخصیة متمیزة وعلى قدرته على نقل المعلومات إلى المتدربین وكفاءته 

  1.في مجال التدریب خبرته السابقةالتخصصیة والعلمیة و 

  :مراحل تخطیط برامج التدریب للعاملین  •

نات عن مختلف عناصر نظام هذه المرحلة تتعلق بتوفیر البیا: تحلیل المعلوماتمرحلة جمع و   . أ

من داخل المنظمة او من  و كذلك كافة المتغیرات المتصلة بعملیة التدریب سواء التدریب،

 :المعلومات من اجل تخطیط التدریب العناصر التالیةتتضمن عملیة جمع البیانات وخارجها و 

ü معلومات عن التنظیم اإلداري بالمنظمة. 

ü معلومات عن األهداف والسیاسات. 

ü  معلومات عن اإلمكانیات المادیة. 

ü معلومات عن األفراد والعاملین. 

ü معلومات عن الظروف المحیطة. 

ریب و تقوم علیها جمع دعائم العملیة ساس في صناعة التداأل: مرحلة تحدید االحتیاجات التدریب  . ب

عة التغیرات والتطورات المطلوب إحداثها بصورة ایجابیة و هي مجمو لتدریبیة وتنمیة الموارد البشریة، ا

مهارات وسلوكیات العاملین سواء على التغلب على نقاط الضعف او المشاكل التي في معارف و 

ن معدالت األداء او إلعداد العاملین لمقابلة التغیر مرجوة أو لرفع وتحسیتحول دون تحقیق النتائج ال

ویلخص غانم شریف وحنان سلطان األهمیة  2.وضاعهم المؤسسةوالتطور في محیط أعمالهم وأ

  :تيمجموعة النقاط على النحو اآللى االحتیاجات التدریبیة في الملقاة على التعرف إ

 .لیهمرفع كفاءة العاملین في تأدیة األعمال المسندة إ •

 .یجاد الدعامة الحقیقیة التي یقوم علیها البرنامج التدریبيإ •

 .لى االتجاه الصحیح المناسبتوجیه البرامج التدریبیة إ •

 .مكانات المتاحة للتدریب في االتجاه السلیمتوجیه اإل •

 3.الجهد والمالتوفیر الوقت و  •

  :مرحلة تصمیم البرامج التدریبیة)ت

                                                             

_ھمشري ، عمر احمد . مرجع سابق . ص.297- 298
1
  

 _ابراھیم، السعید مبروك .إدارة الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة في  عصر المعرفة. مرجع سابق.ص 243
2
  

_تحریر اللجنة العلمیة. مرجع سابق.ص.297
3
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 ى مرحلة بناء البرامج التدریبیة لاجات التدریبیة ننتقل إدید االحتیبعد االنتهاء من تح

یة تصمیم البرامج التدریبیة عدة تتضمن عملها بغرض تحقیق األهداف المرجوة و تصمیمو 

  :هيجراءات هامة إ

 .تحدید الموضوعات التدریبیة •

 .تحدید درجة العمق و الشمول في عرض الموضوعات •

 .النهائیةإعداد المادة التدریبیة في صورتها  •

 .تحدید تتابع الموضوعات في البرنامج التدریبي •

 .تحدید أسالیب التدریب  •

 .المستلزمات التدریبیةتجهیز المعدات و  •

یهتم المخطط التدریبي بوضع اإلطار العام : تحدید البرامج التدریبیة ) إعداد المدربین( •

  :التنفیذیة هياهم هذه الجوانب ب التنفیذیة للبرامج التدریبیة و للجوان

موعد انتهائه وكذلك التتبع الزمني توقیت البرنامج الزمني من حیث موعد بدء البرنامج و  •

 .للموضوعات التدریبیة المختلفة 

المكان وفقا تنسیق التتابع الزمني للموضوعات التدریبیة المختلفة من حیث اختیار  •

مات الضروریة في كل لز المستلمتطلبات البرنامج وتصمیم طریقة جلوس المتدربین و 

 1المدربینبالمتدربین و  تصالاالالبرنامج وتجهیز المطبوعات استالمها وتوزیعها و 

متدربین مثل انتظامه في من خالل معاییر سلوكیة لل: یبیة مرحلة تقییم البرامج التدر )ج

سهاماتها في المناقشاتالحضور و  لوبة من خالل التدریب قیامه بعمل الواجبات المطو  إ

قد یتم إجراء اختیار في نهایة البرنامج للتعرف على مدى و , كالتقاریر والتمارین وغیرها

ء انتها یمكن متابعة المتدرب بعدلمتدربین وفهمهم لموضوعات البرنامج و استیعاب ا

جازه عمله من خالل مراقبة مدى التغییر الذي طرا على ان البرنامج التدریبي وعودته إلى

  2.التدریب معها قبل بعد التدریب مقارنة

  مراحل التدریب

                                                             

1_ القحطاني،  محمد بن دلیم.  مرجع سابق ص.146-145 .
  

_ ھمشري، عمر، علیان، ربحي ، مصطفى. مرجع سابق ص.411.
2
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  .مراحل التدریب) 5(شكل رقم 

  

  :أنواع التدریب -

الهیكل التنظیمي  راد الجدد بمكانهم فيتعریف األف هو الذي یهدف إلى: التدریب التوجیهي §

واجباتهم و و  معلومات و یوضح لهم ظروف العمل وبیئته وحقوقهم للمكتبة أو مراكز ال

 .مسؤولیاتهم فیه

في  و هو التدریب الذي یحصل علیه الفرد من رؤساءه أو زمالءه: التدریب أثناء العمل §

هارات في المتزوید بكل جدید من المعلومات و  یهدف إلىالعمل ممن لدیهم خبرة اكبر و 

 .العمل الذي یمارسه

یفة جدیدة أو القیام بمسؤولیات ذلك التدریب الذي یمكن الفرد من تولي وظ: إعادة تدریب §

أعباء جدیدة ویختلف عن التدریب أثناء العمل في انه یشمل على معلومات الزمة للعمل و 

 .في تخصص جدید أو وظیفة جدیدة أو في احد المجاالت الجدیدة لتخصص قدیم

 المهارات اإلداریةدریب الذي یهتم بتطویر القدرات و هو ذلك النوع من الت:  التدریب القیادي §

في  ) الدنیاو  العلیا والوسطى  اإلدارة (الرؤساء في جمیع المستویات اإلداریةلدى المدیرین و 

 .المكتبة أو مراكز المعلومات

  :مرحلة االولى

جمع و تحلیل 

 المعلومات

  :المرحلة الخامسة

تقییم برامج 

التدریب و 

 المتدربین

  :المرحلة الرابعة

تنفیذ البرامج 

 التدریبیة

مرحلة 

  :الثالثة

تصمیم البرامج 

 التدریبیة

  :مرحلة الثانیة

تحدید 

االحتیاجات 

 التدریبیة
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و مراكز المعلومات و مكتبة أع من التدریب خارج نطاق الیتم هذا النو :  التدریب الخارجي §

ت استشاریة متخصصة وقد یرجع ذلك إلى عدم توفر و مؤسساأ میةیبواسطة مؤسسات أكاد

یضا الزیارات بة و یشمل هذا النوع من التدریب أكفاء في موضوع التدریب المكتالمدربین األ

 .في المكتباتعمال المكتبة و خدماتها المستخدمة انیة للعاملین بهدف االطالع على أالمید

  :تمام و لتحقیق الهدف من وراء ذلك یجب إتباع عدة مراحل وخطوات ضروریة وهيهونتیجة لهذا اال -

 .الوصف الوظیفي

ü المواصفات الشخصیة. 

ü تحلیل المهام. 

ü المواصفات الوظیفیة. 

ولى یتم تحدید الغرض العام من الوظیفة من خالل الوصف وهناك طریقتان لتطبیق ذلك، ففي األ

 یؤدیها حامل الوظیفة، المسؤولیات العامة المتوقع أنالوظیفي، وفیها أیضا یتم  إیضاح الواجبات و 

عمال المنوطة بالوظیفة إلى أقسام أو مراحل یجب تحدید المهام فیتم تقسیم جمیع األما في مرحلة أ

  .إتمامها لتحقیق أداء الكفایة ثم یتم بعد ذلك فصل كل مرحلة إلى خطوات

ن بهدف التحضیر لمواصفات الوظیفة، حیث فتكو , الثانیة الستخدام الوصف الوظیفي یقةأما الطر 

االنطباعات التي یحتاجها یتم اخذ كل مهمة وتقسیمها بطریقة منظمة إلى معارف والمهارات و 

  1.حامل الوظیفة

  

  .التكوین : ثانیا

باستخدام طرق  وآراءهممهارات الموظفین وتوجهاتهم تكوین هو جهد مخطط لتغییر سلوك و ال

رشادیةتدریبیة و    2.المطلوبة وفقا لمعاییر العمل بشكل مقبول األعمال ألداءمختلفة لتهیئتهم  إ

خبرة ممكن یملكها سواء  أومعرفة  أومهارات  الوصول على إلىالشخص الذي یسعى ن هو والمتكو 

التي تتطلبها وظیفته و طرق التدریب المختلفة ة لتطویر قدراته من خالل برامج و بمبادرة شخصی

  1.تتیحها المنظمة

                                                             

_ الزھراني, راشد بن سعید .تقنیات المعلومات بین التبني و االبتكار. الریاض : مكتبة فھد الوطنیة، 2004 .ص.31
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محددة  تغییرات إحداث إلىمستمرة محورها الفرد في مجملة تهدف التكوین هو عملیة منظمة و  -

مستقبلیة  یتطلبها الفرد و العمل الذي  أوذهنیة لمقابلة احتیاجات محددة حالیة سلوكیة و فنیة و 

 .یرالمجتمع الكبالتي یعمل فیها و  یؤدي به والمؤسسة

من المستوى الممارس  بأدائهمالتكوین في مفهومه الشامل هو تزوید العاملین بمهارات ترتقي  -

العاملین  األفراد أداءیدور حول تحسین و  األهدافبصورة دائمة لتحقیق  األفضلالمستوى  إلى

هناك مستوى  إنیعني  إنما, في المنظمة األفرادتدني مستوى  األحوالوال یعني ذلك بحال من 

الوصول إلیه فان التكوین یوفر المنظمة فئة متمیزة من موظفیها  یطمح في  األداءمن  أفضل

التحوالت التكنولوجیة األمر الذي یضمن استمراریة المنافسة و  تستطیع االستفادة منهم في زمن

 2هم على الوصول لشغل المناصب العلیا هو الوسیلة المثالیة التي تساعد المنظمة  فالتكوین

, التكرار: ومن المبادئ الهامة للتكوین التي یجب مراعاتها عند التخطیط البرنامج التكویني مایلي

  .مراعاة الفروق الفردیةالدافع والحافز و , التوجیهو  اإلرشاد

v األهداف التكوینیة التي تخص األفراد والمؤسسة:  

 .تدعیم روح االتصال داخل الجماعة و یقوم بإعطاء لالهتمام بالمعلومات التي یتم نقلها •

 .یجعل العامل المكون أكثر رضا من غیر المدرب  •

 .داء العملألیساعد على انخفاض التوتر النفسي المصاحب  •

 .التقنیات نا فهذا سیجعله ملما بالمهارات و ن العامل الذي یتلقى تكویإ •

 .الصفات التي تؤهله لشغل المناصب القیادیة  اكتساب الفرد •

 .فراد لشغل الوظائف القیادیة على جمیع مستویات العمل داخل المنشاةإعداد أجیال من األ •

 .تحدیثها بما یتوافق مع المتغیرات المختلفة في البیئةیساهم في خلق االتجاهات و  •

v  ي والمرجوة للوصول إلیها أالحالیة و هي الفارق بین الوضعیة : االحتیاجات التكوینیة

  .الفجوة بین الوضعیتین

  :همیة تحدید االحتیاجات التكوینیة فیما یليو تكمن أ

 .الهیكلي في صناعة التكوینهو العنصر الرئیسي و  •

                                                                                                                                                                                              

_ابراھیم السعید مبروك . تدریب و تنمیة الموارد البشریة بالمكتبات و مراكز المعلومات . مرجع سابق. ص.55
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 .تقوم علیه جمیع دعائم العملیة التكوینیة و تنمیة الموارد البشریة في المنظمة •

 .التكوینیة الموضوعي لالحتیاجات التحدید الدقیق و  •

 .لى عالج مشكالت العمل من خالل التكوین الحاجة إ •

دة تحلیل االحتیاجات الذي یسبق عاخالل التحلیل التنظیمي للمنظمة و خرى من مشكالت أ •

داة الرئیسیة التي یمكن من حدید االحتیاجات التكوینیة هو األعلى هذا یصبح تالتكوینیة و 

ید مجاالت تطویر و تنمیة تي یمكن من خاللها تحدالحدید االحتیاجات التكوینیة خاللها ت

  1.هداف المسطرة من طرف المنظمةراد من خالل العملیة التكوینیة وبلوغ األفأداء األ

المعلومات هو احد هذه الت المعرفة البشریة وعلم المكتبات و فالتكوین ضرورة حتمیة في كل مجا

ن ن تستغني عنه لما له مللمعرفة البشریة أ حوریا وال یمكنالمجالت الذي یمكن اعتباره مجاال م

ست میادین النشر خاصة و نحن نعیش تطورات سریعة جدا م دور كبیر في تنظیم هذه المعرفة،

  .الحدیثبوجه التقلیدي و 

یعتبر التكوین في علم المكتبات والمعلومات من الركائز األساسیة  التي تضعها مختلف أنظمة -

حسن ئقیة نصب أعینها حتى تتمكن القیام بوظائفها المتمثلة في تقدیم أاإلعالم أو المؤسسات الوثا

هارات جد متطورة في التكوین اكتساب عمالها م نظمة الوثائقیةالخدمات المكتبیة حین ترى هذه األ

  2.هدافهامن اجل تحقیق أ

v ثناء الخدمة في المكتبات الجامعیةأهمیة التكوین أ.  

الخدمة عامال في تطویر مستوى األداء الوظیفي، والمكتبیین بحاجة إلى التكوین  ثناءیعد التكوین أ

تیني داء المهام المنوطة بهم من خالل العمل الرو أثناء الخدمة وذلك بغرض تطویر قدراتهم في أ

العاملین في المكتبات ثناء الخدمة له عدة فوائد على الممارس یومیا في المكتبات أن التكوین أ

ترفع  ى تقویة العالقة بین المكتبیین وبینهم وبین اإلدارة،ل، یؤدي إدینیمجتمع المستفة و الجامعی

  :بواسطة الفعالیة تتمثل في النقاط التالیة

 .نتاجیة للعاملینزیادة اإل •

                                                             

_ ابراھیم ، السعید مبروك. مرجع سابق .ص.90
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 .قلة في الدورات التكوینیة  •

 .ي رقابة مشتركةقلة في اإلشراف والوقایة أ •

 .توفیر القوة االحتیاطیة في المؤسسة •

  1.بالغ عن التجاوزات منهة في الشكاوى وتقدم في اإلدارة من خالل اإلقل •

  :االطار قانوني للتكوین 

ربط و  د معلوماتهم المهنیة بصفة دوریة تجدیإن إلزام كافة الهیئات المستخدمة وتحسین مستواهم و -

 90/11القانون من  57منها المادة صت علیه كافة النصوص التشریعیة والتنفیذیة و ترقیاتهم التي ن

 23المؤرخ في  85/89من المرسوم رقم 52لى إ 53الخاص بعالقات العمل الفردیة والمواد من 

ومیة إلى حق دارات العمواإلساسي النموذجي للعمال المؤسسة المتعلق بالقانون األ 1985مارس

  2ساسیة وواجب من واجبات المصالح العمومیةمن حقوق الموظفین األ

الداخلیة للموظفین وذلك بتولي أعمال التكوین  وتحسین المستوى وتجدید ضمان الترقیة  -

  .المعلومات لتحسین العمال حسب استعداداتهم والجهود التي یبذلونها

رشحین مع الوظیفة العمومیة في األعمال المخصصة لضمان تكییف المو المشاركة انجاز أ -

المادة على تحدید كیفیات الخامسة من نفس وفیها یتعلق بكیفیات تطبیق هذا النص تخیل الفقرة 

المؤرخ  96/93التنفیذي رقم هو المرسومو  1996فقد صدر هذا المرسوم عام  و بالفعل, تطبیقیة

تحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم و وضعت بتكوین الموظفین و المتعلق  1996مارس  03في 

االختصار میة الفاعلیة عند الموظف و القوانین لتحقیق نجاعة التكوین إذ یجب الوصول إلى تن هذه

تبعاد العادات السیئة في العمل ورفع معنویات الموظف وتوفیر إمكانیات الترفیع في مدة التمرن واس

تغییر فالهدف من النشاط هو تحقیق  ،نتجهاوتحسین اإلدارة وتقاس فعالیة التكوین باآلثار التي أ

  3.المؤسسةمعین للفرد و 
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  :العاملین داءأتقییم  4-3

نها الوسیلة التي تدفع داریة الهامة المعقدة فهي مهمة ألداء من السیاسات اإلتعتبر عملیة التقییم األ

م بشكل داء مرؤوسهأعلى مراقبة ومالحقة  ، ونشاط حیث تجبر الرؤساءدارات للعمل بحیویةاإل

داءهم أاءة لیظهروا بمظهر ها تدفع المرؤوسین للعمل بنشاط وكفنأدائهم أمستمر لیتمكنوا من تقییم 

  داء بعض العاملین صعب قیاسهمأنها معقدة الن تقییم أ اما رؤسائهم كمأ

صعب تقییمها، وخاصة تلك التي ینتاجیة غیر الملموسة و لطبیعة العمل الذي یتسم بطابع اإل

  1.عمال البحوث أالتي تعتمد على الطاقة الذهنیة والعقلیة مثل عمال األ

ما وهو في المؤسسات  شيءو على مدى صالحیته أما  شيءالتقییم هو الحكم على قیمة  ویعرف

النقائص الموجودة في نظام ما ویسمح بحكم الموضوعي داة ضبط ومراقبة تكشف عن العیوب و أ

