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  :الخاتمة

اتضح من خالل هذه  وتطورها، حيثنظرا للقوي في مهنة المكتبات من أهمية من تقدم المهنة 

ها المؤسسة في تمارس واألنشطة التيالدارسة المصادر البشرية هو الركيزة األساسية لكافة العمليات 

  .يتوقف على نجاح المؤسسات والمحرك الذياألساسي المتغير  فهوتحقيق أهدافها،

  :ومن هنا يمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل إليها فيمايلي
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  شكر و تقــــــــــــدر

  

  

  
أتـــــــقدم بالشـــــــكر الجزيـــل الى األستـــــــــــاد المشرف وزار  الدي أبــــى إلى أن يــــوافق على هده 

الدراسة إشــرافا ؛ توجيها و إرشـــــادا فله منــا عظيم العرفـــان على صبــرنا معها طيلــة مدة إنجـــاز 

  .هده الدراسة 

كمــا أتقدم بالشـــــكر الموفور الــــــى كل األساتدة الدين لم يبخلوا علينــا بالنصيحة و تقديم 

  .المعلومات فيمــا يخــــص البحث و إنجاز الدراســـــــــــــــــــــــــة 

  .والــــى كل الديـــن كانوا لـــــــي سندا قريبـــهم و بعيــــدهم 

  .عظيــم الشكر و العــرفان ..... ـــــــــــــــــــــــــــــى كل هؤالء الــــــــــــــــــ
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  :الرضاالوظيفي: الثالثالفصل 

  :تمهيد

، فإن الرضا الوظيفي أهم ظاهرة على الرغم من وجود العديد من االتجاهات الخاصة بالعمل    

،بحيث يعتبر الرضا الوظيفي من أكثر مواضيع ماء السلوكيينالت االهتمام الكبير من قبل العلن

ولعل هذا الغموض  ،حالة انفعالية متعلقة بالموظف يصعب فهمها ألنهعلم اإلدارة غموضا ذلك 

رضا ال عتبرافمنهم من  ،لبحوث والدراسات حول هذا الموضوعأدى الى ظهور المئات من ا

ليه سنعرض في هذه الدراسة ،وعينمستقل يؤثر في سلوك الموظفالوظيفي كمتغير 

  .،عوامله،ومحدداتهمفهومه

  :الوظيفيالرضا  مفهوم- 1

شاع استخدامها للتعبير  قد يكون منإيجاد تعريف شامل للرضا الوظيفي نظرا للمصطلحات التي

تشير عن االتجاهات التي يحملها  أنها لها إالتجاه وظائفهم، وٕان اختلفت مدلو  األفرادعن مشاعر 

  .العاملين

وفي اللغة اإلنجليزية يعرف بأنه التعويض في اللغة العربية بانه ضد السخط، ويشار الى الرضا "

،كما يشير الى الحاجة او الكيفية التي تشبع الكائن فهو التحسن او اإلشباع لرغبة او حاجةاو 

  .الرغبةمصدر لتحقيق 

  :ينهاأورد الباحثين تعريفات متعددة حول الرضا الوظيفي من ب

من العمل، ومفهوم فهو يرى من المفيد التميز بين مفهوم الرضا  :v. Danielتعريف دنيال -أ

 أي أنَ  ،ي العمل، ولكن ليس في العمل نفسه،فقد يكون العاملون راضون فالرضا عن العمل

 .1مصدر الرضا يكون عن طريق الجو االجتماعي للعمل نفسه

بين العامل و  التجاوب الموجود تعني الرضا"مدلول كلمةن يرى أ:Smithتعريف سميث -ب

، فهو 2"،و الرضا عن العمل ينتج عندما يتجاوب العمل مع احتياجات العاملالعامل الذي يشغله

  .العامل حتياجاتالال إذا  كان العمل يحقق إشباعًا ن الرضا يتحقق إيري بأ

                                                           

.134،ص1992غريب ، مكتبة: مصرالتنظيم، علم اجتماع .،لطفيطلعت إبراهيم  1 
  .62دت،ص،الجامعاتدار : والتنظيم، اإلدارةالحديثة، اإلسكندريةالسلوك اإلنساني .، إبراهيمحمودي2
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والمادية والبيئة مجموعة االهتمامات بالظروف النفسية "نه على أ: hoopeck1953حيث يعرفه هوبيك

  1".وظيفتي  عن نى راضتجعل الفرد يقول بصدق أ التي

  :نظرة تاريخية حول الرضا الوظيفي 1-1

لقد تزايد االهتمام بموضوع الرضا الوظيفي للعاملين منذ بداية القرن الحالي في الدول المتقدمة 

لضمان  1765-1750محاولة اإلدارة المستمرة في الثورة الصناعية د ذلك االهتمام إلى اولعل مر 

ن اهتمام اإلدارة بالجانب المعنوي األفراد يعد من التحوالت الحديثة في الواقع أوالء العاملين، و 

ومنذ الثالثينات من هذا القرن وموضوع الرضا األفراد و إدارة شؤون الموظفين،  مجال دراسة إدارة

السلوك التنظيمي في الواليات من الباحثين في مجال علم النفس و الوظيفي يالقي االهتمام المتزايد 

الموضوع بغرض رفع مستوى ،وتطور هذا االهتمام بلمتحدة األمريكية واروبا الغربيةا

 ضوع رضا الوظيفي من دراسات وأبحاثالبكري أن عدد ما كتب عن مو ويذكر كامل و ،العاملين

،غير من المالحظ أن غالبية ركزت على العاملين في القطاع مقالةبحث و يزيد عن أربعة أالف 

بالتالي كان الحظ العاملين في مجال التعليم و ،منها تم توجيه إلى قطاع الخدمات الصناعي وقليل

اث على معلمي المدارس الثانوية بحاأللمجال كان التركيز في الدراسات و حتى في هذا او قليال،

  .ما دونها و 

،فان دراسة االت قد بدأت في وقت مبكر نسبياالرضا الوظيفي للعاملين في مختلف المج ومع أن