  2.یسهل اختیار التصویبات المناسبة لتحقیق فعالیة النظامداء المنجز و على األ

نه عملیة ضروریة منتظمة یقوم بممارستها مدیر المكتبة من خالل أبداء تقییم األ yoderویعرفه 

مقارنتها بمعدالت القیاسیة للعاملین معه خالل المدة معینة و جمع المعلومات عن االنجازات الفعلیة 

فراد العاملین داء األأمهارات مختلفة من المدیر لتطویر ، وهي فعالیة تتطلب استخدام لمعدة سلفاا

مراكز في المكتبات و فراد دارة األخرى إلأساسیة أداء العاملین وظیفة أن تقییم إمشري ویقول ه. معه

و العمل في أفة ضعفه في الوظییة قیاس منظمة لنقاط قوة الفرد و عمل"المعلومات ویقصد ببساطة 

یة قیاس موضوعیة لكفایة العاملین، ومدى عمل: یضاأرة زمنیة معینة وفق معاییر محددة، ویعرفه فت

في فترة تصرفاتهم في العمل عمال المناطة بهم والحكم على سلوكهم و مساهمتهم في انجاز األ

  3.داء محددة أزمنیة معینة وفق معاییر 

  : عناصر هي  ثثال ویبرز من خالل هذا التعریف

درجة معین على سلم التقدیر  تمكینه فيداء العمل و أالتقییم هو تحدید لمستوى كفاءة  ن ناتجأ: والأ

  .عالها أنتهي بیو دنى درجات أبأ بدی

                                                             

_منیر ، نوري. مرجع سابق . ص. 339.
1
  

_حشمت ، قاسم . مصادر المعلومات وتنمیة مقتنیات المكتبة . القاھرة  :دار غریب ،1995.ص. 200
2
  

_ علیان، ربحي مصطفى. إدارة  تنمیة البشریة في المكتبات اإللكترونیة . مجلة جامعة دمشق.ع4(2007).ص.30
3
  



 

57 

 

عمال المكلف بها العامل وكذلك سلوكه داء  الفعلي ألالجوانب محل التقدیر هي عادة األ نأ:ثانیا 

  لى إ افةباإلض جبات الوظیفیة  المكلف بها،و بالواأداء العمل أبوتصرفاته ذات  الصلة 

  .بداعالذاتیة للعامل مثل االبتكار واإل القدرات

  .داء العامل یعطي فترة زمنیة محددة ومعروفة ومتفقا علیهام األیقیتن إ:ثالثا 

فضل أض العاملین ن بعأت ومراكز المعلومات فمن المعلوم مرا مهما في المكتباأداء یعد تقییم األ

عمالهم أن بالمبادرة ویعملون على انجاز  ن بعض العاملین یقومو إ,من غیرهم في وظائف معینة 

ثوق في قدراته في العمل و یحتاج غیر مو خر ضعیفا و شراف بینما یكون البعض اآلبقلیل من اإل

یقة لتمییز بین ن یكون هناك طر أكده النجازه للعمل لذلك وجب أشراف العالیة لتلى درجة اإلإ

  1.المتدني  وأداء العادي قرانهم من ذوي األأو  داءفراد متمیزي األاأل

كثر تكرار من أدائهم على نحو ألى تقییم إغالبا ما یحتاجون  ن الموظفین الجددإو جدیر بالذكر 

لى  فترة إالمعلومات یخضع الموظفون الجدد  مراكزالموظفین القدامى، ففي غالبیة المكتبات و 

دائهم وتقییمهم أیتم خاللها مراقبة ، نحو دائم تجربة قد تستمر عدة شهور قبل تعیینهم على

د تعیین هؤالء رسمیا في الوظیفة یتم وبع، دائهم الكليأتها تقییم ویتم في نهای، ولأول بأوتوجیههم 

  2.خرین سنویا وعلى نحو منتظمزمالئهم اآلدائهم مع أتقییم 

  :داءخطوات تقییم األ

فراد داء مع األاء ومن ثم مناقشة التوقعات في األدداء بتحدید معاییر األعملیة تقییم األ أتبد

عد ذلك یتم مناقشة التقییم ومقارنته بالمعاییر الموضوعة وب، الفعلي داءوبعد ذلك قیاس األ، العاملین

  .جراءات تخاذ اإلالعاملین ال فرادمع األ

داء تمثل التي تستخدم كركائز للتقییم فمعاییر األ هي تلك العناصر:داء األتحدید معاییر  •

عمالها  المكلفة بها  حیث أداء المطلوب تحقیقه من قبل الموارد البشریة في مستوى األ

  .م الأؤها وفق المطلوب ادأذا كان إساسها نحكم فیها أعلى 

حیث ، للحكم علیهیه الفرد وبالتالي یقارن به إلساس ا لذي ینتسب ویقصد بمعاییر التقییم هي األ

لى إهداف المنظمة وتوجیه المدیرین أبما هو مطلوب منهم بخصوص تحقیق  یساعد العاملین

                                                             

_إبراھیم، محمد  محمد. إدارة الموارد البشریة. اإلسكندریة: دار الجامعیة، 2008. ص784
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ن تكون معاییر قبل عملیة أداء ویجب ن تؤخذ بعین االعتبار لتطویر األألتي ینبغي  مور ااأل

  .داء الفعلي  ساس للمقارنة بالنسبة لألأالتقییم حتى تكون 

داء  الفعال البد من الالزمة لأل بعد تحدید المعاییر :فراد العاملین داء لألنقل توقعات األ •

ن یعملوا وماذا یتوقع منهم ومن ألمعرفة وتوضیح ما یجب ، فراد العاملینتوضیحها لأل

ن یتم نقل المعلومات من الرئیس أ :ن تكون عملیة االتصال ذات اتجاهینأفضل األ

ن تكون تغذیة عكسیة لغرض االستفهام  حول أثم ، كید منأمناقشتها معهم والت، ومرؤوسیه

  .یة جوانب غیر واضحة لدیهمأ

مصادر أربع  داء الفعلي  وهناك ع المعلومات حول األتتمثل في جم:داء قیاس األ •

  :داء الفعلي هيتستخدم لأل للمعلومات غالبا ما

  .فراد العاملینمالحظة األ -

  .حصائیةاإل التقاریر -

  .الشفویة التقاریر -

  .المكتوبة التقاریر_ 

  داء قیاس األ الموضوعیة في لى زیادةإ المصادر في جمع المعلومات یؤدي ن استعانة بجمیع هذهإ

داء معرفة وكشف عن االنحرافات بین األتتمثل في  :داء المعیاريداء الفعلي مع األمقارنة األ •

یم من الوصول مكانیة المقإمور المهمة في هذه الخطوة هي داء الفعلي ومن األالمعیاري واأل

  .داء الفعلي للفرد العامل لى نتیجة حقیقیة وصادقة تعكس األإ

مناقشة كافة الجوانب االیجابیة والسلبیة بینهم بین : فراد العاملینالتقییم مع األمناقشة نتائج  •

وبصورة خاصة الجوانب السلبیة الفرد العامة   یدركها المقیم لتوضیح الجوانب المهمة قد ال

  .داء السلبيثیر التي تعكس األأن المناقشة تخفض من حدة تأما ك، دائهأفي 

  سباب التي یتم البحث عن األ وسریع اذ ال مباشرول عین األوهي نو : جراءات الصحیحةاإل •

   مع المعیار   داء لیتطابقتعدیل األنما فقط محاولة إ و  ،داءلى ظهور االنحرافات في األإدت أ

  داء لیتطابق مع جراءات  التصحیحیة لألو اإلأمن التصحیح  النوع الثاني .التصحیح هو وقتيو 

  سباب وكیفیة حصول أساسي حیث یتم عن التصحیحي األجراء إلالمعیار المحدد فهو ا
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  وعقالنیة عمقا  كثرأسي وراء ذلك  وهذه العملیة لى سبب رئیإاالنحرافات وتحلیلها للوصول 

  1.ولسلوب األأمن 

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  

  2.داءخطوات تقییم األ): 6(شكل رقم

  خاتمة 

توضح مدى االهتمام بالموارد البشریة  یفوتعار نستخلص في هذا الفصل انه جاء حافال بمفاهیم 

ضمن ،  منظوماتهانتاجیة  لدى طالما عملت على تحقیق الكفاءة اإلفي المكتبات الجامعیة التي ل

طار  التشریعات المنصوصة من إالمكتبات وعمال المكتبة في  مدیروالتسییر الحسن  من طرف 

صبح أالذي  و تدریب والتكوین خالل تطبیق جملة من الوظائف الرئیسیة من تخطیط وتوظیف

ن تنمي أتطاعتها اسبهمیة هذه القوى وما تملكه من قدرات  ومهارات أمنا یفتش عن  نطاق كال

 . میة على وجه الخصوصیكادوتطور المكتبات األ

  

 

                                                             

_بن عیشي ، عمار .اتجاھات التدریب و تقییم اداء األفراد .عمان : دار أسامة،2001.ص. 35-34-33
1
  

_بن عیشى ، عمار . مرجع سابق .ص.36
2
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  الفصل الثاني
واقع ومستقبل الموارد البشریة في 

  المكتبات الجامعیة
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  واقع ومستقبل الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة: الثاني الفصل

  :تمهید 

لى مجتمع المعلومات هذه إدخوال و ، یمر العالم حالیا بمرحلة انتقالیة خروجا من المجتمع الصناعي

المرحلة تسیر عجلتها محركات جدیدة تتمثل في اقتصاد المعلومات و إدارة المعرفة المعتمدة على 

ولهذا فالمكتبات الجامعیة في . من خالل وسائلها و تطبیقاتهااحدث التطورات التكنولوجیة الحدیثة 

ویرضى بها المستفید الذي  عصر المعلومات قد أصبحت مطالبة بضمان جودة خدماتها لیقبل

أصبح بدوره یتحكم و إلى درجة كبیرة في بقائها واستمرارها، فان تلك الجودة أن تتحقق باآلالت 

وبالتكنولوجیا فحسب بل ال بد لها من مهارات بشریة ذات كفاءة عالیة، باعتبارها أهم عناصر 

یر رؤیة المكتبي وتحوله إلى ما العمل الذي فرضه التطور التكنولوجي إذ ساهم هذا األخیر في تغ

  .یعرف بأخصائي المعلومات

    



 

62 

 

  :التحدیات التي تواجه الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة  1

إن التحدیات التي تواجه إدارة الموارد البشریة أثرت  بصورة شاملة على مختلف           

قة التي سادت العمل في المؤسسات المؤسسات الخدماتیة واالقتصادیة ویتمثل هذا األخیر في العال

الجامعیة، وكما فرضت على المدیرین أن یكونوا أكثر مرونة وشمولیة، قابلیة وقدرة لتنفیذ قواعد 

  1: الجودة من أداء معین ویمكن إیجاز هذه التحدیات بما یلي

  :التحدیات التكنولوجیة  1_1

العالم ثورة تكنولوجیة جدیدة تتمثل في طاقات إنتاجیة هائلة وتتفاعل في تكوین  یعیش         

طفرات غیر مسبوقة في مجاالت البحث العلمي والتطویر التكنولوجي ولهذا تتمحور التكنولوجیا 

في تكنولوجیا موحدة أصبحت سمة العصر ) الحاسب اآللي، اإللكترونیات، االتصاالت( ثالث

  2.وهي تكنولوجیا المعلومات وعالماته الممیزة

التطورات التكنولوجیة یعني االستخدام المتزاید لآلالت الحدیثة في المؤسسة قد غیرت جذریا من 

أنواع األعمال والمهارات التي تحتاج إلیها المؤسسة، ولهذا تكون بحاجة إلى عمال مدربین 

  3.ومؤهلین التي تستطیع  أن تواكب هذه التطورات

ین العاملین بالمكتبة من التحكم في تكنولوجیا المعلومات الخطوة الثالثة بعدّ إرسال ولذلك یعد تمك

بنیة تحتیة قویة لتكنولوجیا المعلومات ومن قبلها نشر الرغبة فیها و تقبلها، ویكون ذلك من خالل 

ت ومراكز دورات تدریبیة رسمیة والواقع اآلن یبین أّن طبیعة المهنة المكتبیة جعت العاملین بالمكتبا

المعلومات یتعاملون من سنوات مبكرة من تكنولوجیا المعلومات، فتوظیفها بالمكتبة لیس جدیدا 

  4.علیهم

  :ومن بین أهم تحدیات التكنولوجیة الحدیثة تتمثل فیما یلي

لقد أصبح التحكم في الحاسوب أمرا ال یقبل النقاش خاصة مع : استخدام الحاسوب •

 .والتعامل معه أصبح سهال  المكتبات و مراكز المعلومات

                                                             

   251.ص .2013 المسیرة،دار : عمان.إدارة الموارد البشریة.یاسین خضیركاظم، حمود، الخرشة كاسب،_

   212.ص ]ت.د[دار غریب، :القاهرة.  إدارة الموارد البشریة. السلمي، علي_ 

   583ص. 2012. جامعة بویرة. رماست . سیرورة عملیة توظیف الموارد البشریة في المؤسسة الصغیرة .حالمأقاسي، _

194-192-191.ص.مرجع سابق. محنط، یوسف_
4
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لقد ارتبطت االنترنت كمصدر للمعلومات ارتباطا كبیرا بالمكتبات تكون : استخدام اإلنترنت •

 .محتویاتها مادة تخضع للدراسة و المعالجة من طرف المكتبیین

 :شبكات اإلتصال تتمثل في •

وهي تعمل ضمن مساحة  Local Area Network (LAN)شبكة النطاق المحلي -

في العادة تكون محتواة داخل مكتب أو مجموعة من المكاتب  LANدة، فشبكات محدو 

داخل بنایة واحدة، وتقدم هذه الشبكات في وقتنا الحالي سرعة كبیرة لتبادل المعلومات مما 

یشعر المستخدم الذي یستفید من موارد الشبكة أّن هذه الموارد موجودة على جهاز 

 .شخصي

وتستخدم على مستوى  Metropolitan Area Networks(MAN)شبكات نطاق المدن -

كیلومترات وهي مزودة بسرعة نقل  100الى20منطقة مدینة تكون مساحتها تتراوح بین 

 .تقدر حوالي مائة ملیون بایت في الثانیة 

 1.وهي االنترنت: شبكات النطاق الواسع -

  :التحدیات التنافسیة 2_1

یزة التنافسیة من خالل توظیف فاعل لعمالة عالیة جوهر إدارة الموارد البشریة هو تحقیق الم

المهارة وااللتزام في بیئة دینامیكیة سریعة التغیر،والمیزة التنافسیة تتمثل في تمیز المؤسسة على 

منافسیها بمركز فرید یتیح لها تقدیم منتج متمیز أو أكثر بُأسلوب ناجح وربحیة أفضل فقد 

كلفة غرامتها، وهذا یساعدها على إنتاج و تسویق تتمیز المؤسسة بانخفاض تكلفتها عن ت

منتجات تصرع في جودتها ما یقدمه منافسوها، مع بیعها بسعر تنافسي و تحقیق ربح أعلى 

مما یهیئ لها تمیزا تنافسیًا كذلك قد تنجح المؤسسة في التمیز سواء من حیث تصمیمات 

أومن حیث منافذ توزیعها أو  منتجاتها بما یتناسب وتوقعات تقسیمات متنوعة من العمالء

 2.أسلوب ومستوى خدمة العمالء

                                                             

  1_غرارمي، وهیبة. تكنولوجیا المعلومات في المكتبات. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،2012. ص.136

2_مصطفى، احمد سید. إدارة الموارد البشریة األصول والمهارات المعاصر ة. القاهرة: دار النهضة العربیة، 2010. ص.18
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إّن المجتمعات الحدیثة عبارة عن تجمعات بشریة تشكلت دون توحد المكان فالشبكات جعلت 

لذا فمن التحدیات المفروضة للمكتبة  )ماك لوهان(من العالم قریة صغیرة على حد تنبؤات 

  .عالمي في التعامل مع البشر الجامعیة هي العولمة وهي محاولة خلق نموذج

ولهذا أصبح موضوع المیزة التنافسیة یحظى باهتمام واسع على الصعید العالمي، ویعود ذلك 

إلى مواكبة متطلبات التطورات المسارعة التي یشهدها العالم والمتمثلة في ظاهرة العولمة، 

  . إضافة إلى تطورات الهائلة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

لهذا یمكن تعریف المیزة التنافسیة هي تلك التي تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف و 

  1.طرق جدیدة أكثر فعالیة من تلك المستعملة من قبل المنافسین

  اإلستراتیجیة التنافسیة، الهیكل التنظیمي المناسب وأنظمة التحكم التي تتبعها المؤسسة، كلها  

    2.تساعد في تحقیق كفاءة عالیة، مقارنة مع المنافسین

تعتبر الجودة الشاملة مطلبا أساسیا تسعى كثیر من المؤسسات الهادفة للربح : الجودة المتفوقة)ب

ولهذا هو مفهوم یركز على رضا العمالء وجودة الخدمة  3.وغیر الهادفة وكذا الخدمیة إلى تحقیقه

دیثا نسبیا لتحسین فعالیة مؤسسات المعلومات وتحقیق المرونة بها، المقدمة، كما تعتبر اتجاها ح

وذلك من خالل مشاركة األفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم، بهدف إزالة اإلهمال والوصول 

  4. إلى األداء الصحیح من المرة األولى

وب جید مختلف عن ویتحقق من خالل تقدیم منتج جدید أو العمل بُأسل: اإلبداع والتفوق) ج

  .المنافسین

یتطلب مهارة عالیة و معرفة دقیقة بالزبائن أوال، ثم التركیز على : االستجابة المتفوقة لدى الزبائن)د

  5.االحتیاجات التي یمكن إدراكها بتحقیق مستوى جودة معینة یصعب تحقیقه من قبل المنافسین

  

  

                                                             

  1_باشیورة، سالم.الرقمنة في المكتبات الجزائریة. ماجستر. جامعة الجزائر.2008.ص.157

  2_محمدالشرفا، سلوى. مرجع سابق.ص69

  3_سعد، محمد موسى. إدارة الجودة الشاملة . الریاض: مطبوعات ملك فهد.2009.ص.64

  4_سعد، محمد موسى.مرجع نفسه.ص.65

5_محمدالشرفا،سلوى. مرجع سابق.ص.89
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  :التحدیات االجتماعیة  3_ 1

شبكة عالقات قائمة بین األفراد، یؤكد أن التغییر الذي یطرأ على منظومة إن المجتمع باعتباره 

القیم إنما یقع تحت تأثیر استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ومن بین المحاوالت  أن 

تبرز جدلیة هذا التغییر المركب بین التقنیة والحیاة االجتماعیة، دراسة عالم االجتماع األمریكي 

  فحسب بیل فإن المجتمع نشأ من جدید استجابة للتحوالت الحدیثة في العمل و ". دنیال بیل"

  . االقتصاد والتكنولوجیا

وقد رأى بیل أن هناك تحوالت من اقتصاد إنتاج سلع إلى اقتصاد إنتاج الخدمات، وأن العمال  

أن حاجات الفرد  بدؤوا یكتسبون مهارات تكنولوجیة وبالتالي بدأ تأثیرهم في المجتمع كما یرى بیل

إلى المعرفة هي التي جعلته تلف حول تكنولوجیا التي تشبعه بها، وبالتالي فإن محاوالتهم إلشباع 

  .هذه الحاجات تتركهم یطورون هذه التقنیات

لیقرأ أن األشكال الجدیدة لوسائل االتصال وتخزین " مانویل كاستیلز"وبد بیل، جاء االسباني 

التي ستحدد كل ما ستفعله،  بالتالي فقد أصبحت االنترنت،وسیلة  المعلومات و استرجاعها هي

إضافة إلى دور المرأة العاملة في المؤسسة التي هي كذلك مساهمة في تغییر .لتغیر االجتماعي

  1. ظروف العمل

  الموارد البشریة في ظل تكنولوجیا المعلومات_ 2

  :تعریف تكنولوجیا المعلومات 1_2 

قبل التعریف بتكنولوجیا المعلومات البد التطرق لتعریف تكنولوجیا وهي تعریب كلمة 

technologie  وهي مشتقة من الكلمة الیونانیةtechno  وتعني فنا ومهارة و الجزء الثاني من

وتعرف بأنها مختلف أنواع الوسائل التي تستخدم إلنتاج . تعني علما أو دراسة logosالكلمة 

الضروریة لراحة الناس و استمراریة و جوده، أو هي التنظیم أو االستخدام الفعال المستلزمات 

أما مصطلح 2.والمؤثر لمعرفة اإلنسان و خبرته من خالل وسائل ذات كفاءة تطبیقیة عالیة

المعلومات فیمثل الحقائق واألفكار التي تبادلها الناس في حیاتهم العامة، ویكون ذلك التبادل عادة 

                                                             

  1_باشیورة، سالم. مرجع سابق. ص.30

2_قندلجي،عامر إبراهیم، السمرائي، إیمان، فاضل. تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها. عمان: مؤسسة الوراق،2002 .ص.35
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ل االتصال المختلفة، وعبر مراكز المعلومات المختلفة في المجتمع وهي مجموعة من عبر وسائ

البیانات المنظمة والمنسقة بطریقة تولیفیة مناسبة، حیث تعطي معنى خاصا وتركیبة متجانسة من 

ولهذا 1. األفكار والمفاهیم تمكن اإلنسان من االستفادة منها في الوصول إلى المعرفة و اكتشافها

  :تكنولوجیا المعلومات أنها تعرف

مجموعة المجاالت المعرفیة، العلمیة، تقنیة والهندسیة والتقنیات المختلفة المستخدمة، أیضا الجهود 

المبذولة في جمع المعلومات،تخزینها، نقلها، بثها، واسترجاعها، وتوظیفها بطریقة تخدم العمل 

  2.المكتبي الجید

لمفید واألمثل لمختلف أنواع المعارف، والبحث عن أفضل وتعرف أیضا االستخدام واالستثمار ا

الوسائل والسبل التي تسهل الحصول على المعلومات التي تقودنا إلى المعرفة، كذلك جعل مثل 

یصالها بالسرعة المطلوبة والفاعلیة والدقة التي  هذه المعلومات متاحة للمستفیدین منها، وتبادلها وإ

ومن هنا فهي استعمال تكنولوجیا الحدیثة للقیام بجمع . ن المعاصرتتطلبها أعمال ووجبات اإلنسا

یصال المعلومات، سواء في شكل معطیات رقمیة، نص،صوت، أو  ومعالجة وتخزین واسترجاع وإ

  :ومن خصائص تكنولوجیا المعلومات وهي كالتالي. صورة

لمشاركین في المستعمل لها یمكن أن یكون مرسل أو مستقبل في نفس الوقت فا: التفاعلیة •

عملیة االتصال یستطیعون تبادل األدوار، وهو یسمح بخلق نوع من التفاعل بین األفراد و 

 .المؤسسات

 .حیث یمكن للمستخدم إرسال واستقبال المعلومات في أي وقت: الالتزامنیة •

 .حیث تتسم بسهولة وبساطة التشغیل وأمثلة ذلك الفیدیو،الفاكس: سهولة االستخدام •

تتیح تكنولوجیا المعلومات وسائل التخزین التي تستوعب حجما هائال من : نتقلیص المكا •

 .المعلومات، والتي یمكن الوصول إلیها بیسر وسهولة

                                                             

  1_كریم، مراد. مرجع سابق.ص.114

  2_رحایلي، محمد.الجودة في المكتبات والمؤسسات التوثیقیة. ماجستر. جامعة قسنطینة.2005.ص.83
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تمكن تكنولوجیا المعلومات من اقتصار الوقت مثل شبكة اإلنترنت التي : تخفیض الوقت •

دا مهما كان تسمح لكل واحد منا بالحصول على ما یلزمه من معلومات في وقت قصیر ج

  1.موقعه الجغرافي

  :البشریةات تكنولوجیا المعلومات في تنمیة الكفاء دور  2_2

إذ له مفاهیم ومصطلحات تتداخل معها هي  قبل التطرق لهذا الدور البد علینا إدراج مفهوم الكفاءة

  :كاألتي

والدقة، وهي عملیات هي القدرة على القیام بعمل ما وذلك على أساس فن الفهم والسرعة : المهارة_ 

عقلیة نستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات والبیانات لتحقیق أهداف تتراوح بین تذكر 

   2.المعلومات ووصف األشیاء وتدوین المالحظات

  .إمكانیة النجاح وتتمثل في بعض اإلنجازات : القدرة_ 

ا بعد عندما یسمح بذلك عامل وجود قوة أو أداء متوقع سیتمكن الفرد من إنجازه فیم: االستعداد_ 

  .النمو وعامل التعلم

التصرف وهو نشاط اإلنسان، حتى الكائن الحي في تفاعله مع بیئته من أجل تحقیق : السلوك_ 

  .أكبر قدر من التكیف معها

وبعد تحدید المصطلحات والمفاهیم الشبهة بالكفاءة یمكن تعریفها على أنها مفهوم عام یشمل القدرة 

ل المهارات والمعارف في وضعیات جدیرة ضمن حقل مهني فهي تشمل التنظیم على استكما

والتخطیط والتجدید والقدرة على التكیف مع نشاطات جدیدة ولهذا اكتساب الكفاءات یشمل تحدیا 

  3.أكبر من اكتساب المهارات و المعارف

ارات نفسیة حسیة مجموعة سلوكیات اجتماعیة وجدانیة، وكذا مه: "الكفاءة" لویس دینو" ویعرف

  4.حركیة تسمح بممارسة دورها أو وظیفة أو نشاط بشكل فعال

                                                             

1_عمارة، كهینة. أهمیة تكنولوجیا المعلومات في تحسین أداء المورد البشري داخل المؤسسة االقتصادیة .ماستر. جامعة بویرة.2015.ص19.
 

  2_حریز، سامي محمد هشام. المهارات في مواجهة التحدیات. عمان: دار البدایة، 2009.ص.9

2015-12-12  .تمت الزیارة. 2014.تنمیة الكفاءات البشریة.األنصاري،أبو أنس_   

http://www.hrdiscussion.com/hr21824.html 3  

  4_منصوري، كامل، صولح، سماح.تسییر الكفاءات. مجلة األبحاث االقتصادیة و إداریة.ع07. جوان 2010. ص.50
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فتنمیة الكفاءات هي مجموعة من األنشطة المتخصصة الستخدام و تطویر األفراد و الجماعة 

بطریقة مثلى بهدف تحقیق مهمة المؤسسة و تحسین أداء األفراد حیث تمثل أنشطة تطویر 

  1.غیرها لتحسین أداء المؤسسةالمسار، التكوین، التوظیف، و 

  

  

  مكافأة وتحفیز     توظیف واختیار                        

    

  

  

  تكوین وتدریب  تسییر المعارف

    

  

    

  

  

  تقییم القدرات                اتصال داخلي                      

  

 2.الكفاءات البشریة في المؤسسات) 7(شكل رقم  

  

  :تكنولوجیا المعلومات في تنمیة الكفاءات البشریةدور 

لقد أصبحت تحظى التنمیة البشریة وتطویر األداء البشري بأهمیة بالغة في وقتنا الحالي خاصة 

مع المنافسة التي یعرفها قطاع األعمال لذا فان السبیل الوحید ألي تنظیم للبقاء هو العمل على 

                                                             

1_ األنصاري، أبو أنس. مرجع سابق.
  

  2_منصوري، كمال، صولح، سماح. مرجع سابق. ص.50

 الكفاءات
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والكامنة داخله و في هذا المجال ساهمت تكنولوجیا المعلومات  تطویر كفاءته البشریة المتاحة 

مساهمة فعالة، حتى أصبح یدرج ضمن المؤشرات الفاعلة في عملیة التنمیة البشریة هي درجة 

  1.إتاحة والتحكم في هذه التكنولوجیا

ن العملیة التكوینیة تعد السبیل األمثل لرفع وتنمیة قدرات األفراد، ولقد ساهمت تكن ولوجیا وإ

  :المعلومات هنا مساهمة عظیمة وهذا من خالل ثالثة مراحل هي

 .مرحلة التخطیط واإلعداد للعملیة التكوینیة •

 .مرحلة تنفیذ العملیة التكوینیة •

 .مرحلة قیاس أو تقییم كفاءة العملیة التكوینیة •

v ي تفعیل لقد ساهمت نظم المعلومات الحدیثة ف: مرحلة التخطیط واإلعداد للعملیة التكوینیة

وترشید عملیة التخطیط للعملیة التكوینیة، وذلك بتوفیرها لمعلومات حدیثة للمشرفین على 

 :هذه العملیة وذلك فیما یخص

أتاحت شبكة اإلنترنت إمكانیة معرفة عناصر التحلیل االستراتیجي : قیاس االحتیاجات  . أ

. طریق التكوینبصورة یمكن من خاللها تحدید عناصر القوة ومواجهة مواطن الضعف عن 

كم أتاحت إمكانیة تحدید التغیرات الخارجیة، والتعرف على الفرص والتهدیدات التي 

كما أتاحت أیضا إمكانیة تتبع إجراءات العملیات وهي ناتجة عن نقص الخبرة . تتعرض لها

 .والمهارة من أجل تحدید الدقیق االحتیاجات

مسئولین عن العملیة التكوینیة معرفة برامج تتیح اإلنترنت للمدیرین ال: التخطیط لالحتیاجات  . ب

وتتیح بعض برامج الحاسبات وضع خطط مسبقة لعملیة تكوینیة حیث توجد . وخطط العمل

، كما هناك كذلك بعض األنظمة الخبیرة spss:بعض البرامج المساعدة في ذلك كال

 .لتسییر التنبؤي لألفراد العاملین parysالمتاحة مثل 

تتیح اإلنترنت البرامج التدریبیة المتاحة عالمیا، وخطط  :لبات التنفیذتحدید أسلوب و متط  . ت

 .تنفیذ هذه البرامج وأسالیب تنفیذها وتكلفتها

                                                             

1_ حالیمي، أمال. مرجع سابق. ص.92
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v ساعدت تكنولوجیا الحدیثة في إیجاد أنماط جدیدة وسهلة في : مرحلة تنفیذ العملیة التكوینیة

 :یلي ممارسة العملیة التكوینیة وذلك وفقا ما

عتبر طریقة الكتساب المعرفة من خالل اآلخرین، فالتكوین عن بعد ی: التكوین عن بعد •

لیس له حدود معینة أو وسیلة واحدة، فأي حصة تلفزیونیة أو شریط فیدیو ، برنامج 

 .معلوماتي یمكن أن یعتبر برنامج تكویني عن بعد

v  في إثراء و لقد ساهمت تكنولوجیا المعلومات : مرحلة قیاس أو تقییم كفاءة العملیة التكوینیة

تسریع مرحلة التقییم من خالل التفاعل بین المستخدم والبرنامج التكویني یمكن من خاللها 

حیث یقوم برنامج التكوین الذكي إمكانیة تتبع المتكون في .تحدید نقاط القوة و الضعف

 .جمیع الحاالت التكوین ویقوم بتجمیع وتوفیر جمیع المعلومات أثناء العملیة التكوینیة

 work flowتیح إمكانیة شبكات العمل الداخلیة االنترنت، استخدام أسالیب تدفق العمل ت_

  إمكانیة قیاس تدفق العمل قبل العملیة التكوینیة وبعدها معرفة القیمة الفعلیة

  1.للعملیة و لیست النظریة

  :تأثیر تكنولوجیا المعلومات على الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة  3_2

تقوم المهنة المكتبیة على عدة خدمات ترتكز في معظمها على اختیار وتنظیم المعلومات 

إضافة عن تیسیر عملیة اإلفادة منها، فعلى الرغم من المجهودات في مجال لتعلیم وتكوین 

المكتبیین، إال أّن أمناء المكتبات في الوطن العربي غیر متحكمین تماما بتكنولوجیا 

هذه األخیرة قد أعطت وظائف جدیدة أكثر تطور للمكتبي سواء من  المعلومات، كما أن

حیث األداء المكتبي فأطلقت بذلك عدة تسمیات على هذه األخیرة من بینها أخصائي 

المعلومات، مصمم المعلومات، محلل المعلومات، وبالتالي فإن إستراتیجیة البحث والولوج 

وره فأصبح موجه ومؤطر إلى كیفیة الولوج إلى المعلومات قد غیرت من المهام المكتبي ود

إلیها، إذن في سیاق تكنولوجیا الحدیثة في مجال المهنة المكتبیة، سیلعب المكتبیین دورا 

  .أكبر من أدوارهم الحالیة في مجال خدمات المعلومات

                                                             

.2016-فیفري -15تمت الزیارة .2011دیسمبر  14.متطلبات إدارة الموارد البشریة في عصر تكنولوجیا المعلومات .خلفاوي، شمس ضیاء_ 1 

http//www.kfnl.org.sa/armediacenter/digital Library. 
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وفي ظل البیئة الرقمیة الجدیدة التي تعرفها المكتبات الجامعیة أصبح أمین المكتبة  بمثابة 

منظم للمعلومات، ومنسق وموجه إلى أدوات وطرق الولوج المباشر إلى المعلومات الرقمیة، 

مم یجعله مكتبي رقمي ومكونا الستخدام تكنولوجیا الحدیثة من أجل العثور على 

المعلومات، فالمكتبي اآلن علیه الذهاب إلى المستفید والتنبؤ باحتیاجاته  بدال من مجيء 

لمساعدة، فأصبح هذا األخیر مساندا للعملیة التعلیمیة وعنصر فعال المستفید إلیه وطلب ا

  .في مسار التعلیم والتكوین

إذن لقد عملت التكنولوجیا الحدیثة على تغیر الكثیر من االختصاصات من بینها المهنة 

المكتبیة على حد سواء و تأثره بتكنولوجیا المعلومات فأصبح یتعامل مع المعلومات الرقمیة 

نتاجها،استرجاعها وبثها، نتیجة ذلك ومصاد ر اإللكترونیة، وآلیات معالجتها وتحلیلها وإ

أصبحت له عالقة مع محللي النظم والمختصین في اإلعالم اآللي واالتصال، مما یجعله 

یلم بكل التخصصات التي بها یمكنه إحداث تغییر الفعال في المهنة المكتبیة، و بالتالي 

مهام جدیدة على ضوء المعلومات اإللكترونیة ومصادر  فهو یقف اآلن أمام أداء

المهارات البشریة في عصر _3  1.المعلومات الرقمیة فهو وسیط بین المعلومات لمصادها

  :المعلومات

  :تعریف المهارات البشریة  1 -3

في . هي قدرة الفرد لترجمة معرفة في عمله بحیث تسمح بتحقیق النتائج المرغوبة والمتوقعة

هناك من ینظر إلیها على أنها مجموعة المعارف والقدرات و االستعدادات خاصة حین 

بالفرد أو المجموعة المكتبیة بالممارسة المهنیة واألداء المكتسب، إذن یمكن النظر إلى 

المهارات أنها مجموعة القدرات الفكریة والجسدیة للفرد أو المجموعة والتي تمكنهم من تأدیة 

  .هعملهم على أحسن وج

  :وللمهارات البشریة ممیزات

 .أنها مهارات لیست ملموسة ولكن لها نتائج ملموسة •

                                                             

1_مسیف،عائشة. تأثیر البیئة الرقمیة على المستفیدین في المكتبة الجامعیة. ماجستر. جامعة قسنطینة،2012. ص.86
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أنها تتعلق بالوضعیة التي یوجد فیها الفرد، بمعنى أنها تختلف من وظیفة ألخرى ومن  •

 .مستوى آلخر

قدرة (والممارسة و نمط التفكیر) معرفة(أنها نتیجة التفاعل بطریقة دینامكیة بین العلم •

 ).ذهنیة

نها قابلة للتحویل كلما أمكن نقلها من أفكار إلى أسالیب عمل فإنه یمكن نقلها من فرد أ •

 .آلخر عن طریق التدریب والممارسة

 .أنها مهارات تختلف من مستوى آلخر داخل التنظیم •

v المهارات البشریة داخل التنظیم: 

ت تقنیة، یوجد ثالث مهارات أساسیة داخل التنظیم هي مهارا Robert Katzحسب تصور 

  1.مهارات إنسانیة، وأخیرا تصویریة

 :المهارات التقنیة   . أ

وهي التي تشیر قدرة الفرد لتأدیة ماهو مطلوب منه من مهام متخصصة تتطلب معرفة معینة أو 

ات تسمح باستعمال الفعال فهذه المهار "الممارسة"خبرة مكتسبة عن طریق التدریب أو الخبرة العلمیة 

  .اإلجراءات المختارة تبعا لمهام الواجب أداؤهاللطرق واألسالیب و 

العملیات و تشیر هذه المهارة المادیة و  إذن هذا النوع من المهارات یرتبط أساسا لتعامل مع األشیاء

  2.إلى القدرة على االستخدام الوسائل واألدوات واإلجراءات الخاصة بإنجاز العمل

 :مهارات إنسانیة  . ب

ن هنا للفرد القدرة على  وهي التي تشیر إلى القدرة في التعامل مع اآلخرین بطریقة جیدة، بحیث تكوّ

التحاور واالجتماع، وهذه هم ووالءهم وهذا یتطلب االتصال و كسب ثقة اآلخرین وودهم والتزام

المهارات في الوقت الحالي تعتبر بالغة األهمیة بالنسبة للمدیرین الیوم، خاصة مع االنفتاح 

  3.العالمي

                                                             

2015دیسمبر 15تمت الزیارة . 2010. اثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على أداء الموارد البشریة .عبد الرحمن عتیبي، عزیزة_ 1  

http://www.abak. Co.uk. 