  ،لمعلوماتي يعد موضوعا حديث عهد البحثافي المجال المكتبي و لعاملين الرضا الوظيفي ل

البحوث على القيم تلك الفترة كان تركيز دية، فقبل الدراسة حيث بزر في السبعينات الميالو  

نها لم من المأخذ على المهنة المكتبية أ ،ولذا فقط كانالمتعلقة بالمكتبين واالتجاهات والسيمات

  .البشريتعط اهتماما كافيا بالعنصر 

وعولجت تي أثيرت بقضية الرضا الوظيفي الى الوسط المكتبي من الدراسات ال هتمامااليذكر أن 

مو الكبير ،فقد أدى النافيةمكانة المعلومات بالنسبة الى اإلدارة ليست خو ،طرف اإلدارة من

اهتمام اإلدارة بتطوير مكتبات  االجتماعية في حجمها ونشاطها الىللمؤسسات االقتصادية و 

المعلومات لمواكبة متطلبات ذلك النمو المتزايد لمتخذي القرار بالمعلومات المناسبة في الوقت و 

                                                           

  .120، ص2007للطباعةوالنشر،دار الوفاء:السلوكاالداريوالعالقاتاالنسانية،اإلسكندرية.، محمدالصيرفي1
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و لكي نضمن ان توفر المكتبات و نظم .مما يساعد على صنع قرارات ناجحة ناسبالم

ديم ن ذلك يتطلب جهازا بشريا مؤهال قادرا على تنظيم وتقلإلدارة المعلومات المناسبة فإالمعلومات 

تتأثر بمدى  ن إنتاجية موظفي المكتبة في هذا مجالوال ريب أ ،المعلومات المناسبة المطلوبة

،ويعطي فرنسوني عرضا موجزا للبحوث النظرية و الدراسات الميدانية في ظيفي لديهمالرضا الو 

ات الرضا ن دراسو يذكر أ ،المعلوماتفي مجال المكتبات و  مجال الرضا عن العمل التي أجريت

األداء كما دفعها التقبل و  ،عالجت العالقة المفترضة بين الرضا الوظيفيالوظيفي في هذا المجال 

كان واحد من  nourseبين المكتبين لنظرية العالقات اإلنسانية،ويمكن القول ان نورسالسائد 

درس 1937ففي عام  ،الباحثين الرواد األوائل في مجال الرضا الوظيفي في مجال المكتبات

ن من ، ووجد أالعوامل األساسية لعدم الرضا بين المكتبين عن العمل وتحولهم الى أعمال أخرى

يرى و ، 1ابة العمل الكثير ،وقلة فرص التقدم وضعف الحوافز وضعف المرتبات تلك األسباب رق

حيث درس العوامل التي تؤثر في  ،من خالل دراسته المركزة حول الرضا الوظيفيhoppkهوبوك

  .2الرضا عن العمل مثل التغيب و ظروف العمل و اإلشراف 

  :الوظيفيالعوامل المؤثرة في الرضا  1-2

التي البد لإلدارة أن تركز عليها المؤثرة في درجة الرضا الوظيفي و هناك العديد من العوامل 

  3:لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين و أهم هذه العوامل 

  :والرواتباألجر -

االجتماعية لإلفراد وقد أشارت الكثير من شباع الحاجات المادية و مهمة إل يعد األجر وسيلة

، فكلما زاد مستوى وجود عالقات طردية بين مستوى الدخل و الرضا عن العمل الدراسات الى

الف هذا الرأي في خ"هرزبرج"يح ومن الجدير ذكره أ ن و العكس صح رضاهم ارتفعالدخل لإلفراد 

  .4نظرته عندما أكد بن االجر هو من الحاجات الدنيا التي تؤدي الى الرضا 

                                                           

الملك فهد الوطنية  مكتبة: السعودية، الرياضالوظيفي للعاملين في المكتبات الجامعية بالمملكة العربية  الرضا. محمد، سالمسالم 1
  .54، ص1998،
  .251نفس المرجع، ص2
  88، ص1997،والتوزيعالنشر و الجامعيةللدراساتالمؤسسة: بيروتالمواردالبشريةوكفاءةاألداءالتنظيمي،إدارة . ، كاملبربر3
 176،ص2006،وائل للنشردار :، عمان2استراتيجي، ط،مدخل الموارد البشرية إدارة. ، سهيلةمحمد عباس4
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،وٕادارات حكومية عامة او في ه من يعمل في خدمة الدولةيتقاضا فاألجر هو ذلك المقابل الذي

كما يعتبر األجر إحدى الحقوق معينة،مؤسسات خاصة وذلك بتأدية عمال معين أو وظيفة 

من  5،6في المادة  ما جاءاحسب وهذا األساسية بل أولها على اإلطالق التي يتمتع بها العامل 

  .11،901القانون 

  :المهام وتنوعمحتوي العمل -

صالحية ودرجة التنوع في المهام الى العمل وما يتضمنه من مسؤولية و يمثل محتو 

لذلك يرفع مستوى و  ،عمله إلنجازعندما يمنح صالحيات حيث يشعر الفرد بأهميته هميةللفرد،أ

رضاه عن 

���ارا������ھ�او ا����������	�
�����������ار�����ر�ا����
	�ا����ل،��	�
�	�	�������ذ�����

	�������������إ#إذا��(�ا������)'	�������ر�ا��&�ء
	�ا������إ#"�!���� ،������*������
�	�	��

��!+� ،إذ�  .وا�����	�ا������و����3ى ذ&�ء�	�0/'�/��.������������رة.�#,�'�ء

ه ومعرفته ،وهذا مهام تتناسب مع قدرتعلى في العمل في اماطة اعمال او  تتوقف قدرة الفرد

ن تهيئة البرامج التدريسية و التطويرية لرفع قدرات لذلك فإ ذلك،و الذي يتحقق على الرضاينعكس 

يترتب على ذلك ارتفاع  في في المنظمة و  بأهميتهمالعاملين يساهم في شعورهم  إمكانياتو 

رضاهم  

������	���7د،و���أ&�����	���78را,ار���(����أدر&����دأ.�'�ظ���را��������
�������ھ�	������

�� و"3)�?�ر " 1964&�رن ھ�رس 1962(�وم - 1959;�و(: " :�9

��'����ات �,��0ا�(@.,��������
�(BCD�'د���را������را������.  

                                                           

  .17، ص2000،والتوزيعللنشر  العلوم: الجزائر، الجزائرالعمل في  تشريع. محمد ،لصغير بعليا 1
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فراد فرص الترقية وفقا للكفاءة التي تتيح المنظمات لأل:للفردطور و الترقية المتاحة فرص الت-


ي، إذ أن تساهم في تحقيق الرضا الوظيف�(Bا�'��������������1���������'�ذوأھ�'��E�F(�ادذو ،

 �#�I�?�Jت��''	�'�ظ'�أ
��F	���ظ'�ا��''���GH،و���.��اا���''	���و.�;	��(' " :(����+'ھ:

')�''Gو�،  M�.2�ا('���L3و�'���ز��دة('��وز��دة���ا�)�ت، ا��ظ'�'

تتداخل في معالجتها عوامل ية ن دراسة الرضا الوظيفي قد أصبحت قضويشير فرسوني الى أ
التي عالجت الرضا الوظيفي بين العاملين في المكتبات قد عالجت المتغيرات  وان األبحاث،جمة

  :التالية

 .ذاتهعالقات العمل  •

 .السن،الجنس •

 .المهنيةالمجموعات  •

 .معينةمدة العمل في ممارسة مهنة  •

 .الرقابةمستوى  •

 .المهنيااللتزام  •

 .الموظفالدائرة التي يعمل فيها  •

 .واالعداد الفنيأثر التدريب  •

 .العملبيئة  أثر •

 .الحوافز •

 .العالقات اإلنسانية •

بالعمل مباشرة األولى ،تتصل الثالثة ستة عوامل مهمة للرضا عن العمل Keithويحدد كيث 

  :هيالعوامل  أخرى، وتلكبينما الثالثة األخرى تتصل بظروف او جوانب 

 .فاية االشراف المباشرك •

 .العمل نفسه الرضا عن •

                                                           
1�'�, ،���� . N���O;�,،178ص. 
  
2	;Q'إ;�اھ ،����R�Rا���(
. ،ا��)�د،�	?�ر ا����Hق ،

F����أ,�3أ,��')���'
����'+�������ث:('����0ا���.'،ا�����ا���;'ا���3د(�� 21 ص،دت،اUدارةا����
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 .االندماج مع الزمالء في العمل •

 .التنظيمتوفير الهادفة واألهداف و  •

 .الحالة الصحية والبدنية والذهنية •

  :العوامل المؤثرة على رضا األفراد ومن بين هذه العواملقائمة أخرى من  flippoويذكر فليبو

 .األجر •

 .االستقرار في العمل •

 .تقدير العمل المنجز •

 .العادلة والكفاءةالقيادة  •

 .الفرص المتاحة •

 .االنسجام مع الزمالء في العمل •

 .يها خالل اآلجر المركز االجتماعيالمزايا التحصل عل •

 .القيام بالعمل له أهمية •

حد البارزين في هذا المجال من مراجعته لبعض البحوث في هو أ hoppockالحظهوبوكو 

  :ما يليموضوع الرضا الوظيفي ان من بين العوامل التي تحقق الرضا عن العمل 

 .السن، الطموح •

 .المواقف •

 .توافر المعلومات عن الوظيفة •

 .النقد •

 .درجة صعوبة العمل •

 .ن تحققه الوظيفية من مكاسب ماليةم •

 .ةالظروف االقتصادي •

 .كز االقتصاديالمر  •

 .مستوى التعليم للموظف •
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 .االتجاهات العصبية للموظف •

 .االستقرار الوظيفي •

الى تجديد و  ويمكن القول إن تطوير العاملين يؤدي الى الرضا الوظيفي وهو سبيل الى االستقرار

خاصة في المنظمات و  ال تقدرة البشرية تعد ذات قيمة ،حيث ان الطاقوالمهاراتالمعرفة 

 ما منتوفير كل لذا ينبغي استغاللها بشكل جيد و الموجهة نحو تقديم الخدمات مثل المكتبات،

  التطوير من هذا المنطلق يمكن النظر إليه على انه دافع المنشودة، و شانه ارضاها بالصورة 

فضال على كونه يرفع من الروح المعنوية يحفزهم على تحسن حالة الرضا في المكتبة، حافز و 

  .1على المزيد من اإلنتاج 

  :النظريات المفسرة للرضا الوظيفي  1-3

فهناك العديد من ،عددت الدراسات حول الرضا الوظيفينظرا لألهمية العنصر البشري ت

ريات قذ أرست ان هذه النظ ،مماال شكالوظيفيالتي حاولت تفسير الرضا  الرؤىالنظريات و 

نتائج قد و فروض علمية، أمالت فكرية راسخة و ت ترتكز علىوأفكار أساليب فنية مبادئ هامة 

  :التالي عراض أهم هذه النظريات على النحوسنقوم بوضعت في مجال التجربة و  نجحت حينما

 :اإلنسانيةالنظرية -1

و  1943أكثرها شيوعا تم تطويرها عام بنظرية تدرج الحاجات و  ما تعرفأو تعد نظرية اإلنسانية 

،و ترى هذه النظرية  في كتابه الحافز و الشخصية" سلواماأبراهام "عند نشر  1954من ثم نشرها 

و  ،االجتماعية فقطتقاس بالدوافع االقتصادية و التي أوضحت ان دوافع الفرد العامل في العمل ال

بمعنى أخر على  ،تأثيرها على سلوك الفردأهمية في دوافع أسمى من ذلك ال تقل  إنما ثمت

الحاجات اإلنسانية الى خمسة مستويات وٕان حاجات األفراد "ماسلوا " ،وقد قسمرضاه بشكل عام