  2_ابو قحف، عبد السالم. أساسیات اإلدار ة .اإلسكندریة: دار الجامعیة، 1995.ص.106

3_العلى، عبد الستار، قندلجي عامر،العمري، عساف. مرجع سابق.ص.356
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 :فكریة: إدراكیة: تصوریة: ریةمهارات تنظی  . ت

تشیر هذه إلى القدرة على التنسیق والتكامل والربط بین األنشطة ومصالح المنظمة من خالل النظر 

  .إلى المنظمة بمنظور شمولي

إذن المهارات التنظیریة تشیر إلى قدرة  حل المشاكل المعقدة داخل التنظیم وذلك وفق نظرة شمولیة 

لذا فإن هذه المهارات مطلوبة في . تتطلب القدرة على التخطیط و التنبؤللتنظیم، وبهذا فإنها 

المستویات العلیا في التنظیم والتي یطلب منها النظر إلى التنظیم على أساس أنه كیان واحد وفهم 

  .وتفاعل بین كل أجزائه

لها أهمیة معینة بالنسبة للمستوى اإلداري  R Katzإن كل المهارات السابقة التي أعطاها 

للشخص، حیث أن المهارات التقنیة لها أهمیة كبرى في المستویات الدنیا في حین أن المهارات 

التنظیریة لها أهمیة كبرى في المستویات العلیا نظرا ألنها تنطوي على اتخاذ القرارات كبرى طویلة 

مسئول بوضع الرسالة واإلستراتیجیة أما المهارات المدى بمصیر التنظیم ككل فهو المستوى ال

اإلنسانیة ونظرا ألهمیتها فإنها تتعلق تقریبا بكل المستویات ولكن بدرجة أكبر بالمستوى المتوسط 

     1.األوسطأهمیة أقل من المستویات األعلى و ألنه المسئول على التنسیق والربط بین مختلف 

  :مهارات عصر المعلومات 3-2

د المكتبات و مراكز المعلومات على تكنولوجیا المعلومات، جعلها تحتاج إلى قوة عاملة إن اعتما

جدیدة، ولهذا قامت إدارة العمل األمریكیة بدراسة سمحت لها بتحدید سبع مهارات أساسیة ینبغي 

  :للفرد العامل أن تتوفر فیه بنجاح في عصر المعرفة و المعلومات وتتمثل هذه األخیرة فیم یلي

البد على األفراد والعاملین أن تكون لهم القدرة في التعریف : تفكیر الناقد و األفعال العملال •

 2.بالمشكالت واستخدام األدوات في البحث والتحلیل ووضع الحلول وتطبیقها وتقییم النتائج

في عصر المعرفة والمعلومات یجب أن تساعد مهارتنا في للوصول لحلول جدیدة : اإلبداع •

مثل مشكل االعتماد على الفهرس التقلیدي، واآلثار المترتبة على ذلك (قدیمة لمشكالت 

 ).فاإلبداع المعرفي ساعد في ظهور أشكال جدیدة في عالم المكتبات مثل الفهرس اآللي

                                                             

_عبد الرحمن عتیبي، عزیزة. مرجع سابق.ص.70
1
  

  2_عبد الحمید زیتوني، كمال. تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات واالتصال.[د.م]: عالم الكتب، 2002. ص. 29-28  
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. العمل الجماعي لحل مشكالت المعقدة من خالل إبداع مالحظات واقتراحات: التعاون •

یل وتطویر هذا النمط من العمل یتمثل في شبكة وجاءت تكنولوجیا المعلومات في تفع

 1.المعلومات، الیوم أصبح التنقل والتراسل األمر في غایة البساطة

لقد سبق أن المكتبات أصبحت تعمل في عالم رقمي افتراضي ال : فهم التدخالت الثقافیة •

م خصائص یعترف بالحدود الجغرافیة و اإلمكانیة فالتنوع البشري الیوم أصبح یمثل أحد أه

 .تنظیمات الیوم لذا یحتاج األفراد العاملون لعبور حاجز االختالف الثقافي و المعرفي

أي االتصال الفعال بین العاملین لتوصیل الرسالة بفعالیة من خالل وسائل : االتصال •

 .االتصال و اإلعالم، انترنت، البرید العادي، برید اإللكتروني

تویات العالیة الطالقة االلكترونیة الرقمیة مع القدرة التعرف على مس: استخدام الكمبیوتر •

 .على استخدام األدوات القائمة على استخدام الكمبیوتر النجاز المهام 

یتمثل هذا األخیر باعتماد العمال على : المستقبل الوظیفي وتعلم االعتماد على النفس •

هذا لمن أتاحته أنفسهم الكتساب مهارات المطلوبة من أجل تحقیق األمن الوظیفي و 

 2.تكنولوجیا المعلومات من تسهیالت في هذا المجال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1_عبد الحمید زیتوني، كمال. مرجع سابق. ص.30
  

  2_ عمارة، كهینة. مرجع سابق. ص.63
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  المكونات  المهارات السبع

  .حل المشكالت البحث، التحلیل ،إدارة المشروع  التفكیر الناقد واألفكار

  خلق معرفة جدیدة  اإلبداع

  التراضي، الرضي  التعاون

  فهم التدخالت الثقافیة
المعرفة و الثقافة التنظیمیة تتداخل بین األجناس 

  المختلفة 

  استخدام الكمبیوتر
االستخدام الفعال لألدوات االلكترونیة الخاصة 

  بالمعرف و المعلومات

  االتصال
  .إتقان الصناعة واالستخدام الفعال لوسائل اإلعالم

المستقبل الوظیفي 

  واالعتماد على النفس

عادة تعریف المستقبل المهني و التحكم في التغییر  وإ

  .التعلیم مدى الحیاة

  

  1.ساسیة لعصر المعلوماتمهارات األ) 2(جدول رقم         

  :أخصائي المعلومات في البیئة الرقمیة 3_3

وجدت المكتبات نفسها تهتم بتسییر نوعین من مؤسسات المعلومات األول   1990في اواخرسنة

  .ورقي والثاني إلكتروني

مختلف التطورات التكنولوجیة جعلت المكتبات الجامعیة عالقة بین المبادئ التقلیدیة وبین مسایرة 

التطورات الحاصلة إضافة الى فقدان القدرة على احتكار المعرفة مع وجود تطورات خارج 

المؤسسات الجامعیة والمكتبات األمر الذي دفع بالمكتبات الجامعیة إلى التغییر طریقة عملها 

  .اهتماماتها من خالل التركیز على التأكد على أهمیة تجمیع ورصد وحصر مصادر المعلوماتو 

                                                             

  1_ النجار، نداء محمد. دور إدارة الموارد البشریة في صناعة المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة. ماجستر. جامعة غزة.2012. ص.32
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 .دعم وظیفة وصف وتحلیل مصادر المعلومات وتسهیل الوصول إلیها •

 .العمل كمؤسسة لدعم خدمة التعاون خاصة على مستوى الجامعي •

 ).التفكیر في تطویر الخدمات والوظائف(تجدید جدول األعمال •

 ) .البشریة، المالیة، المادیة، اإلداریة(البنیة التحتیة تجدید  •

 .توفیر الخبرة التكنولوجیة •

 .تقبل التغیر والجرأة في القیادة •

 .تدعیم عملیة التكوین المستمر •

داریین • دعم ودمج ... تنویع فریق العمل بین المكتبیین ومتخصصین في اإلعالم اآللي وإ

  .نشر البیئة الرقمیة

ر لن یكون مجرد موضة بل لمواجهة التغیرات التي ستواجه المكتبات جامعیة، ولهذا هذا التغیی

  :والتي یمكن إدراجها في النقاط التالیة

  .تغیر المستفیدین و احتیاجاتهم واستخداماتهم_ 

  .تغیر طبیعة مصادر المعلومات_ 

  .تغیر طرق البحث_ 

  . تغیر طبیعة االتصال و النشر اإللكتروني_ 

  ....الوصول الحر. بالمكتبات مثل الرقمنة جدیدة ظهور اتجاهات_ 

  1.تطور شبكات االتصال وتنوعها بین االجتماعیة والمهنیة والتواصلیة_ 

یعرف محمد فتحي عبد الهادي أخصائي المعلومات هو ذلك الشخص المساهم بقوة في بناء العالم 

صادر والتجهیزات والمستفیدین الرقمي، وهو الوسیط البشري الذي یتعامل بفاعلیة وبكفاءة مع الم

  2.في إطار منظومة المتالحقة، وهو أیضا المعلم والمرشد والموجه لمن هم في حاجة إلیه

                                                             

تمت الزیارة.2015. ومواصفات أخصائي المعلومات للتأقلم مع البیئة الرقمیة كفایات. قموح، نجیة، بودربل، عز الدین، بوخلفة خدیجة_
1  

.2016 -فیفري -02  

http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2015.gsla. 

  2_محمد فتحي ، عبد الهادي.إعداد أختصاصي المكتبات و المعلومات في البیئة االلكترونیة. [د.م]:([د.ن]، 2008.ص.18
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تاحتها وبثها، وهذا  ویعرف أیضا على انه تلك الفئة التي اختصت بجمع المعرفة و تنظیمها وإ

، فأخصائي بصفة عامة یتطلب دورا جدیدا ورؤیا مستقبلیة لهم في عصر إدارة واقتصاد المعرفة

. كما جاء في معجم  الموارد البشریة هو شخص مدرب تدریبا خاصا في مجال علم أو عمل معین

و التنمیة الذاتیة , ولهذا یجب أن یكونوا مدربین قادرین على امتالك القدرة على التعلم الذاتي

  1.والتحكم الذاتي، وهو ما یتطلب إعادة نظر للمكتبة كمؤسسة تعلیمیة

  :من مواصفات وممیزات أخصائي المعلوماتو 

یعني عدم التخوف من كل ما هو جدید، وعدم التردد على : التأقلم بسرعة مع المتطلبات الجدیدة_ 

اإلقبال لفهم الوضعیات الجدیدة ولالستجابة إلى كل متطلبات فبفضل تغیر الذهنیات لمسایرة 

  .التطورات تتغیر السلوكیات للتأقلم مع المستجدات

لقد أصبح العمل التعاوني والتشاوري سمة من سمات : القدرة على العمل في إطار التشاور_ 

النجاحات في مجال البحث واالستكشاف، فال یمكن اآلن أن یلم وحده بكل ما ینجز في مجال 

المعرفة، وذلك بسبب تشعب التخصصات وتعددها، أن أحسن االنجازات هي التي تأخذ طابع 

رة في إطار تشاوري و تنسیقي من طرف فرق من المتخصصین ذوي الخبرات المشروعات المسی

  .المختلفة والمتنوعة

كل المفاهیم التربویة الحدیثة تحث الفرد على اكتساب االستقاللیة في التعلم : روح التعلم الذاتي_ 

 فاعتماد على النفس في كسب. وعدم االعتماد على أشخاص آخرین لتلقینه المعرفة والقدرات

المعارف وتحسین األداء والمعارف أصبح شيء جوهري حتى ینجح الفرد في عمله ، ولكون المهنة 

المكتبیة تعرف تطورات عدیدة نتیجة االستخدام المتواصل لتكنولوجیا الحدیثة في مختلف مناحي 

  .العمل المكتبي

لك یساعد على ابتكار أن توفر لدى أخصائي المعلومات قدرة اإلبداع فإن ذ: القدرة على االبتكار_ 

وسائل بحث جدیدة والتي یحتاجها كل المستفیدین بدون استثناء، حتى یتمكنوا من الوصول إلى 

                                                             

  1_عمایریة، عائشة. أخصائي المكتبات و المعلومات والتكوین الذاتي بالمكتبات الجامعیة في الجزائر. دكتوراه. جامعة وهران. 

20.ص.2010  
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المعلومات التي یحتاجونها وهذا من خالل ما توفره مختلف المكتبات و مراكز المعلومات من 

  .علیةخدمات، كالبحث في قواعد المعلومات وما توفره شبكة اإلنترنت من خدمات تفا

أي للفرد لدیه القدرة على تقبل التغییر والتجدید وكانت لدیه قابلیة للتأقلم مع المواقف : المرونة_ 

الجدیدة، فالمرونة تجعل ألخصائي المعلومات ال یرفض األشیاء دون التمعن في األمور التي 

  .تمكنه من التحلیل و التفكیر قبل إصدار الحكم في أخذ القرار

إذا كان المجتمع الحالي یتسم بالتشعب و الصعوبة لالندماج فیه : حمل الصعوباتالقدرة على ت_ 

فذلك یدفع بالفرد إلى التسلح بالقدرة على تحمل المشكالت وعدم الخضوع إلى ثقلها حتى ال یفشل 

أمامها، وتتیح القدرة على تحمل الصعوبات ألخصائي المعلومات مهما كان نوعها ودرجة 

ا و التحمل لمواجهتها، حتى یتغلب علیها ویتمكن بذلك من مواكبة التغییر صعوبتها التصدي له

  .والتطور للبقاء في المنافسة المستمرة ولتجنب التهمیش والعزلة

تعرف الیقظة المعلوماتیة بأنها عملیة منظمة من متابعة وبحث وتحلیل : الیقظة المعلوماتیة_ 

جیات الحدیثة والتي تقدم مزایا تنافسیة لمختلف وانتقاء مالئم للمعلومات و التجهیزات والبرم

وتغیر مجتمع المعلومات یفرض دائما على أخصائي المعلومات في كل وقت  .مؤسسات وثائقیة

  أن یكون یقضا یبحث باستمرار على المعلومات اإلستراتیجیة التي هو دوما بحاجة إلیها إذ تتیح 

   1. ز في مجال عمله الواسعالیقظة المعلوماتیة معرفة ما أنجزوه وما سینج

  :ومن بین المهارات التي یجب أن تتوفر لدى أخصائي المكتبات في عصر المعلومات

 یحتاج أخصائي المكتبات والمعلومات إلى مجموعة متنوعة من المعارف و المهارات  واالتجاهات

التي تمكنهم من استخدام المعرفة والوسائل التكنولوجیة المتقدمة أي االنتقال من المهارات التقنیة 

دارة المهارات مثل إستراتیجیة وترویج اإلدارة و التفاعل مع تقنیات المعلومات مثل  في المكتبات وإ

تي ال بد توافرها في مجموعة المهارات  والكفاءات ال" 2007"ولهذا تحدد الكمیشي. إدارة اإلنترنت

  :   مختصي المكتبات في عصر المعلومات هي

  .مهارات أكادیمیة حیث یكون ملما بأبعاد الموضوع_

  .مهارات لغویة متعددة یستطیع التعامل مع مختلف أوعیة المعلومات متعددة اللغات_

                                                             

1_دعي، أحمد. التكوین الذاتي ألخصائي المعلومات في مكتبات الجامعیة من خالل شبكات االجتماعیة. دكتوراه. جامعة وھران. 2005.
  

66- 65.ص  
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  .مهارات فنیة خاصة بالعملیات الفنیة_

  .تقنیة وفیها یكون ملما باستخدام أنواع التقنیة كلها وتوظیفها في أعمال المكتبة مهارات_

مهارات مستقبلیة حتى یكون ذا بعد نظر في المجال، ویقدم مقترحات بناء على تخیالت _

  .المستقبلیة

  .امتالك معرفة عمیقة بمصادر المعلومات_

دارتها للوصول إلیها_   .تطویر خدمات سهلة ومیسرة وإ

  .قییم احتیاجات الموضوعیة وتصمیم خدمات لسد تلك االحتیاجاتت_

  .استخدام تقنیات المعلومات المناسبة_

  .التحسین المستمر لخدمات المعلومات_

  .استشاري المعلومات یعمل على مساعدة المستفیدین و توجیههم

  .تدریب المستفیدین على استخدام المصادر والنظم االلكترونیة_

  .ات و تقدیمها للمستفیدینتحلیل المعلوم_

  1.البحث في المصادر غیر المعروفة للمستفیدین وتقدیم نتائج البحث_

  .وهي ضروریة لیكون أخصائي المعلومات وسیط بین المستفید والمكتبة: مهارات االتصال_

  .لكي یمحو أمیته المعلوماتیة أوال، ثم یمحو هذه األمیة لدى المستفیدین: مهارات تعلیمیة_

  2.درة على استثمار المعلومات بطریقة فعالةالق_

  

  

  

  

  

                                                             

ص15
1
1_مھنا، عبد المجید التأھیل األكادیمي ألخصائي المكتبات و المعلومات في القرن الحادي والعشرون. مجلة جامعة دمشق4(2011).