ذه الحاجات لدى ،في اإلشارة الى األسبقية التي تحظى بها هيمكن ان يتم ترتيبها على شكل هرم

طرف ماسلو اذا ما أريد يب المقدم من ،ويتم االنتقال من مستوى الى اخر حسب الترتاألفراد

  :ت يمكن ان تندرج في الشكل التاليهذه الحاجاإشباعها و 

  
                                                           

 1 87محمد، سالم، مرجعسابق، صسالم 
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  ماسلو للحاجات اإلنسانيةسلم: 1الشكل رقم 

  

  

  

 

   

 

 

  

 

  .221التغير، صالسلوك التنظيمي في عصر  إدارة: جالبدهش  إحسان :المصدر

  :كاالتييمكن وصف الحاجات التي ذكرها ماسلو و 

عة الحاجات الضرورية لبقاء تضمن الحاجات األساسية وهي مجمو :األساسيةالحاجات -

  .االستراحةأوقات ،الحوافز ،األجور ،الكساء ،الحاجة الى الطعام والماء الهواء،وتظم الفرد

،بما في ذلك حماية النفس الحمايةحاجة الفرد الى األمن و تتضمن في :ت األمن والسالمةحاجا-

يقابل هذه الحاجات لدى ، و او تهدد مستقبله او مستقبل أسرتهمن األخطار التي تهدد حياته 

  .في المدى القصير او المدى الطويلاألفراد في المنظمات الحاجة الى األمان الوظيفي 

، وتنتظمن الحاجات الالزمة لتحقيق اجة االنتماءتعرف أيضا بالحو :االجتماعية الحاجات-

والحاجة الى ،الى األسرة أو الجماعة او الوطننتماءاالتتمثل في الحاجة الى جتماعي و التفاعل اال

  .الحبالصداقة و 

هذه الحاجة رغبة الفرد في وتضم ،من أصعب أنواع الحاجات وهي:الحاجة الى تحقيق الذات

الذي على النحو ى حد عن مهارات الفرد وعواطفه و التعبير الى أقص،و وتطويرها قدرتهالتكوين 

  .يحقق ذاته في الواقع العملي

  :ين أساسين همانظرية الحاجات اإلنسانية على مبدئوتقوم 


	��ق ا�ذات  

 ا	
رام ا�ذات

 ا�	��� ا�� ا��
��ء

 ا�	��� ا�� ا��ن وا����� 

 ا�	���ت ا������

47 



 الفــــــــصل الـــثالـــــــث                                                        الرضـــــــــا الوظـــــــيفــــــي 

 

بحاجات تها عند الفرد، يبدأ ،يعكس أولويارتبة ترتيبا تصاعديا على شكل سلمإن حاجات الفرد م-

  .الذاتتحقيق  األساسيةوتنتهي بحاجات

لمشبعة فال ،أما الحاجات اتحفزهالتي تؤثر في سلوك الفرد و إن الحاجات الغير المشبعة هي -

  .في عملية التحفيز ينتهيبالتالي فإن دورها تؤثر في سلوك الفرد و 

  ":لفريدريك هير زبرج"نظرية العوامل المزدوجة -2

سيم تقوم على تقظرية ذات العاملين أو العنصرين و نظريته والتي عرفت بالن" هير زبرج"قدم 

  .عوامل الرضا والعوامل الوقائية:العوامل الى الصنفين التالين

 ،داللتهكأساس لدراسة الرضا الوظيفي و "لماسلو"دارسة على نظرية الحاجات هذه ال واعتمدت

الى الرضا تختلف  التي تؤديفالرضا عن العمل ليس عكس عدم الرضا عن العمل فاألسباب 

  :يليتقوم فكرة النظرية وفقا لما و  ،الى األسباب التي تؤدي الى عدم الرضا

من نحو العمل و  التي تدفعهو  ،هي عوامل موجودة داخل الفرد نفسهو :مجموعة العوامل الدافعة-

،اعتراف اآلخرين واحترامهم للعمل الذي يمارسه اإلنجاز ،المسؤولية ،التقدم: بين هذه العوامل

  .الفرد

نمط (عمله العوامل التي تتعلق بالبيئة التي تؤدي بها الفرد  وهي تلك:مجموعة العوامل الصحية-

،فتوفر )الوظيفي،المركز ضمان الوظيفة ،الراتب ،لعالقة بين بين األفراد،اإلدارتها، نمط األشراف

ورد من كخالصة لما و .ستياءوعدم الرضااالمشاعر  اختفاءوامل بشكل جيد سيؤدي الى هذه الع

  :االتيفي الشكل  هر زبرجضح نظرية ن نو شاء نظرية العاملين يمكن أ
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  وزمالءه هر زبرج"نظرية العاملين :2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2231ص: جالب، املرجعالسابقدهان  إحسان: املصدر

  :نظرية التوقع  - 3

 العشرين،في منتصف الستينات من القرن  victorh.vroomهذه النظرية فكتور فروم لقد وضع 

قد طورها في أواخر الستينات مفكرون و ،ت هذه النظرية رواجا بين األبحاثومنذ ذلك الوقت لقي

  .2Edward f. Lawlerو ادوارد لولر lymanw. porterبارزون أمثال بورتر

                                                           

?� ا��G''��*ب، ا"�3ن دھ�ن 1 :) :�'W	ن.، إدارة ا���3ك ا����
 : ،N�  223 221،ص ص 2011دار ا�?��ء ��	H� و ا���ز
دار وائل :بشرية في القرن الحادي والعشرون، األردنالموارد ال إدارة. ، الصباع، زهيرالباري، إبراهيمدرةعبد  2

  .398،ص2008،للنشر

الصحيةا��وا�ل   

 ا�را
ب
�� ا��ن ا�وظ�


وي ا$#راف و�وده �� 
 ��&'��
 ا���)�ت ا�

 
 

 
 

 'دم ا�ر(�

 ا�ر(�

 ا$	��س 
 ا�'
راف 
 ا���ؤ���

 ط,��� ا���ل  
 � ا���و و ا�
�دم ا�#/.