  

 

  2_ الرمادي، أماني زكریاء، فؤاد إسماعیل، نیهال.علم المعلومات و تطبیقات في البیئة الرقمیة. [د.م]: [د.ن]، 2010. ص.147
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  المكتبي التقلیدي المكتبي الرقمي

  العمل كخبیر المعلومات_ 

  )متمعن(العمل كمالح معلومات_ 

  المكتبة الرقمیة_

  مركب_

  كل مستفید یتاح له االتصال بالشبكة_

  في إطار الشبكة _

  متنوع_

  نشیط_

  مجموعة رقمیة_

  ...تقدیم النصح.اإلبحار في المعلومات

 مرتفع

  جمع المعلومات_

  بث المعلومات_

  المكتبة التقلیدیة_

  بسیط_

  ثابت ومحدود نوعا ما_

  داخل جدران المكتبة_

  روتیني_ 

  سلبي_

  مواد مطبوعة_

  اتاحة الوثائق_

 منخفض

  الوظائف

  

  بیئة العمل_

  التكوین المعرفي_

  مجتمع القراء_

  حدود الخدمات_

  طبیعة العمل_

  نمط الخدمات_

  نتائج العمل_

  طبیعة الخدمات_

 مستوى العمل_

  

1مالمح االختلف بین دور المكتبي و المكتبي الرقمي) 3(جدول رقم  

                                                             

1 _ خالد بن سلیمان، معتوق. متطلبات أخصائي المعلومات بالمكتبات الجامعیة  في ظل البیئة الرقمیة. االتجاهات الحدیثة
  

 في المكتبات والمعلومات.ع30(2008). ص.173
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  خالصة 

من خالل ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل هو أن تكنولوجیا المعلومات أثرت كثیرا على المكتبات 

خاصة في إطار تنمیة المهارات و الكفاءات البشریة في _ المكتبي_الجامعیة عامة والمورد البشري 

  .العصر الرقمي والمعلوماتي
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  الفصل الثالث

  الفصل المیداني
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  .الفصل المیداني: الثالث الفصل

  :تمھید

    إن الوصول إلى المعلومات ذات دراسات تتطلب عن البحث عن كل ما ھو متعلق بجدیة ودقة

المعارف ال بد التوجھ إلى المیدان الذي یعطینا حوصلة شاملة عن الموارد البشریة وكیف یتم  
مید بن بادیس وما تواجھھ المكتبة تسییرھا ضمن المكتبات الجامعیة والتي أجریت بجامعة عبد الح

المركزیة من تغیرات تطرأ علیھا وفي ضوء ما دارسناه وفھمناه عن موضوع دراستنا بدایة 
بالوظائف التي تقدمھا من تخطیط، توظیف، تدریب، وتكوین الموظفین والمھارات التي تملكھا 

ھذا العنصر البشري في  وصوال إلى أھم التحدیات التي تواجھھا ، وكل ھذا نرید تبیان قیمة

  . المكتبات الجامعیة
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  تعریف جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم:المبحث األول

  :تعریف جامعة عبد الحمید بن بادیس 1

1نشأة جامعة مستغانم_
:  

 07/07/1998المؤرخ في  220_98أنشئت بموجب المرسوم , ھي جامعة تقع في غرب البالد

وھي مؤسسة عمومیة تتمتع بشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وتخضع لوصایة التعلیم العالي 
والبحث العلمیمرت جامعة مستغانم بعدة مراحل إلى أن وصلت إلى ماھي علیھ اآلن و ھي 

  :كالتالي

ü العلیا لألساتذة متخصصة في العلوم األساسیة في مستغانم أحدثت بموجب المرسوم رقم  المدرسة
 . 18/08/1984المؤرخ في  202_ 84

ü  المدرسة العلیا لألساتذة متخصصة في التربیة البدنیة و الریاضیة في مستغانم أحدثت بموجب
 . 1988مارس  22المؤرخ في  64_ 88المرسوم رقم 

ü 1992/ 07/07المؤرخ في  300_ 92موجب المرسوم رقم مركز الجامعي أحدث ب . 

ü  1998/ 07/07مؤرخ في  220_ 98إنشاء جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم . 

وبموجب ھذا المرسوم تم حل كل من المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في العلوم األساسیة  
لریاضیة والمركز الجامعي بمستغانم، والمدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في التربیة البدنیة وا

وتحول جمیع الممتلكات والوسائل والحقوق وااللتزامات التي كانت تحوزھا المدرسة العلیا 
لألساتذة المتخصصة في العلوم األساسیة و المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في التربیة البدنیة 

  .والریاضیة و المركز الجامعي إلى جامعة مستغانم

2ھام جامعة مستغانمم_ 
:  

  :مھام جامعة مستغانم وھي كالتالي 2003/ 08/ 23المؤرخ في  279_ 03حدد المرسوم رقم 

ü تكوین اإلطارات الضروریة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للبالد. 

ü تلقین الطلبة مناھج البحث وترقیة التكوین بالبحث وفي سبیل البحث. 

ü  ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصیلھا وتطویرھاالمساھمة في إنتاج. 

ü المشاركة في التكوین المتواصل. 

ü المساھمة في الجھد الوطني للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي. 

ü  ترقیة الثقافة الوطنیة ونشرھا. 

ü  المشاركة في دعم القدرات العلمیة الوطنیة. 

ü  تثمین نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقني. 

ü 3.مشاركة ضمن األسرة العلمیة و الثقافیة الدولیة في تبادل المعارف و إثرائھاال  

4أقسامھاكلیات جامعة مستغانم و _
:  

                                                             

. 8، ص  1998، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة. المتضمن إنشاء جامعة مستغانم 220_98المرسوم رقم _ 1
  

2
 2003، الجریدة الرسمیة الجزائریة. المتضمن تحدید مھام الجامعة و القواعد الخاصة یتنضیمھا 279_ 03المرسوم التنفیذي رقم _ 

   . 4ص 

3_المرسوم التنفیذي رقم 03 _279 . المرجع السابق. ص4 .
  

4
  . 08:00على الساعة . 2016/ 04/ 10زیارة یوم  .جامعة مستغانم_ 



 

85 

 

  المعاھد  األقسام  الكلیات

  

اإلعالم كلیة العلوم الدقیقة و

  )FSEI(اآللي

قسم الریاضیات و اإلعالم  •
 اآللي

 قسم الفیزیاء •

  قسم الكیمیاء •

  

  معھد العلوم الطبیعیة

كلیة علوم الطبیعة و 

  )FSNU(الحیاة

 قسم البیوتكنولوجیا •

  قسم علم البحار و المحیطات •
  معھد الكیمیاء الصناعیة

قسم الھندسة المدنیة و  • )FST(كلیة العلوم و التكنولوجیا
 المعماریة

 قسم ھندسة طرائق •

 قسم الھندسة الكھربائیة •

  قسم الھندسة المیكانیكیة •

  

  معھد اللغات األجنبیة

 قسم األدب العربي  •  )FLA(اآلداب و الفنونكلیة 

  قسم الفنون •
  معھد العلوم التجاریة

كلیة اإلقتصادیة و التجاریة و 

  )FSECSG(علوم التسیر

 قسم العلوم التجاریة •

 قسم علوم االقتصادیة •

 قسم علوم التسییر •

  المالیة و المحاسبة •

  

  

  

  

معھد التربیة البدنیة و 

  الریاضیة

  

 قسم العلوم اإلجتماعیة  • )FSS(اإلجتماعیةكلیة العلوم 

  قسم العلوم اإلنسانیة •

  قسم الطب • )FMED(كلیة الطب

  كلیات جامعة مستغانم وأقسامھا)4(جدول رقم

1مخابر البحث بجامعة مستغانم  4.2.3
:  

DIRECTEUR DU LABORATOIRE  LABORATOIRE 

Pr.M aziane Mad amine  Analyse des données quantitatifs  

Pr.H adj Smaha Djillali  Philosophie et sciences humaines  

Dr.A mara naceur  Dialogue des civilisation et diversité 

culturelle  

Dr.B rahim Ahmed  Laboratoire néo_khaldounisme  

Dr.H amdaoui  Etudes en communication  

Hadj Smaha Djillali  Etudes en linguistique et littéraires  
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 DR .Benichou Djillali  Didactique des projets de formation  

Dr.B raik Saadane  Environnement linguistique  

Dr.B enramdane Farid  Esthétique visuelle  

Dr.K ahli Amara  Mathématiques pure et appliquées  

Pr.B elaidi Benharrat  Structure ,élaboration et application 

des matériaux moléculaires  

Belhakem Mustapha  Electromagnétisme et optique guidée  

Dr.B enachenhou  Signaux et systémes automatiques  

Pr.M imi Malika  Laboratoire de valorisation des 

matériaux  

Dr.K adri Tahar  Sceinces et techiques d 

l’environnement  

Pr.A bdelmalek Fatiha  Modélisation numérique  

Dr.B eknniche Otmane  Droit foncier et environnement  

Dr.H omrani Abdelkader  Technologie alimentaire  

Dr.L aid Mohamed  Politique industrielle et 

développement  

  مخابر البحث بجامعة مستغانم) 5(جدول رقم

1األقطاب الجامعیة لجامعة مستغانم_ 
:  

ü  مقعد بیداغوجي 10500قطب خروبة. 

ü  قطب وسط المدینة)ITA (5100 مقعد بیداغوجي. 

ü  مقعد بیداغوجي 3100قطب بلعسل. 

ü  مقعد بیداغوجي 2900قطب صالمندر. 

ü  مقعد بیداغوجي 2000قطب طریق القمم. 

ü مقعد بیداغوجي 900 قطب القنادس. 

ü  قطبHALLDETECHNOLOGIE 700 مقعد بیداغوجي.  

2المزارع و المواقع التجریبیة_ 
:  

ü  ھیكتار ) 37(مزرعة حاسي ماماش 

ü  ھیكتار 26مزرعة مزغران 

ü  ھیكتار 13مزرعة حجاج. 

 

                                                             
1
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1اإلقامات الجامعیة _ 
:  

ü  سریر 2000إقامة بلعسل 

ü  سریر 4200إقامة شمومة 

ü  1500: 1إقامة خروبة  

ü  سریر 2000: 2إقامة خروبة 

ü  سریر 3200: 3إقامة خروبة  

2إنجازات جامعة مستغانم_ 
:  

ü تحسین و إثراء النظام الداخلي للجامعة 

ü مواصلة العملیات اإلعالمیة الموجھة لفائدة األساتذة حول إصالح نظام ل م د. 

ü توسیع شبكة األنترنت في األقطاب الجدیدة لجامعة مستغانم 

ü مقعد بیداغوجي) 1000(استالم و تجھیز المكتبة المركزیة بخروبة بسعة ألف. 

ü  سكن لفائدة األساتذة 100توزیع. 

ü إنجاز مشتلة تجریبیة لتربیة لمائیات و البیولوجیا البحریة ببلدیة استیدیة بمستغانم 

ü  متابعة تطور نظام ل م د بالمقارنة بالنظام الكالسیكي 

ü من أجل إبرازھا و التعریف بھا من خالل اعطاء ید المساعدة  تقییم نشاطات مخابر البحث

 لمدراء المخابر

ü التوقیع على اتفاقیات مع القطاع اإلقتصادي سمح بعرض تكوینات مھنیة حسب الطلب 

ü  3.مراكز بحث 07تأھیل
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  :التعریف بكلیة العلوم اإلجتماعیة بجامعة مستغانم_ 

1نبذة تاریخیة عن كلیة العلوم اإلجتماعیة •
:  

أدرجت كلیة العلوم اإلجتماعیة في منظومة التكوین بجامعة مستغانم،  1998في شھر سبتمبر 

وكان ذلك من خالل قسم العلوم اإلجتماعیة التابع إداریا لمعھد اللغات األجنبیة، و في جویلیة 
لبدنیة و الریاضیة التي تضم ثالث أقسام ھي علم أنشأت كلیة العلوم اإلجتماعیة و التربیة ا 1999

بقسم علوم  2002التربیة البدنیة و الریاضیة، التي تدعمت في سبتمبر , علم النفس, اإلجتماع

  .اإلعالم و االتصال 

استقلت كلیة العلوم اإلجتماعیة، و اعتمدت التكوین في نظام ل م د من بدایة  2004و في جویلیة 

  . 2006/2007السنة الجامعیة 

  :المجتمع األكادیمي لكلیة العلوم اإلجتماعیة_ 

I. عدد األساتذة
2

: 

 

  العدد  األساتذة

  135  األساتذة الباحثون

  145  األساتذة المشاركین و المؤقتین

  73  اإلداریون

  05  المخابر

  11  مناقشة رسائل الماجستیر في السنة

  LMD 05مناقشة رسائل الدكتوراه

  .االساتذة بكلیة العلوم االجتماعیةعدد )6(الجدول رقم

  

 

  العدد  القسم

  40  علم النفس

  37  علم اإلجتماع

  10  الفلسفة

  25  علوم اإلعالم و اإلتصال

  19  العلوم اإلنسانیة

  04  علم المكتبات و التوثیق

  عدد االقسام بكلیة العلوم االجتماعیة:1)7(الجدول رقم

                                                             

1_كلیة العلوم اإلجتماعیة . دلیل الطالب مرجع سابق.  ص 03 
  

. 14:40على الساعة . 12/04/2016معلومات مستقاة من رئیس مصلحة المستخدمین في إطار مقابلة أجریت معھ یوم _ 2
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II. 2عدد الطلبة
:  

  
  توزیع الطلبة بكلیة العلوم اإلجتماعیة): 8(الشكل رقم

  

  

  

  

3ھندسة التكوین بكلیة العلوم اإلجتماعیة _ 
:  

                                                                                                                                                                                              

_ معلومات مشتقات من رئیس مصلحة المستخدمین. مرجع سابق.
1
  

2_كلیة العلوم اإلجتماعیة . دلیل الطالب. المرجع السابق .ص05 .
  

 
3

  .مرجع سابق .13/04/2016زیارة یوم .  www.fss.univ_mosta.dzجامعة مستغانم _ 

1325

1796

0 0

 العلوم اإلجتماعیة

 العلوم اإلنسانیة

  دكتوراه  ماستر  لیسانس  الشعبة  المیدان

  

  

  

  

العلوم 
  اإلجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  علم النفس

التربیة و التكوین 

  و المجتمع

علم النفس تحلیل 

المعطیات الكمیة 

  الكیفیة و

القیاس النفسي و 

  تحلیل المعطیات

علم النفس 

  العیادي

علم النفس 

  العیادي

العمل و الصحة 

  العقلیة

  تعلیمیة العلوم

  أرطوفونیا  أرطوفونیا  أرطوفونیا  أرطوفونیا
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  المیدان

  

  

  

  

  المیدان

  

  الشعبة

  

  

  لیسانس

  

  الماستر

  

  الدكتوراه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العلوم 
  اإلجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  علم اإلجتماع

اإلجتماع علم 

  العائلي

  

علم اإلجتماع 

  العائلي 

  

  

  

علم اإلجتماع و 
  األنتروبولوجیا

علم اإلجتماع 

  التربوي

  

علم اإلجتماع 

  التربوي

علم اإلجتماع 

  الحضري

علم اإلجتماع 

  الحضري

  

البنیة العائلیة و 

العالقات 

اإلجتماعیة في 

  الجزائر

علم إجتماع 

  الصحة

مسوح 

في  سوسیولوجیة

  الصحة

  

  

  الفلسفة

  

  

الفلسفة العامة و   الفلسفة

  تعلیماتھا

: الفلسفة الغربیة

  المذاھب و المنھج

    الفلسفة العامة

فلسفة اإلتصال و 

  نظریات الترجمة

  

الفلسفة العملیة و 

  الممارسة الثقافیة

  الفلسفة السیاسیة 

  فلسفة اللغة

  فلسفة العلوم

  

  

  

  اإلنسانیةالعلوم 

  

  

  

  

  

علوم اإلعالم و 

  االتصال

  

  

  

  االتصال و اللغة   صحافة علمیة  سبر اآلراء 

اتصال اقتصادي 

  مالي

  اتصال و سیاحة

  

وسائل اإلعالم و 

  المجتمع

  

تكنولوجیا 

اإلعالم و 

  اإلتصال

  

اإلعالم و وسائل 

  المجتمع

  

  

استراتیجیة 

  اإلعالم
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  ھندسة التكوین بكلیة العلوم اإلجتماعیة) 8(جدول رقم

1مخابر العلوم اإلجتماعیة_ 
:  

ü مخبر تحلیل المعطیات الكمیة و الكیفیة للسلوكات النفسیة. 

ü مخبر حوار الحضارات و اإلختالف الثقافي و ثقافة السلم. 

ü  مخبر فلسفة العلوم اإلنسانیة مقاربات معرفیة ومنھجیة. 

ü  مخبر الخلدونیة الجدیدة المؤسسات اإلجتماعیة و السلطة. 

ü مخبر دراسات اإلتصال و اإلعالم و تحلیل الخطاب. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
  15.00على الساعة. 13/04/2016زیارة یوم .  .جامعة مستغانم_  
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  المیدان

  

  

  

  

  

  

  العلوم اإلنسانیة

  

  

  

  

  الشعبة

  

  

  

  

علوم اإلعالم و 

  اإلتصال

  

  لیسانس

  

  ماستر

  

  الدكتوراه

اتصال الصورة و   السمعي البصري

  المجتمع

  

  

الصحافة 

  المكتوبة

االتصال السمعي 

البصري و 

الفضاءات 

  العمومیة

اتصال و عالقات 

  عامة

  صحافة و اتصال

علم المكتبات و 

  التوثیق

علم المكتبات و 

  التوثیق

أنظمة المعلومات 

  و التوثیق
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  لجامعة عبد الحمید بن بادیس تعریف المكتبة المركزیة: المبحث الثاني

  .تعریف المكتبة المركزیة_2

  .تعریف المكتبة المركزیة 1_2

في وسط مدینة مستغانم وبالتحدید في المعھد الفالحي الذي كان  ITAالمكتبة المركزیة  تقع

اللغات األجنبیة كاللغة اإلسبانیة والفرنسیة (اآلن أصبحت جامعة لبعض الشعب مثل. قدیما

  .وكذلك البیولوجیا

م تفضل السید الوزیر التعلیم 2001فبرایر  07ه الموافق لیوم1423ذوالقعدة  13وفي یوم 

 18العالي والبحث العلمي بوضع حجر األساسي لبناء مكتبة جامعیة بمستغانم حیث في یوم 

م قام فخامة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة 2004فبرایر 10ه الموافق ل1424ذو الحجة عام 

  .بتدشین المكتبة المركزیة لجامعة مستغانم

  :اھداف المكتبة المركزیة_ 

ü  الحفاظ على المعرفة وإثرائھا وتنمیتھا، والعمل على نشرھا وتقدیمھا على المستویین القومي

 .واإلنساني

ü   ،نشر العلم و إعداد الكفاءات المتخصصة في فروع العلم المختلفة على مستوى العصر
 .وحفظ التراث العلمي ونقلھ عبر األجیال من خالل التعلیم و التدریب

ü یا و روحیا و خلقیاالنھوض بالشباب فكر. 

ü المساھمة في تنمیة المجتمع إقتصادیا و إجتماعیا و ثقافیا. 

ü  توثیق الروابط الثقافیة و العلمیة بینھا و بین من یشترك معھا من مؤسسات في الرسالة

 .والھدف محلیا و عربیا و عالمیا

ü  إعداد و توفیر القیادات في شتى القطاعات العلمیة و المھنیة في المجتمع 

ü  إعداد الشباب المفكر الذي یستطیع التعبیر عن أفكاره علما و عمال و الذي یدرك و یقدر
 .تقالید مجتمعھ و األفكار و القیم السائدة فیھ

ü  متابعة التقدم العلمي في شتى فروع المعرفة و اإلسھام في ھذا التقدم عن طریق البحث
ت المجتمع في شتى قطاعاتھ و العلمي كأداة لتوسیع حدود المعرفة اإلنسانیة لحل مشكال

1.تنمیتھ اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا
 

  :العاملون بالمكتبة المركزیة 2_2
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یعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجامعیة ذلك العنصر الفعال للقیام بخدمات معلوماتیة، وعلیه 

 .فالجدول یبین عدد الموظفین ورتبهم

 الرتبة العدد

 بالمكتبات مستوى أولملحق  2

 .وثائقي أمین محفوظات 4

 عون تقني بالمكتبات الجامعیة 9

 مساعد المكتبات 9

 المجموع 24

  

  العاملون بالمكتبة المركزیة) 9(جدول رقم
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  رصید المكتبة 3_2

مما یخدم المجتمع المستفید حیث یغطي . تتوفر لدى المكتبة المركزیة على رصید وثائقي متنوع

ویوضح الجدول توزیع األرصدة الوثائقیة بالمكتبة من . التخصصات الموجودة في الجامعة جمیع

  .حیث عدد العناوین وعدد النسخ

  عدد النسخ           عدد العناوین          نوع الوثائق         

  17206:عربیة  الكتب

  18146:أجنبیة

50700  

50900  

  2500: عربیة  القوامیس والموسوعات

  2320: أجنبیة

3000  

3300  

  300: عربیة  المذكرات الماجستر والدكتوراه

   200: أجنبیة

400  

300  

  2000: عربیة  المجالت

  3564: أجنبیة

4100  

5000  

  117700  46136  المجموع

  

  الرصید الوثائقي للمكتبة المركزیة) 10(جدول رقم
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  :مستعملي المكتبة 4_2

 الفئة عددها

 الطلبة لیسونس 6551

 ماستر 4460

 ماجستر 315

  دوكتوراه  682

 أستاذ دائم 505

 أستذ مؤقت 102

 المجموع 12615

  

  مستعملي المكتبة) 8(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

96 

 

  القانون الداخلي للمكتبة المركزیة 5_2

  :قانون خاص بالطلبة_ 

  :الیسمح الدخول الى المكتبة بدون تقدیم الوثائق التالیة: المادة األولى

  .الطالببطاقة _ 

  .بطاقة القارئ_ 

  .بطاقة القارئ بطاقة شخصیة: المادة الثانیة

  .االلتزام باللیاقة واآلداب العامة ونظافة المكان_ 

  :داخل المكتبة یمنع منعا باتا مایلي: المادة الثالثة

  .التدخین وأكل الشرب_ 

  .الهاتف والوسائل السمعیة_ 

زعاج اآلخرین_    .رفع الصوت وإ

  .الكراسي والطاوالت تغیر وضعیة_ 

  .یمنع منعا باتا اإلطالع في البحث البیبلیوغرافي شخصین في نفس الجهاز_ 

  :كا تجاوز لهذا النظام یعرض صاحبه للعقوبات التالیة: المادة الرابعة

  .إنذار مسجل على البطاقة_ 

  .اإلقصاء المؤقت والنهائي من خدمات المكتبة_ 

  .اإلحالة على المجلس التأدیبي_ 

  .على أعوان األمن الحرص على تطبیق الصارم لهذا النظام: المادة الخامسة_

  :قانون خاص بالعمالة_ 

  .تسایر المكتبة ظروف وقت دخول وخروج العامل الذي یقطن بعیدا عن مكان العمل_ 

  .یتوجب على العمالة بالقیام بالوظائف الموكلة إلیهم_ 

  .كون مصحوب بوثیقة تثبت سبب ذلكفي حین خروج العامل أو غیابه، یجب أن ی_ 

ال بد على العمالة بالتعاون المشترك فیما بینهم من خالل التبادل والتغییر بین الوظائف من أجل _ 

  .معرفة كل مهام المكتبة 

  .االتصال االنساني و اإلداري ضروري داخل المكتبة -
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  دلیل المقابلة: المبحث الثالث

  :دلیل المقابلة_3

في هذه المكتبة تعرف كل أمورها ونظامها الداخلي والخارجي فكیف یتم تسیر أنت كمسئول _1س

  مواردها البشریة في مؤسستكم؟

التسییر في المكتبة یكون بتقدیم لكل موظف المهام التي یقوم بها وكل إدارة تتخذ استمارة _ 1ج

ین ویكون حضور تطبق كل نظام المكتبة، وهناك الوثائق الثانویة تخص دخول وخروج الموظف

وكذلك بالمالحظة أعرف إذا كان الموظف منضبط أو " هذا إذا جا متأخر"استفسارات عن التأخیر

ال وكل هذا یكون بترخیصات یقوم بها الموظفین داخل المكتبة كرخصة التأخیر ، رخصة الغیاب، 

  رخصة عدم أداء المهام،

ذا خرج الموظف بدون رخصة یت حمل مسؤولیته وبالتالي القانون رخصة عدم االنضباط وااللتزام،وإ

  .هنا الیحمیه

  في رأیكم أین یكمن دور المورد البشري في سبیل تحقیق أهداف المكتبة؟_ 2س

بمهمة الموظف وینضبط في عمله ویقوم بمبادرات شخصیة مثال في ترتیب كتاب  یكمن_ 2ج

یكون لیس في مكانه أو تصحیح رقم تصنیف مثال والعمل یكون بالضمیر اإلنساني اللي یخلیه 

  .یبدي الرأي الخاص به ویعطینا اقتراحات یخرجنا من مشكل ما

  ات؟ترى هل كل موظفي مكتبتكم متخصصین في علم المكتب_ 3س

لیس كل موظف هو متخصص هناك من یملك مستوى سنة الثالثة ثانوي وهناك من یملك _ 3ج

تخصص العلوم التجاریة فقد نال مسابقة توظیف في مساعد أو عون إداري كما أن هناك موظفین 

أرشیفین كملحق مكتبات مساعد مكتبي وعون تقني بالمكتبة وباألقدمیة هناك معدل سنوي یطلع في 

  .المهنیة الخدمة 

إن جمیع األنشطة المرتبطة بتحدید احتیاجات الموارد البشریة وتنمیة قدراتها ورفع كفاءتها _ 4س

  ولهذا ما هي أهم الخطوات التي یسیر علیها المورد البشري في مكتبتهم؟

 personnelsأهم الخطوات أوال تكون بإجراءات مسابقات التوظیف مع عقد شراكة مع إدارة _ 4ج

ة العلیا في الوظیف العمومي، إما التوظیف یكون على أساس المقابالت وهذا یتركز أساسي اإلدار  
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على الخبرة المهنیة أم تكون عملیة التوظیف على أساس اإلختبارات ویتمثل في الرصید المعرفي 

  .لدیه، ولماّ ینجح یحصل على وظیفة مما یتم تكوین الموظف لیعمل عادي

تصور مستقبلي من خالل المقارنة بین البدائل المتوفرة في الحاضر یمثل التخطیط المورد _ 5س

والتي سوف تكون موجودة مستقبال إلتخاذ القرار فیما هو أفضل من أجل وضع هدف والعمل على 

  تحقیقه ولهذا كیف یتم التخطیط على مستوى مكتبتكم؟

و  الموارد البشریةالتخطیط أوال یكون من طرف  مدیریة المستخدمین هي التي تخطط هذه _5ج

وما علینا نحن إال التنفیذ ویكون التخطیط أیضا  استقطابها حسب التخصص والدرجة العلمیة 

  .حسب المهام المكتبیة التي تقدم لكل موظف من تصنیف، تكشیف، جرد وتسییر بنك المعلومات

سبة یعتبر التوظیف أساسي في أي مؤسسة إذ یقوم هذا األخیر لشغل الوظائف المنا_ 6س

والمؤهلة من أجل تقدیم خدمات مكتبیة ومعلومات للمستفیدین ترى كیف یتم توظیف المورد البشري 

  في مكتبتكم المركزیة؟ وعلى أي أساس یتم اإلختیار؟ ومن المتصرف في ذلك؟

یتم بمسابقات التوظیف وبعدها یتم اإلمضاء ویوظف العامل ویتم اختیار الموظف حسب _ 6ج

ت وذلك یكون بمحضر تنصیب ومحضر تعیین، وصورته وتاریخ التعیین ویتم الكفاءات والمهارا

  .دراسة ملفه ، والمتصرف في ذلك السلطات العلیا هي التي تقوم بالمسابقات

  ما هي أهم المعلومات التي تتوفر علیها قاعدة البیانات الخاصة بالعمالة؟_ 7س

أهم المعلومات الخاصة للعمالة تخص اسم، لقب الموظف، اإلقامة، الرتبة وكذلك أهم  -7ج

الشهادات المتحصل علیها وحتى المستوى الدراسي وأداء العمل فیها عدد الغیابات والتأخر إلى 

  .غیر ذلك

  هل یتلق الموظف الجدید التدریب الداخلي؟_ 8س

  .نعم یتلقى الموظف التدریب داخلي_ 8ج

أن نجاح أي مؤسسة سواء كانت خدماتیة أو غیرها فهو مرتبط أساسا بعملیة تدریبیة ولهذا _9س

  ما هي أهم الدورات التدریبیة التي یحتاج إلیها المورد البشري داخل مكتبتكم؟
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أوال تكون المقابلة عن الموظف، معرفة شخصیة كاملة علیه وأهم الشهادات المتحصل علیها _ 9ج

لتي یمتلكها في العمل ویتم توجیهه إلى نوع العمل المطلوب وبعدها یالحظ وما هي القدرات ا

  العمال طریقة 

  .العمل في المكتبة ویتعلم تصنیف الكتب، الجرد والمعالجة الوثائقیة اآللیة یتعلم مرحلة بمرحلة

  .هل تلقیتم تكوین في تسییر الموارد البشریة في المكتبة الجامعیة داخل الوطن_10س

نتلقى في هذا المجال الن مكانة المكتبي مهمشة لیس له قیمة في البلد وكذلك ال یوجد  ال_ 10ج

حق لإلنسانیة مقارنة بالخارج وهذا إذا ترق الموظف في عمله یرسل الموظف یتكون في الخارج 

ویزودنا بمعلومات جدیدة مصحوب بتقریر شامل حول المكتبة التي تكون فیها بالخارج ویتمثل هذا 

  .یر في مقارنة أوجه التشابه بین المكتبة التي تكونّ  فیها والتي یعمل فیهاالتقر 

مثلما یعتبر التدریب ضروري في المكتبة الجامعیة كذلك التكوین، ترى ما هي االحتیاجات _ 11س

العملیة التكوینیة التي تجدونها في مكتبتكم ضروریة وهل هذا األخیر له عالقة باستخدام تكنولوجیة 

  ة فقط أم غیر ذلك ؟الحدیث

االحتیاجات التكوینیة یجب أن تكون هناك إمكانیات توفرها السلطات العلیا والمسئولین ألن _ 11ج

هم الذین یقومون بذلك ،وانتقال الموظف من رتبة إلى رتبة هذا إذا حصل على الترقیة وكان عنده 

لمكتبة ولهذا الزم أن تتوفر مستوى عشرة والبد من توفر التجهیزات هي كذلك جزء مهم بالنسبة ل

  .التكنولوجیا الحدیثة والتكوین أیضا یكون نظري والتطبیقي معا 

  تلقیت دورات تكوینیة في الخارج؟_ 12س

یوما هذا لكوني مسئولة على المكتبة  15نعم تلقیت دورات التكوینیة في فرنسا لمدة _ 12ج

  .ناقصةفمفروض علي ذلك حتى أنمي المكتبة وأزودها باألشیاء ال

مهما توفرت في المكتبة العملیة التدریبیة والتكوینیة فهو راجع إلى حجم الموارد المالیة _ 13س

  ولهذا هل هناك میزانیة مخصصة لتأهیل المورد البشري خاصة باالحتیاجات التدریبیة والتكوینیة؟

  .ةنعم هناك میزانیة خاصة بالدورات التكوینیة یكون التمویل من طرف المؤسس_ 13ج

  ما رأیكم في التكوین الذاتي والتكوین الموضوعي؟ وأیهما أفضل؟_ 14س
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لكن التكوین الموضوعي یتقیم بلجان خاصة مثل "ما نقدروش نقیموه " التكوین الذاتي_ 14ج

الملتقیات ألن الذاتي یبقى محصور بمجموعة من التسؤالت مطروحة أنا أفضل التكوین 

  .الموضوعي أو المستمر

  ف تجرى المرحلة التقییمیة في مكتبتكم؟ترى كی_ 15س

تجرى المرحلة التقییمیة عن طریق تقدیم ورقة المالحظة فیها تقییم عمل الموظف یكتب _ 15ج

  .كتاب في الیوم یكتبها في ورقة المالحظة 20الخدمة التي یخدمها في الیوم مثال إذا قام بتصنیف 

  ضعف العمالة فیما یرجع  هذا النقص؟إذا كان تقییم األداء راجع إلى معرفة نقاط _ 16س

تعطیه خدمة وما یكملهاش ألن " یرجع النقص من خالل العمل الذي یعمل فیه مثال _ 16ج

، إذ ال یوجد هناك روح المبادرة إّال القلة فیهم یعمل "الموظف یحب یكون قاعد ویجوه الدراهم

تكالیة بمعنى یتكل على اآلخرین ال بالضمیر اإلنساني وهذا راجع من التنشئة االجتماعیة كذلك اإل

  .یوجد تشارك في المهام الزم كل واحد یأخذ المهمة الخاصة به

على أي أساس یكون تقییم عمالك هل على أساس الرتبة أم على أساس المعلومة المخزنة _17س

  لدى العامل؟ أم غیر ذلك؟

  .داء والسلوك الجیدأنا أقیم عمالي على أساس العمل والمردودیة في االنضباط واأل_17ج

یشهد المورد البشري الیوم تطورات متباینة وذلك من خالل تطبیقه للقوانین التي یسیر _ 18س

  علیها ذلك لتنظیم العمل المكتبي وبهذا الصدد كیف یتم تقییمكم للتشریع المكتبي في الجزائر؟

انوني الذي ال یطابق ال یوجد أهمیة وقیمة للمكتبي بالنسبة للذي یسیر هذا التشریع الق_ 18ج

للمواصفات العملیة كما هو في الخارج یعتبر هناك بالدرجة األولى في القانون الغربي، نحن نتقید 

  .بقانون الجریدة الرسمیة وما یملیه التشریع الجزائري

كل مكتبة تكون مرتبطة بمجموعة من األنشطة تتطلب جهد وعمل أكثر بحیث یصعب _ 19س

ي تحتاج إلى أفراد ذوي المهارات وقدرات عالیة لحل المشاكل المستعصیة التعامل معها وبالتال

  ولهذا كیف یتم استثمار هذا األخیر؟

االستثمار البد أن یكون هناك مختص في ذلك یفهم العمال والمهارات اإلنسانیة و اإلداریة _ 19ج

  .التي یمتلكونها حتى یكون التسییر أحسن واالتصال اإلداري محقق ووالقدرات
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أنت كمود بشري في هذه المكتبة لدیك قدرات هائلة وكفاءات ومهارات ترید التطلع إلى ما _ 20س

هو جدید في عصر المعلومات والتكنولوجیا في تنمیة كفاءاتك ترى ما هي الحاجات والدوافع التي 

  المعلومات؟ تساعدك حتى تصبح أخصائي

حتى أكون أخصائیة المعلومات ال بد أن تكون لدي رصید معرفي عن إدارة المعلومات _ 20ج

والمعرفة وأیضا الخبرة والمعلومات التي أدیتها من التكوین الموضوعي ومع الوقت تعلمت إستخدام 

ألننا في عصر  les base des donnée.اإلعالم اآللي وكیفیة الجرد وحتى قواعد البیانات

  .التكنولوجیا الحدیثة والعولمة التكنولوجیة

  ما طبیعة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في مكتبتكم؟_ 21س

هناك الهواتف السلكیة والحواسیب وبرمجیات السنجاب و قواعد البیانات، ولهذا مازلنا _ 21ج