 ا��وا�ل ا�دا��0 
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داء عمل معين تتحكم فيه الفرد أل ،فدافعيةنظرية على أساس القيام بعمل معينوتقوم هذه ال

بإمكانية الوصول الى هذه عتقادهان يحصل عليها الفرد أو شعوره وا التي يتوقعمحصلة العوائد 

  :وهيالنظرية على ثالثة ركائز  وترتكز هذه،العوائد

و الكفاءة التي يحققها طيها العاملين للنواتج المتحصلة أاألهمية التي يعومدى :الجاذبية للمنفعة -

  .عملةفي 

درجة االعتقاد األفراد العاملين بأن مستوى أدائهم سوف يؤدي  وهي:المكافأةاالرتباطبين األداء و -

  .المرغوبةالى تحقيق النتائج 

،بأن الجهد المبذول سيؤدي الى المدرك للعاملين احتمالو هي  :األداء الجهد وبين  االرتباط-

  .1تحقيق األداء 

  :االتيرض نظرية التوقع وتفت

  .النتائجيمتلك األفراد حاجات مختلفة لذلك فهم يختلفون فيما بينهم في تقيم -

  .ما تعين عليهم االختيار بين بدائل تصرف مختلفة إذايختار األفراد االتجاهات المدركة -

ن هذه يختار االفراد بين بدائل التصرف على أساس توقعاتهم الخاصة باالحتمال تحقيق أي م-

  2.البدائل للنتيجة المرغوبة

وجهة نظر رواد هذه النظرية من خالل العرض المقدم يمكن النظر في الشكل  تعابإولكي يتم 

  :التالي

  

  ) porter Lawler ،1968( التوقع من منظور نظرية: 03:الشكل رقم

  

  

  

  

  

                                                           

26،ص1997دمشق ، جامعة: التنظيمي،األردنالسلوك .محمد،حسن ،، الحنويمحمد، صالح 1 
228سابق، ص،مرجع دهش، جالباحسان    2 

50 



 الفــــــــصل الـــثالـــــــث                                                        الرضـــــــــا الوظـــــــيفــــــي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نظرية إشباع القيمة-4

للرضا عن العمل هي قدرة ذلك العمل على  المسبيبات الرئيسةان  edwinlokeيرى إدوين لوك 

استطاع العمل توفير العوائد ذات  وأنه كلما،العالية لكل فرد على حدي القيمةالعوائد ذات توفير 

  .العملالقيمة للفرد كلما كان الفرد راضيا عن 

،ثم يدرك انه يتحصل عليها وبين ماه أن الفرد يقوم أوال بتحديد الفرق بين ما يحتاج" لوك " ويرى

  .يريدهاالتي  األهمية لحاجاتيحدد القيمة أو 

  :االدراكنظرية -5

وء إدراك الفرد للعمل الذي ن يكون في ضية الى تفهم الرضا عن العمل يجب أتشير هذه النظر 

األفراد قا إلدراك ،وذلك ألن أنصار هذا االتجاه يعتقدون ان السلوك الفردي إنما يحدث طبيؤديه

ن الكثير من الباحثين في مجال الرضا الوظيفي لم غير أ ،وليس للموقف ذاته ،لطبيعة الموقف

و  ،الرضا الوظيفي اتجاهاتعبه إدراك الفرد في عملية تكوين يتعرفوا على حجم الدور الذي يل

ثر ن عملية تكوين االتجاه نحو العمل سواء بالرضا أو عدم الرضا هي أكيرى الكثير منهم أ

تعقيدا من هذا التفسير المبسط الذي أوضحه اإلدراك،و ان اإلدراك ما هو  إال عامال  وسيطا 

  .1من ناحية االتجاهات الفرد  الموقفةبين المتغيرات 

                                                           

  .201،ص2004 الجديدة،دار الجامعة:االسكندريةالسلوكاإلنسانيفيالمنظمات،.سعيدسلطان، محمد 1
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،حيث لم وجهة نظر الخاصة بطبيعة البشرقدم هذا العا:ماكر يجورلدوغالس"  y"و "x" نظرية-6

  ،كما قدم نظريتين مختلفتين للطبيعة البشرية السلوك البشريفتراضات أساسية من قام باختيار ا

  :نظرية على مجموعة اقتراحات أهمهاوهذه ال:"x" نظرية-أ

 .اإلنسان بطبعه كسول ال يحب العمل •

 .ل المسؤولية في العملاإلنسان خامل ال يريد تحم •

 .وده ويوجهه ويشرح له ماذا يعمليفضل الفرد دائما أن يجد شخصا يق •

 .الوسائل لدفع اإلنسان إلى العمل او التهديد منالعقاب  •

 .والدقيقة على اإلنسان لكي يعمل البد من الرقابة الشديدة •

 .مادية األخرى من اهم حوافز العملالمزايا الاألجر و  •

يب المالئمة إلدارة الجهد األسالاإلدارة التقليدية الخطط و  تخذتاعلlأساس هذه االفتراضات و 

وهذه السياسة وضعت لتتناسب  ،راف المحكم على العاملين وسائلهااإلشالتهديد و وجعلت ،البشري

  .افتراضات ظالمة في سلوك األفراد

  :" y" نظرية-ب

حاجات العاملين فإنها تحاول تقديم افتراضات أخرى ع العمل و لى جانب إيمانها بدوافهذه النظرية إ

  :عض مظاهر السلوك وهذه االفتراضاتتفسر ب

  .مله هو شيء طبيعي كالعب والراحةالعقلي الذي يبذله العامل في عالجسمي و  ان الجهد-

من  التهديد بالعقاب ليست الوسيلة الوحيدة التي تدفع العاملين لبذل الجهدأن الرقابة الخارجية و -

يقوم بممارسة الرقابة الذاتية والتوجيه  ذ أن العامل سوفإ ،اجل تحقيق األهداف التنظيمية

  .اجل األهداف التي التزم بهاي من الشخص

  .عن المسؤولية وليست فقط قبولها ن العنصر البشري يعرف كيف يبحثإ-

  .يعمل اإلنسان أمال في الحصول على المكافآت ال خوفا من العقاب-
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فراد يحبون العمل و ت التي جاءت بها ألنها ترى إن األو بالنظر إلى هذه النظرية و االفتراضا

مؤسسة من خالل الرغبة في تحقيق أهداف الو ، اإلبداعيرغبون في المسؤولية و إيجاد نوع من 

  .1التوجيه الشخصي الرقابة الذاتية و 

  :يقهميكانيزماتهتحقالرضا الوظيفي و  2

الفرد في وظيفته هو مستوى  ،وٕان المقياس الحقيقي لفاعليةإن المكتبات توجد لتحقيق األهداف

  :إليه ما سيتم التطرقهذا من خالل الوظيفي أحد هذه الخصائص و  ويمثل الرضا،أداءه

  :الوظيفيالبرامج الداعمة للرضا 2-1

ع تدفى المطلوب من الرضا الوظيفي و هي مجموعة من النواتج التي تهدف إلى المحافظة المستو 

  :ما يليمن أهم هذه البرامج ألفراد باتجاه تحقيق األهداف و 

تتمثل تلك البرامج اإلجراءات التي تستهدف عدم تآكل مهارات :برنامج صيانة القوى العاملة-أ

رامج مثال من هذه البتطوير قابليتهم ألغراض اإلبداع واالبتكار و باإلضافة إلى  ،العاملينوخبرات 

لخاصة بالنظر في سياسات األجور مج االبراو  ،تنمية المهارات اإلبداعيةتلك الخاصة بالتدريب و 

  .الحوافزو 

  :نامج عادة على اإلجراءات التاليةيحتوي هذا البر :برنامج تحسين بيئة وظروف العمل- ب

 .ثاألثان عمل نظيف، ومرتب من حيث اإلضاءة التهوية و تهيئة مكا •

إلى مراعاة حاجة العاملين معالجة حاالت التعب واإلرهاق وذلك بدراسة ساعات العمل و  •

 .الراحة

آلالت والمعدات ذات االنزعاج ذلك عن طريق عزل او  ،تقليل مصادر الضوضاء •

 .والجدرانالمواد العازلة في السقوف  تعمالسوا

 .التقليل من رتابة األعمال من خالل برامج اإلثراء او التوسع الوظيفي •

 ،المعنوية ذات الطابع االجتماعيذلك من خالل االهتمام بالحوافز و :االجتماعيةبرنامج الرفاهية -د

المواصالت وبناء سكنات للعاملين مما يدفع العاملين نحو األداء 1كالنوادي و األسواق ووسائل 

  . 1األفضل و يجب أن تكون هذه الحوافز شاملة لعدد اكبر من العاملين و إن تكون مستمرة 

                                                           

.95،ص2007دار أسامة للنشر ،: التنظيمي و النظريات اإلدارية الحديثة،عمان السلوك. بطرسسامر  جلدة،  1 
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  :الوظيفيأسباب االهتمام بالرضا  2-2

 ومسببات خاصةمسببات خاصة بالتنظيم :مسببات الرضا عن العمل إلى مجموعتين تقسيميمكن

  .بالفرد

ي شعورنا بالرضا الوظيفي ن تساهم فهي العوامل التي يمكن أو:لرضاالمسببات التنظيمية -أ

  :وأهمها

وفقا العوائد يتم توزيعها يشعر الفرد إذا كانت و  ،والمكافآت والترقياتمثل الحوافز :نظام العوائد-

  .وبالشكل العادلتوافرها بالقدر المناسب  نظاما

إن إدراك الفرد بمدى جودة اإلشراف الواقع عليه يؤثر في درجة رضاه عن الوظيفة :اإلشراف-

بشؤون المرؤوسين  هتمامهواد ووجهة نظره حول عدالة المشرف هنا يعتمد على إدراك الفر واألمر 

  .وحماية لهم

 ،المرونة، التكامل، األهمية ،العمل تصميم سليم يسمح بتنوعكون حينما ي:تصميم العمل-

  .بالرضا عنالعملالمعلومات كاملة يكون هناك ضمان نسبي وتوافر االستقالل، 

  :الشخصية للرضا المسببات- ب

وشخصيتهم ،فهناك أناس بطبيعتهم رضا عن العمل يتأثر بشخصية الفردأظهرت الدراسات ان ال

  :ما يليمن أهم هذه المسببات ياء و االست الى الرضا أو أقرب

مت كان كل ذاتهوالعلو بقدرهواحترام ، كلما كان هناك ميل لدى األفراد لالعتداد برأيه:احترام الذات-

األشخاص الذين يشعرون بنقص قدرتهم أو عدم االعتداد الى الرضا عن العمل، أما أولئك  أقرب

  .عملهمبالذات فإنهم عادة ما يكونون غير راضين عن 

 والتعامل والتكيفي العمل كلما كان الفرد قادرا على على تحمل الضغوط ف:الضغوطتحمل -

عقبات فإنهم وجود  وينهارون فورأما أولئك الذين يتقاعسون بسرعة يا، كلما كان أكثر راضمعها، 

  .ينمستائعادة ما يكونون 

زاد رضا الفرد  كلما، واألقدميةأو الوظيفة ،المكانة االجتماعية ارتفعتكلما :المكانة االجتماعية-

  .زاد استياء الفرد ،واجتماعيا وقلت األقدميةقلت مكانة الفرد وظيفيا  إذاعن عمله أما 

                                                                                                                                                                                   

274،صالتوزيع، دتقنديل للنشر و  دار: اإلنسانية، عمانإدارة االفراد و العالقات.، محمدالصيرفي 1 
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يكونوا سعداء في عملهم،أما التعساء في  يل األفراد السعداء في حياتهميم :الحياةالرضا عن -

فإنهم عادة ينقلون هذه  ،وجية واالجتماعيةوالز عن نمط حياتهم العائلية  والغير راضينحياتهم 