  .كتبة نتعامل مع الملموس وما هو ورقي أكثر، تقریبا ال یوجد تطور في الم

  برأیك كیف أثرت تكنولوجیا المعلومات على المكتبة عامة والعمل المكتبي خاصة؟_ 22س

كما قلت مازلنا نتعامل مع حاجة ملموسة یعني مع الورق ما وصلناش إلى حاجة سموها _ 22ج

رقمنة الكتب یوجد االنترنت متوفرة لكن فیما یخص المكتبي هذا إذا أراد أن ینمي القدرات 

مات بنفسه، یحتك بعصر المعلومات والتكنولوجیا، لكن أفضل مكتبتي یكون هناك تعادل والمعلو 

  .بین تكنولوجیا والورق المطبوع حتى الیفقد قیمته 

تعتبر تكنولوجیا المعلومات من بین التحدیات التي تشهدها مكتبات العالم ذلك بفضل _ 23س

  ي تشهدها مؤسستكم؟االنفجار المعلوماتي ترى ما هي التحدیات األخرى الت

تكون اجتماعیة أحیانا ألن الموظفین الزم تفهمیهم وتتعایشین مع الوضعیة التي یعیشونها _ 23ج

  .الزم نتفهم األمر. هناك أمور شخصیة تخلیه ما یخدمش غایة، أو یكون مشكل صحي

رضاء مستفیدیها _ 24س   .هل مكتبتكم تحتك وتنافس المكتبات األخرى بجودة إنتاجها وإ

تحتك إلى حد ما مثال مكتبة تلمسان أفضل من مكتبتنا بإعتبارها مجهزة بكل الوسائل _ 24ج

كما عندها جودة في اإلنتاج مقارنة بمكتبتنا ومتطورة . عندها موقع خاص بها وماسحات ضوئیة

أحس بالنقص في مكتبتنا عندهم الطالب  یمتلكون ثقافة القراءة أكثر وعندنا هنا منعدمة تقریبا 

دلیل في ذلك أننا هناك فترات نجد فیها الطلبة یترددون علیها كثیرة مثل في فترات إعداد البحوث وال
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و تقدیم لإلختبارات فقط ولهذا لماذا ال نجد الطلبة في أوقات العطل یترددون في المكتبة ، وهنا 

  .الجواب واضح یتمثل في عدم وجود مجتمع قارئ

  اجل عرض خدماتها ومهامها للباحثین ؟ هل مكتبتكم لها موقع خاص بها من_25س

هناك موقع خاص بها  واآلن یحتاج إلى تحیینه، ألنه موقع نسبي لم نصل الى حد التغییر _25ج

وهي دائما تابعة لجامعة عبد الحمید بن بادیس یجب ان تكون میزانیة كبیرة و تكون مواكبة للعصر 

  .عاني من نقائص عدة الذي نحن فیه باعتبار أن المكتبات الجامعیة ككل ت

  ما یمكن تلخیص االستفسار برأیك ما هو واقع المورد البشري داخل مكتبتكم المركزیة؟_26س

لحد اآلن لم یصلنا مفهوم الحقیقي لتسییر الموارد البشریة ألن درجة المعرفة ناقصة باعتبار _26ج

ض الموظفین القلة أننا في عصر المعرفة، ال یوجد مهارات وكفاءات بمستوى عال، ولهذا بع

یبادرون باش یكسبوا خبرة ومهارة ألن الواقع یفرض ذلك وطبعا یكون باالحتكاك بالتكنولوجیا 

  .المتطورة

  

  :تحلیل المقابلة 1_3

أصبح تسییر الموارد البشریة ضرورة تفرضها توسع أنشطة المكتبات الجامعیة مما أدى إلى اهتمام 

التسییر داخل المكتبة من قبل المسئول الذي یراقب األعمال الموارد المطلوبة في الوقت الراهن، ف

واألنشطة وتوجیه هذا المورد البشري إلى كافة األعمال الفنیة والتقنیة واستخراج تلك القدرات 

والمهارات التي یمتلكها وكذلك تهیئة الظروف المالئمة له الستخراج أفضل الطاقات مما یحقق 

المنصوص في نظام المكتبة مما یجعل المسؤول یتخذ إجراءات  أهداف المؤسسة ویحترم القانون

من خالل مراقبته ومالحظة ذلك العامل وانضباطه وااللتزام بالمهام التي قدمت له في المهلة 

ذا لم یلتزم بما قدم له یتحمل المسؤولیة وهذا ما یسمى بالقصور في العمل إذ یسبب خطر  األولى وإ

ا یستبعد أحد األفراد جزءا من مسؤولیته عن عمد أو عندما یقصر كبیر على اإلدارة یحدث عندم

إذا خرج " عن أداء الموظف لفترة من الزمن وهذا ما الحظناه في إجراء المقابلة لقول المبحوثة 

أو التأخیر في إنجاز " المسؤول بدون رخصة یتحمل مسؤولیته وبالتالي القانون ال یحمي المغفلین

طیر من مظاهر سوء اإلدارة كاالعتماد كثیرا على الجهد الجماعي العمل وهو أیضا مظهر خ
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المشترك في إنجاز العمل وقد تكون هنالك بعض العادات الشخصیة السلبیة للعاملین كالتراخي 

والكسل إضافة إلى غیاب اإلشراف الفعال فعلى، المسیر تفادي هذه المشاكل لذا فعلیه إصدار 

تاجیة وجودة في العمل، وال بد أن یكون هناك متخصصین في قوانین جدیدة حتى تكون هناك إن

علم المكتبات ألنهم القلب النابض إلدارة المكتبة حتى تكون هناك شمولیة في العمل بمعنى أن 

وبالتالي یكون هناك تنسیق . تشتمل جمیع الفئات العاملة على اختالف وظائفهم وأماكن تواجدهم

ك أفكار متبادلة ومنطقیة خاصة إذا كان الموظفین في نفس وتكامل في أسلوب العمل ویكون هنا

التخصص یفهمون بعضهم أثناء تقدیم الخدمة وبالتالي یكون هناك استمراریة منذ بدایة العمل 

یجب أن یكون متخصص في مجال علم "وخالل تدرجه الوظیفي في المكتبة وذلك لقول المبحوثة

ت مسؤولیات تنفیذیة ووظائف استشاریة في مجال األفراد ، فإدارة الموارد البشریة هي ذا"المكتبات

العاملین في المؤسسة فتهدف إلى تحقیق زیادة المقدرة على األداء والرغبة في العمل ورفع روح 

المعنویة وهذا راجع إلى كیفیة تخطیط العاملین الذي یعتبر عملیة تنبؤیة وتحدید االحتیاجات 

لعاملة والتخطیط هو الوظیفة األساسیة واألولى التي تقوم بها للكشف عن نقص أو زیادة في القوى ا

اإلدارة بوضع إستراتیجیة وخطة محكمة بتوفیر میزانیة مالیة معتبرة لبدایة المشروع ووصوال 

بالتسییر الكامل بوظائف المكتبة وذلك بدایة بالتوظیف الذي تحدده اإلدارة العلیا من اختیار وتعیین 

ة تمتاز بقوة رأس المال الفكري الذي یصب في طیاته امتالك الفرد أحسن وأفضل قوى بشری

المعرفة والمهارة وقدرات هائلة ورغبة دائمة  في التطلع إلى ما هو جدید وذلك بإجراء مسابقة 

توظیف النتقاء أحسن قوى عاملة تمتلك هذه القدرات وبعد یتم تدریب الموظف الذي یعتبر عملیة 

ارات والمفاهیم وقواعد واتجاهات لزیادة وتحسین أداء الفرد، وتقع تعلم تتضمن اكتساب المه

المسؤولیة األولى لتدریب الفرد الجدید بصفة عامة على الرئیس أو تفویض المسؤولیة إلى عامل 

من العمالة یكون ذو خبرة في المؤسسة من خالل تحدید االحتیاجات التدریبیة التي تعتبر جملة من 

المطلوب إحداثها في معلومات العاملین لرفع كفاءاتهم لتحقیق أهداف معینة  التغیرات والتطویرات

حتى یكون الموظف أكثر مما یكون فیلجأ إلى دورات تكوینیة في مجال علم المكتبات والتكوین هو 

اآلخر من أهم الوظائف التي تسیر علیها الموارد البشریة في المؤسسات الذي یعتبر هو مطلوب 

لتحاق بمجال التكوین بحیث یهدف إلى تغیرات ذهنیة سلوكیة وفنیة من أجل على كل موظف اال
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تحسین أداء العامل والخروج بنتائج جیدة لكن التكوین في نظر الموظفین في المكتبة قلیل جدا 

ال نتلقى " ومنعدم تقریبا في بلدنا باعتبار مكانة المكتبي ال قیمة لها ومهمشة بدلیل قول المبحوثة 

هذا المجال الن مكانة المكتبي مهمشة لیس لدیه قیمة في البالد وكذلك ال یوجد حق  تكوین في

یتضح ذلك بأنه ال یوجد حق لإلنسانیة بمعنى إهمال الكبیر لقیمة " لإلنسانیة مقارنة في الخارج

الموظف وعدم احترامه ویرون في ذلك أن حقوق اإلنسان موجودة في بالد الغرب فقط، وهذا ما 

ظف الجزائري یتذمر من سوء المعاملة له ألن التكوین یرتكز على نقطة أساسیة هي جعل المو 

التحفیز من قبل المسئولین ألنها نقطة بدایة المشوار في نجاح المؤسسة وتحقیق الكفاءة التي تمثل 

االستخدام األمثل للموارد المتاحة للمؤسسة بحیث یتم تحقیق أعلى إنتاج في المیزة التنافسیة 

  .فاءة اإلنتاجیةوالك

لكن وما تعانیه المكتبات الجامعیة من نقص وقصور في األهداف والمناهج والطرائق والوسائل 

التي تستخدم في التكوین، كذا في مستویات األساتذة المؤطرین والنقص دائما یتضح في عدم 

امج ومناهج وضوح هذه األهداف الشاملة هي التي تجعل هذا التكوین في المستوى المنشود من بر 

ووسائل تجعل الطلبة یشعرون أمام موضوعات مفیدة جدیدة وتقدمهم في المعارف والخبرات 

ویصرحون أساتذتنا الكرام بأن السبب یعود إلى نقص في التأطیر ونقص كوادر التدریسیة صاحبة 

ة عن المؤهالت العلیا في المكتبات خاصة، المعالجة اآللیة للمعلومات وقصور المناهج الدراسی

تلبیة الحاجات اآلنیة ومستقبلیة وعن مواكبة التطورات المتالحقة في هذا المیدان، یجب أن تكون 

الموارد التدریبیة بحق منسجمة مع الواقع ومع المطالب والحاجات، مع التقدم المضطرد وعلى 

ع معاهد المكتبات أن تضع هذه الحقائق نصب اعینها وبكلمة موجزة علیها أن تعلم أین تق

والنقص كذلك یكمن في نقص المراجع والمصادر في مكتبتنا خاصة في مجال . المكتبات بالتحدید

علم المكتبات وضعف التشریعات القانونیة سواء تلك التي تقودها معاهد المكتبات على أساسها أو 

ي أو فال بد من أن یكون هناك تكوین ذات. الخاصة بتعیین الخرجین بعد إنتهاء تحصیلهم الدراسي

شخصي للمؤهالت التي یمتلكها الفرد وذلك بالتوجیه لمواكبة التحوالت الكبرى واالجتهاد لالبتكار 

دراك وفاعلیة هو جزء من اإلبداع وابتكار  واإلبداع ألن البحث عن المعلومات واستخدامها بفهم وإ

لهم خاصة الدكاترة  األفراد من خالل امتالك المقدرة االتصالیة ومساءلة اآلخرین واالستماع الجید
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وطرح وجهات نظرهم والدخول بمناقشات لعلى وعسى تساعدهم في تنمیة الشخصیة المهنیة 

وتطویر سلوكاتهم الذهنیة ومما یساعدهم في إخراج تلك الطاقات التي كانت عبارة عن خامات، 

حیث یقدمون والحاجة الماسة إلى التأهیل في المعلومات أكثر و المشاركة في المنظمات العلمیة 

فوائد ملموسة تحرك المعلومات وتلبي حاجات المعلوماتیة في العصر الرقمي وتدعم القرارات 

المتخذة في جمیع المیادین مما یساعدهم في تطویر مؤهالتهم الفنیة من معرفة مصادر المعلومات 

وتخلق الموازنة بین  والتكنولوجیة البحث أي تكوین الخبرة العلمیة لدى الدارسین والقدرة على تقییمها

الرواد والمكتبة والبحث عن المعلومة في بنوك المعلومات ومعرفة الكتب والدوریات والمصادر 

أن التكوین الذاتي "اإللكترونیة في مجال تخصص علم المكتبات لكن المبحوثة تنكر ذلك في قولها 

كن في الذاتي هناك ال یقیم عكس التكوین المستمر أو الموضوعي الذي یتقیم بلجان خاصة ل

وهذا ما یمكن " مجموعة من التساؤالت تبقى مطروحة أنا أفضل التكوین الموضوعي أحسن

مالحظته في هذا القول أنه البد من التكوین الذاتي أو الشخصي فهو جد مهم باعتباره هو الذي 

حداث التغییر في سلوكه، و  هو النمط الذي یبنى على رغبة الفرد في التعلم واإلبداع واالبتكار وإ

یمیز العملیات العقلیة ونشاطه الفسیولوجي و العصبي، وسبل إدراكه لمیزات خارجیة، كما هو 

تكملة للتكوین الموضوعي فهذا یساعد في تكوین شخصیة لدى اإلنسان فلدیه طاقات وخامات 

سیاسات ومن ال. یمكن إخراجها واالستفادة منها والخروج بحلول تمكن الباحث من الوصول إلیها

المنتهجة في تسییر الموارد البشریة تقییم أداء العمالة التي تعني تقدیر كفاءة العاملین في أعمالهم 

وسلوكهم من خالل مالحظة أفراد العاملین والتقاریر اإلحصائیة الشفویة وحتى المكتوبة، فیؤدي 

خراج تلك الطاقات التي یمتلكونها من خالل  الوالء واالحترام االتزان ذلك إلى زیادة حسن األداء وإ

والنظام واالنضباط في العمل كل هذا یمكن أن یتحصل على درجات تقییم عالیة وكذلك االهتمام 

بالمعلومة المكتسبة، لكن المجتمع الجزائري مجتمع متخلف ال یهتم بقیمة المعلومة وكیف تستخدم 

ب المال على المعلومة أو وطبعه أناني وهذه عرفت من التنشئة االجتماعیة كون المواطن یح

الموظف ال یعمل لكنه یحب أن یأخذ "یكسبها من أجل المال وال یعمل بها وهذا بدلیل المبحوثة 

أجرا بدون تعب أو جهد یذكر ال یوجد هناك روح مبادرة إّال القلة فیهم یعمل بالضمیر اإلنساني 

یة هو ما یعیشه اإلنسان في صحیح أن التنشئة االجتماع" .وهذا راجع من التنشئة االجتماعیة
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الواقع من نقص وحرمان لذلك یفضل القانون الغربي ألنه یعتقد أن حقوق الموظف أو العامل 

موجودة عندهم فقط وهو یعتبر بالدرجة األولى في الدول األجنبیة إلى التكوین في الخارج وال یوجد 

ال یوجد أهمیة وقیمة : "في قولهاأهمیة المكتبي في التشریع الجزائري وهذا ما صرحته المسؤولة 

للمكتبي بالنسبة للذي یسیر هذا التشریع القانوني ال یطابق للمواصفات العالمیة كما هو في الخارج 

، وما یضاهیه العالم األجنبي من تقدم وتطور " یعتبر هناك بالدرجة األولى في القانون الغربي

لیصبح أخصائي المعلومات الذي أصبح منتج  تكنولوجیا المعلومات في كفاءات ومهارات المكتبي 

للمعلومة ومحللها ومصنعها واالهتمام بإدارة المعلومات هي األخرى تعتبر ببساطة حقل علمي في 

یصاله إلى  طریقه إلى أن یصبح أكثر شیوعا وتنظیما وتوفیر األمان والسریة للمعلومات ونقلها وإ

لتي تحتاج إلى أدوات تكنولوجیة مما یساعد في من یحتاجها وخزنها واسترجاعها عند الطلب، وا

یصالها للمستفید إضافة إلى إدارة المعرفة  نتاج وبث وإ تحقیق أهداف المكتبة في معالجة البیانات وإ

فتعتبر هي األخرى عبارة عن العملیات التي تساعد المؤسسات على تولید والحصول على المعرفة 

، تحویل المعلومات الهامة والخبرات في حل المشكالت  اختیارها وتنظیمها واستخدامها ، نشرها

تحاد القرارات وهذا ما یجب أن یكتسبه أخصائي المعلومات یجب أن یكون له قدر من الرصید  وإ

حتى أكون أخصائیة المعلومات البد أن یكون عندي رصید " المعرفي وهذا ما صرحته القائلة 

ألن الوقت الراهن الذي نعیشه " ة إلى الخبرة المكتسبةالمعرفي في إدارة المعلومات والمعرفة إضاف

نحن في عصر "یتطلب منا التطور والتجدید مع إتباع العولمة والتحضر في قول المسؤولة 

ولكن ما نجده  أن الكثیر في مكتبتنا مازالت تقلیدیة " التكنولوجیا والعولمة والیقظة التكنولوجیة

لتقلیدیة إذا كان االعتماد على التكنولوجیا أكثر وأصبح تتعامل مع الورق فقط وبعض األجهزة ا

هناك رقمنة للمعلومات وبالتالي تصبح المكتبة رقمیة، لكن هذا ما یجعل من نقص في قیمة الورق 

المطبوع فیعود ذلك إلى نقص في درجة المعرفة وال یوجد هناك مصطلح اقتصاد المعرفة كونه 

لى أرض الواقع فهي باب تصنیع المعرفة من حیث تناول أكبر أنواع االقتصاد وفرضه الخیال ع

البحث والدراسة والتحلیل فقد أصبح مطروحا في جمل البحث فهي مصدر للمیزة التنافسیة 

والتحدیات التي تواجه الموارد البشریة وأشارت المبحوثة في قولها لم نصل إلى حد اآلن إلى 

فاءات والمهارات العالیة منعدمة كون المعرفة مصطلح الحقیقي لتسییر الموارد البشریة ذو الك
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ناقصة لدى أفراد العاملین وال بد من تطویر أنفسهم ومواجهة التحدیات المستقبلیة حتى یكون في 

  .المستوى المطلوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

108 

 

  :النتائج  2_3

من خالل المعلومات التي توصلنا إلیها عن طریق البحث في المقابلة التي أجریت مع مسئولة 

المكتبة المركزیة بجامعة عبد الحمید بن بادیس، ومما سبق ذكره في هذه الدراسة وعلى ضوء 

 :فرضیات البحث توصلنا إلى النتائج التالیة

 یجب أن تتوفر في المكتباتابط علمیة تسییر الموارد البشریة لها أسس وضو : الفرضیة األولى

  .الجامعیة

تبین من خالل أقوال مسئولة المكتبة أنه البد أن یكون هناك أسس لتسییر الموارد البشریة ضمن 

أهداف ال بد من تحقیقها من خالل كیفیة التسییر الفعال لهذه القوى العاملة التي تسعى جاهدة في 

إنجاز كافة اإلبداع، االبتكار وتزوید المكتبة بالمعلومات القیمة التي تحتاجها والتي تبادر في 

األعمال والنشاطات مرورا بوظائف مطلوبة كل مكتبة من تخطیط واختیار أحسن وأفضل الكوادر 

یتم توظیفها وما تقوم به من أعمال داخلیة تتطلب جهدا أكبر من المعالجة الوثائقیة اآللیة 

ي یحتاجها الموظفین والخدمات المكتبیة المطلوبة ومسایرة وتلبیة االحتیاجات التدریبیة والتكوینیة الت

وكذلك تحفیزهم وتقویة رغباتهم وروح المبادرة ألداء العمل بكل صدق وتكملة المهام المكتبیة 

وتفادي القصور في العمل واالنضباط وااللتزام بالوقت المحدد فهم یمثلون أهمیة إستراتیجیة محوریة 

ن خالل المراقبة المستمرة من تقود المورد البشري في تحقیق النجاح للمؤسسة والدلیل في ذلك م

  قبل المسئول وكذا سجل االقتراحات والمالحظات الموجودة في كل طابق للمكتبة عند بنك اإلعارة 

  حیث أن لكل طلبة، أساتذة، عاملین، لهم الحق في إبداء آراءهم حول المكتبة المركزیة من خالل 

رضاء مستفیدیها الوظائف والخدمات المقدمة لدى مستعملي المكتبة والعمل    على تطویر خدماتها وإ

یصال المعلومات لهم بأقل جهد ووقت یذكر مما سبق نستنتج أهمیة تسییر الموارد البشریة في . وإ

  .المكتبات الجامعیة وما لها من أسس وضوابط علمیة تثبت الفرضیة 

  .لبشریةالمكتبات الجامعیة تساهم في تحقیق كفاءة ومهارة الموارد ا: الفرضیة الثانیة

وهذا ما لمسناه من خالل المقابلة التي أجریناها أنه ال یوجد أفراد عاملین داخل المكتبة المركزیة 

یملكون الطاقات والمهارات الفنیة والسلوكیة والذهنیة التي یكسبها الفرد بنفسه من أجل تطویر تلك 

وبة في سوق العمل التي الخامات الموجودة في ذاته وال بد من تدعیم تلك الكفاءات ألنها مطل

تساعد المكتبة الجامعیة في تحقیق أهدافها المرجوة والمستحقة لاللتحاق بالجامعات المتطورة فما 
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فائدة تجهیز استخدام الموارد المادیة إذا كانت تفتقر إلى ذوي الخبرات والمهارات والمؤهلین 

ا أنه ال وجود لقیمة هذا العنصر والقادرین على أداء وظائفهم من خالل أقوال المبحوثة استدركن

النادر في المؤسسة التثقیفیة وتدعیمها باعتبارها همزة وصل بین الطالب وما هو مطلوب من 

  .المعلومات والمعارف ومن هنا نستنتج أن هذه الفرضیة غیر محققة

  .یواجه المورد البشري في المكتبات الجامعیة مجموعة من التحدیات: الفرضیة الثالثة

الل الدراسة نستنتج أن المبحوثة تنكر وجود تحدیات تواجه الموظفین من تحدیات تكنولوجیة من خ

دارة الجودة مما یؤدي ذلك إلى تحقیق المیزة التنافسیة التي تلعب دورا هاما في خلق الكفاءة  وإ

ن طرف اإلنتاجیة والتي تواجه الموظفین باعتبارهم األداة والعنصر الذي یحتاج إلى االهتمام به م

السلطات العلیا فالتحدیات هي مفروضة على كل مؤسسة تواكب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، 

وهذا أن المكتبة المركزیة ال تحتك بالمكتبات المتطورة والفائقة في مجال الرقمنة فال بد من 

إلى ما  االحتكاك من هذه التحدیات كونها عنصر فعال في إدارة التغییر حتى یتطلع هذا العامل

هو جدید في سوق العمل والتكنولوجیا التي السیما أنها تتطور من حین آلخر وصرحت المبحوثة 

أنه یمكن أن تكون هناك أحیانا تحدیات اجتماعیة تخص الفرد من أمور شخصیة مما یخلق 

واجه االنسجام بینه وبین العاملین، بحیث تشیر األبحاث والدراسات أن الموارد البشریة ال بد أن ت

تحدیات وعراقیل تقودها إلى التغییر في مسارها المهني ورفع الكفاءة اإلنتاجیة بحیث یمكن الخروج 

من بؤرة التخلف والعمل على تطویرها، ومن هنا یمكن أن نستنتج أن الفرضیة  تحققت جزئیا ألنه 

ر العولمة، بل تواجه فعال المكتبة الجامعیة ال تواكب التطور والتكنولوجیا المعلومات وال حتى مظاه

  .تحدیات اجتماعیة فقط
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  :الفصلخالصة

وعلى ضوء ما تطرقنا إلیه من هذا الفصل نستنتج أن المكتبات الجامعیة تواجه النقص والقصور 

في البرامج التكوینیة خاصة داخل الوطن وعدم االكتراث إلى أهمیة هذا العنصر النادر وعدم تقدیر 

التي تساعد المكتبة في الخروج من أزماتها ومصیرها المهني إلى هنا نصل أنه قدراته ومهاراته 

یوجد تقصیر في هذا الموضوع البالغ األهمیة والذي أصبح مطلوبا في البلدان األجنبیة بالدرجة 

  .األولى فالبد من االهتمام بهذا المورد الناذر والتطلع إلى االحتیاجات التي یریدها
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  :خاتمة

وعموما فإن المكانة التي تسعى إلیها المكتبة المركزیة البد أن  یتحكم فیها عاملین أساسین أولهما 

وعي واهتمام القادة بالمعرفة وبرأس المال البشري، وثانیهما مستوى تأهیل وتكوین األفراد من تنمیة 

مكانیة التغییر في هذین العاملین تعطي فرصة وقاعدة إل رساء معالم إدارة مهارات والكفاءات، وإ

المعرفة والمعلومات اللذان یعتبران أساسیان، بما یؤدي إلى تحقیق المنافع في الرقي بالمكتبة 

التدریب الجامعیة أین تصبح المكتبة المحور الذي تدور حوله التنمیة الشاملة في جمیع قطاعات 

 .والتكوین

المكتبة المركزیة رؤیة حول وضعیة هاته الدراسة أجابت عن تساؤالت عدة أدت إلى تجلي ال إّن 

  تطرقنا وعلى ضوء ما  جامعة  عبد الحمید بن بادیس إزاء تسییر الموارد البشریة في هذه المكتبةل

إلیه من هذه الدراسة نستنتج أن المكتبات الجامعیة تواجه النقص والقصور في البرامج التكوینیة  

العنصر النادر وعدم تقدیر قدراته ومهاراته التي خاصة داخل الوطن وعدم االكتراث إلى أهمیة هذا 

من أزماتها ومصیرها المهني إلى هنا نصل أنه یوجد تقصیر في هذا  تساعد المكتبة في الخروج

الموضوع البالغ األهمیة والذي أصبح مطلوبا في البلدان األجنبیة بالدرجة األولى فالبد من االهتمام 

  .الحتیاجات التي یریدهابهذا المورد الناذر والتطلع إلى ا

    



 

112 

 

 :بیبلیوغرافیة

  :القوامیس والمعاجم

. ،إنجلیزيعربي :الكافي في مفاهیم علوم المكتبات والمعلومات. الصرایریة، خالد عبده_1

  .2009دار صفاء،:عمان

  :القوانین والمراسیم

جویلیة  18الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   .29ع . 122- 89رقم  المرسوم التنفیذي_2

1989.  

جویلیة  5 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،.  31ع.133-10رقم المرسوم التنفیذي_3

2010.  

الجریدة الرسمیة للجمهوریة . المتضمن إنشاء جامعة مستغانم 220_98رقم  التنفیذي المرسوم_4

  1998الجزائریة، 

. المتضمن تحدید مهام الجامعة و القواعد الخاصة یتنضیمها 279_ 03رقم  المرسوم التنفیذي_5

  2003الجریدة الرسمیة الجزائریة، 

 

  :العربیة باللغة  لكتبا

: القاهرة . معاصرةاالتجاهات ال: إدارة و تنمیة الموارد البشریة . ، مدحت محمد أبو نصر اهللا_ 6

  .2007،مجموعة النیل العربي 

   . 2003،دار الجمع الجدیدة: القاهرة .دارة ا لموارد البشریةإ.محمد سعید.سلطاننور أ_7

، دار وائل: عمان.بعد استراتیجي دارة الموارد البشریة المعاصرةإ. ، وصفي عقیلي رعم_8

2005.   

  .2004 دار المعارف،: إسكندریة .إدارة الموارد البشریة.ماهر، احمد  _ 9    

الدار الجامعیة :سكندریةاإل. شریةباستراتیجي لتخطیط الموارد المدخل . روایة، حسن_ 10

.2002.  

  .  2010.دار الوراق: القاهرة.دارة الموارد البشریةإاالتجاهات الحدیثة في .لعتیبي، محمد_ 11



 

113 

 

  .1997دار زهران،: عمان.فراد في المنظماتاأل كسلو : السلوك التنظیمي. حریم، حسن_ 12

. إدارة الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة  في عصر المعرفة. ، سعید مبروكإبراهیم_ 13

  .2004،دار وفاء لدنیا :إسكندریة

. دارة المكتبات الجامعیة في ضوء اتجاهات االدارة المعاصرةإ. ، السعید مبروكبراهیمإ_ 14

  .2012المجموعات العربیة، :القاهرة

. وتنمیة الموارد البشریة بالمكتبات و مرافق المعلوماتالتدریب . براهیم، سعید مبروكإ_ 15

  .2012دار وفاء، : اإلسكندریة

: مصر.  إدارة الموارد البشریة. مسلم، علي عبد الهادي، عبد الباقي ، صالح الدین محمد _16

  .2007المكتب الجامعي الحدیث، 

  .2008دار أسامة ،: عمان.إدارة الموارد البشریة.فیصل  ،حسون_ 17

  .2003، جامعة القاهرة: القاهرة  .ةإدارة الموارد البشریة رؤیة إستراتیجی .زاید، محمد عادل_ 18

 مخبر تكنولوجیا: قسنطینة .المكتبات في المجتمع المعلومات. عبد اللطیف ،الصوفي _19

  .2003،المعلومات

منشورات :  قسنطینة. المعلوماتلى علوم المكتبات و إمدخل . طیفلالصوفي، عبد ال_20

  .2001قسنطینة، 

دار الكتاب الحدیث، : القاهرة. مدخل إلى المكتبات والمعلومات. العلي، احمد عبد اهللا_ 21

2001.  

، دار الكتاب الحدیث: القاهرة . أسس علم المكتبات والمعلومات .مد عبد اهللا، احالعلي_22

2005.  

 ،]ن.د[: الریاض المصادربحث و لمحات في المكتبة وال. الخطیب، محمد عبد اهللا عجاج_23

1976.  

   .2001، دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة. مدخل إلى علوم المكتبات. بو الفتوح، حامدأ_24

  .1998، إدارة المكتبة: وزارة التربیة ]: م.د[.  مكتبة المستقبل. ، عزیزةالموسوعي باخرة_25

  .2005للكتاب، مركز اإلسكندریة]: م.د[. والمجتمعنظم المعلومات . هانم إبراهیم، عبد الرحیم_26



 

114 

 

دارتها وخدماتها في . ، محمد فتحي بدر، احمد، عبد الهادي_27 المكتبات الجامعیة تنظیمها وإ
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  سس وظوابط الموارد البشریة في المكتبات الجامعیةأ  :المحور األول

كمسئول في هذه المكتبة تعرف كل أمورها ونظامها الداخلي والخارجي فكیف یتم تسیر  أنت_1س

  مواردها البشریة في مؤسستكم؟

  في رأیكم أین یكمن دور المورد البشري في سبیل تحقیق أهداف المكتبة؟_ 2س

  ترى هل كل موظفي مكتبتكم متخصصین في علم المكتبات؟_ 3س

بتحدید احتیاجات الموارد البشریة وتنمیة قدراتها ورفع كفاءتها إن جمیع األنشطة المرتبطة _ 4س

  ولهذا ما هي أهم الخطوات التي یسیر علیها المورد البشري في مكتبتهم؟

یمثل التخطیط المورد تصور مستقبلي من خالل المقارنة بین البدائل المتوفرة في الحاضر _ 5س

یما هو أفضل من أجل وضع هدف والعمل على القرار ف التخاذوالتي سوف تكون موجودة مستقبال 

  تحقیقه ولهذا كیف یتم التخطیط على مستوى مكتبتكم؟

یعتبر التوظیف أساسي في أي مؤسسة إذ یقوم هذا األخیر لشغل الوظائف المناسبة _ 6س

والمؤهلة من أجل تقدیم خدمات مكتبیة ومعلومات للمستفیدین ترى كیف یتم توظیف المورد البشري 

  ؟ ومن المتصرف في ذلك؟االختیاربتكم المركزیة؟ وعلى أي أساس یتم في مكت

  ما هي أهم المعلومات التي تتوفر علیها قاعدة البیانات الخاصة بالعمالة؟_ 7س

  هل یتلق الموظف الجدید التدریب الداخلي؟_ 8س

ولهذا أن نجاح أي مؤسسة سواء كانت خدماتیة أو غیرها فهو مرتبط أساسا بعملیة تدریبیة _9س

  ما هي أهم الدورات التدریبیة التي یحتاج إلیها المورد البشري داخل مكتبتكم؟

  .هل تلقیتم تكوین في تسییر الموارد البشریة في المكتبة الجامعیة داخل الوطن_10س

مثلما یعتبر التدریب ضروري في المكتبة الجامعیة كذلك التكوین، ترى ما هي االحتیاجات _ 11س

نیة التي تجدونها في مكتبتكم ضروریة وهل هذا األخیر له عالقة باستخدام تكنولوجیة العملیة التكوی

  الحدیثة فقط أم غیر ذلك ؟

  تلقیت دورات تكوینیة في الخارج؟_ 12س
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توفرت في المكتبة العملیة التدریبیة والتكوینیة فهو راجع إلى حجم الموارد المالیة  مهما_ 13س

  ولهذا هل هناك میزانیة مخصصة لتأهیل المورد البشري خاصة باالحتیاجات التدریبیة والتكوینیة؟

  ؟ وأیهما أفضل؟الموضوعيما رأیكم في التكوین الذاتي والتكوین _ 14س

  ترى كیف تجرى المرحلة التقییمیة في مكتبتكم؟_ 15س

  إذا كان تقییم األداء راجع إلى معرفة نقاط ضعف العمالة فیما یرجع  هذا النقص؟_ 16س

على أي أساس یكون تقییم عمالك هل على أساس الرتبة أم على أساس المعلومة المخزنة _17س

  لدى العامل؟ أم غیر ذلك؟

الیوم تطورات متباینة وذلك من خالل تطبیقه للقوانین التي یسیر  یشهد المورد البشري_ 18س

  علیها ذلك لتنظیم العمل المكتبي وبهذا الصدد كیف یتم تقییمكم للتشریع المكتبي في الجزائر؟

  .كفاءات ومهارات الموارد البشریة في المكتبات الجامعیة: المحور الثاني

نشطة تتطلب جهد وعمل أكثر بحیث یصعب كل مكتبة تكون مرتبطة بمجموعة من األ_ 19س

التعامل معها وبالتالي تحتاج إلى أفراد ذوي المهارات وقدرات عالیة لحل المشاكل المستعصیة 

  ولهذا كیف یتم استثمار هذا األخیر؟

أنت كمود بشري في هذه المكتبة لدیك قدرات هائلة وكفاءات ومهارات ترید التطلع إلى ما _ 20س

المعلومات والتكنولوجیا في تنمیة كفاءاتك ترى ما هي الحاجات والدوافع التي هو جدید في عصر 

  تساعدك حتى تصبح أخصائي المعلومات؟

  ما طبیعة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في مكتبتكم؟_ 21س

  برأیك كیف أثرت تكنولوجیا المعلومات على المكتبة عامة والعمل المكتبي خاصة؟_ 22س

  .حدیات الموارد البشریة في المكتبات المركزیةت:  :المحور الثالث

تعتبر تكنولوجیا المعلومات من بین التحدیات التي تشهدها مكتبات العالم ذلك بفضل _ 23س

  االنفجار المعلوماتي ترى ما هي التحدیات األخرى التي تشهدها مؤسستكم؟

رضاء مستفیدیها _ 24س   .هل مكتبتكم تحتك وتنافس المكتبات األخرى بجودة إنتاجها وإ

  هل مكتبتكم لها موقع خاص بها من اجل عرض خدماتها ومهامها للباحثین ؟_25س

  ما یمكن تلخیص االستفسار برأیك ما هو واقع المورد البشري داخل مكتبتكم المركزیة؟_26س
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