  .عملهمالتعاسة الى 

  :وهيبالرضا الوظيفي  ودوافع االهتماموهناك أسباب 

  .المؤسسةإن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدى الى ارتفاع الطموح لدى الموظفين في -

 وخاصة معوقت فراغهم  رضا في أكثروظيفي المرتفع يكونون إن األفراد ذوي درجات الرضا ال-

  .عامةرضا عن الحياة بصفة  وكذلك أكثرعائالتهم 

  .العملقل عرضة لحوادث ن أإن الموظفين األكثر رضا عن عملهم يكونو -

كلما كان هناك درجة عالية من الرضا الوظيفي واإلنتاج في العمل و  ما بينهناك عالقة وثيقة -

  .الرضا أدي ذلك الى زيادة اإلنتاج

مدى ؤسسة و هم المؤشرات على صحة وعافية للمعتبر الرضا الوظيفي للموظفين من أعموما يو 

  .1ن المؤسسة التي يشعر الموظفين فيها بالرضا سيكون حظها ناجحافعاليتهم على افتراض أ

  

  :نتائج الرضا الوظيفي 2-2

وتظهر تنطوي على العمل تشير األبحاث العلمية والدراسات إلى أن الرضا الوظيفي له نتائج 

  :واضحا من خالل المعادالت التاليةتأثيرها و 

  :ضا عن العمل ودوران العملالر -أ

تركه للعمل بطريقة  حمالت،وقالالدافع لديه على البقاء في العملكلما زاد الرضا عن العمل زاد 

 دوارنومعدل الدراسات أن هناك عالقة سلبية بين الرضا عن العمل  وقد أظهرت،اختيارية

ويرى 2،بمعمى أنه كلما ارتفع الرضا عن العمل يميل الدوران العمل الى االنخفاض العمل

  :الباحثون أن ارتفاع معدالت دوران العمل يرجع الى أسباب كثيرة نذكر منها

 االستقالة عن العمل بسب ظروف العمل الصعبة أو إيجاد فرصة عمل أحسن  •

                                                           

180سابق ، مرجع: محمدسهيلة  عباس، 1 
204، ص2003دار الجامعة الجديدة للنشر، : مصر. السلوك التنظيم. محمد، سعيد؛ أنور، سلطان 2 
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 .ةالقانونيلى التقاعد عند بلوغ سن اإلحالة إ •

  .1ثرت سلبا على المؤسسةالموظف أ ارتكبهاالتسريح أو الفصل بسبب أخطاء  •

،هو إذا كان ا في عملية التنبؤ بحاالت الغيابو من العوامل األساسية التي يمكن االعتماد عليه

الذي يمكنه  ،العامل يحصل على درجة من الرضا أثناء وجوده في عمله أكثر من الرضا

بأنه سوف يحضر إلى العمل و العكس  فنستطيع ان نتنبأ ،إذا تغيب عن العمل الحصول عليه

نسبة كلما قلت  ،صحيح  وبشكل أخر ان يمكن القول كامل زادت درجة رضا العاملين عن العمل

كان ال يوجد عقاب عن الغياب أو أن الحضور ليس  خاصة إذاو  ،الغياب و ازداد معدل الحضور

،فإذا كانت توابع عن العمل يمثل سلوكا  معينا في ذلك أن الحضور ،و ربما كان السببإجباري

او يكون  ،هذا السلوك إيجابية مثل حب العمل او الرضا عنه سوف يكرر العامل ذلك السلوك

على شيء إيجابي و هو  ،ألن حضوره يتبعه حصولهلرغبة في تكرار الحضور الى العمللديه ا

وره الى و بالتالي فحض ،سعيدا أو غير راض عن العمل،أما إذا كان العامل غير كونه سعيدا

  .العمل تتبعه عواقب سلبية

  :العملالرضا عن العمل ومعدل أداء -ج

ن العامل السعيد بعبارة أخرى أو ،ن الرضا الوظيفي يفضي الى األداءأ والعلماءيعتقد المديرين 

بينما يرى آخرون أن األداء يسبب الرضا حيث يحصل العامل ذو األداء ،بعمله عامل منتج

األداء ضا و هناك آخرون أيضا يعتقدون أن الر و ،الرضا من أداءه الجيد في الوظيفةالمتفوق على 

  رضا  أكثرالعامل األكثر إنتاجية يصبح و ،فالعامل الراضي أكثر إنتاجية ،يسبيان بعضهما البعض

،وقد تكون معرفة تامةواألداء رضا الوظيفي العسير معرفة العالقة الحقيقية بين البذلك يكون من و 

الرضا الوظيفي لك فالحقيقة السائدة أن األداء و مع ذو ،المسألة بينهما تختلف عند كل فرد

  .يتمازحان

  :الحياةالرضا العام عن -د

،أي هناك انعكاسات محددة عن الرضا العام عن الحياة يعتبر الرضا عن العمل احد المؤثرات ال

وجود عالقة طردية بين  لىالرضا الحياة و األدلة التجريبية تشير إللرضا عن العمل على 
                                                           

  133منشوراتالجامعةالمفتوحة،دت،ص: إدارةاألفراد،لبيا.صالحعودة،سعيد  1
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،و لبيان باره أحد مكونات الرضا عن الحياة،و أن متغير الرضا عن العمل يمكن اعتالمتغيرين

جود عالقة تبادلية بين ،يمكن افتراض و ةا عن العمل والرضا عن الحياالعالقة بين الرض

،بمعنى أن الرضا عن العمل يؤثر في الرضا العام عن الحياة و بين ذلك الرضا الذي المتغيرين

،ورغم افتراض أن هناك مصدره الخبرات األخرى في الحياة و ذلك يكون ،يكون مصدره العمل

ال أن تأثير الرضا عن العمل في ،إن العمل و الرضا العام عن الحياةعالقة تأثير متبادلة ع

الرضا العام عن الحياة قد ال يتعادل بالضرورة مع تأثير الرضا العام عن الحياة في الرضا عن 

  .1العمل 

  :الوظيفيالسياسات المتبعة لزيادة الرضا  2-4

يمكن إتباعها في زيادة الرضا الوظيفي لدى األفراد  والسياسات التيهناك العديد من اإلجراءات   

  :يليفيما  والتي نوجزها

 .والمميزات المالئمةزيادة أجور  •

عمل الجماعي والتوزيع في ذلك عن طريق الإثراء الوظيفة وجعلها أكثر تشويقا للموظف و  •

 .المهام

 .يب الموظفين للحصول على مهارات وقدرات جيدةتدر  •

 .تحسين ظروف العمل •

 .عدالة في السياسات والمعايير لكل الموظفينال •

 .موظفين للتطوير من خالل الترقياتإعطاء الفرص لل •

 .ينالموظفعالة في المؤسسة ما بين اإلدارة و االتصاالت الف •

 .2االستخدام الفعال للحوافز المادية  •

 :العاملينالتنظيمية المؤثرة على أداء  المحددات-3

                                                           

والنشر دار الوفاء لدنيا الطباعة :االجتماعية،مصرالوظيفي للعاملين من منظور الخدمة  الرضا. فايزة، محمد؛ رجب، بهمسي 1
  .43، ص2011،

180ص سابق، مرجع. عباس، سهيلةمحمد  2 
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وعوامل عدة محددات  وعليه هناك،أساسي في رفع أو فاعلية المؤسسة عامليعتبر أداء العاملين 

  :،ومن هذا المنطلق سنتطرق إلىء الموظفين إيجابيا أو سلبيافي أدا تؤثر

  :الموظفينأداء  وتأثيره علىالرضا الوظيفي  3-1

والسلوك لقد حظي موضوع الرضا الوظيفي اهتمام متزايد من الباحثين في مجال اإلدارة 

 والتي تتأثر،ن المشاعر،هذا األخير يتمتع بمجموعة مأنه يتعلق بالعنصر البشريخاصة و التنظيمي

التي يعمل فيها ولها تأثير والخارجية للمؤسسة و البيئة الخارجية  وكذابمؤشرات العمل الذي يؤديه 

ور أو المهام قدرات وٕادراك الدب تبدأ،كما ينظر الى األداء األثر الصافي لجهود الفرد التي أدائه

  .الفردالمكونة لوظيفة  وٕاتمام المهامالذي يشير الى درجة تحقيق و 

هات التي تناولت العالقة االتجا األداء سنلقي نظرة علىوظيفي و ان تعرفنا على الرضا الوبعد 

  .بينهمااالختالفات التي حدثت في تحديد نوع العالقة بينهم و 

  .العكس صحيحيؤدي الى زيادة أداء العاملين و  يدعى أن الرضا عن العمل:االتجاه األول-

  .يدعى أداء العاملين هو الذي يؤدي الى زيادة رضاهم عن العمل:االتجاه الثاني- 

  .ين أداء الموظفين ورضاهم الوظيفييدعى أنه ال توجد عالقة معينة ب:التجاه الثالثا-

  :يمكن توضيح االتجاهات الثالثة في الشكل التاليو 

  

  جدول رقم  يحدد اتجاهات عالقة الرضا الوظيفي باألداء : 04شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  مستوى الرضا الوظيفي
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  منخفض  مرتفع

  مستوى

  

  

  

  أداء

  

  

  

  العامل

  

  مرتفع

  

  

  االداء                     الرضا

  

)1(  

  الشعور بالتوازن و الفرق

  االداء              

  الرضا

)2(  

  الشعور باالمل يف التغيري

  منخفض

  

  

  

  

  الرضا

  االداء

)3(  

  الشعور بااملةعلى حساب العمل

  

  االداء               الرضا

)4(  

الشعور باالحباطو االمهال و 

  الكسل

  224أنور، سلطان مرجعسابق، صسعيد  محمد: المصدر

  :والعكسالرضا عن العمل يؤدي الى زيادة أداء الموظفين -1

هو ،بينما أداء العاملين ، هو متغير مستقلالرضا الوظيفي عن العمليفترض هذا االتجاه أن 

،يزاد بالتالي حماسة لهعم يقوم على فكرة أن الفرد الذي يرتفع رضاه عنو ،متغير تابع له

  .،فيقل نتيجة لذلك أداؤهويقل إقباله عليه وتقل مشاعر االمتنان لوظيفته،العمل

  :رضاهم عن العمل والعكسيؤدي الى زيادة ارتفاع أداء العاملين -2

ين الرضا عن العمل هو متغير يعتبر هذا االتجاه أن أداء الموظفين هو متغير مستقل في ح

الرضا تتضمن هذه الفكرة من كون أن الفرد العامل إذا شعر أن حصوله على عناصر و ،تابع

على تحقيق فسيعمل األداء،مرتبطة بضرورة تحقيق مستوى معين من )الترقية، واألجر(الوظيفي 

  .أدائهتحقق رضا الموظف عن  والتي بدورهاأداء عال حتى يحصل على مكافأة عالية 

بنسبة ضئيلة  مكافآتفهذا يترتب عنه حوافز أو  ،د تحقيق الفرد لمستوى أداء منخفضاما عن

  .منخفضقليلة ورضا  اشباعات الموظفوبالتالي تكون

  
  الرضا الوظيفي بأداء العاملين في المؤسسة  عالقة: 05رقم الشكل 
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  228 ، ص1999العربية،القاهرة،دار النهضة  بدر، السلوكالتنظيمي، الطبعةالسادسة،امحد رمضان  حامد: المصدر

  :ورضاهم الوظيفيال توجد عالقة معينة بين أداء الموظفين -3

لكن تغير احد وأداء الموظفين موجودة فعال و  ،يفترض هذا االتجاه أن العالقة بين الرضا الوظيفي

فهي عالقة ر مماثل أو معاكس للمتغير األخر، المتغيرين في اتجاه معين ال يؤدي دائما الى تغي

،صفات تتمثل في صفات ذاتية تخص الموظف، صفات متعلقة بالوظيفةتربطها عوامل وسطية 

وظف في ،فيمكن ان يكون المة الخارجيةصفات تتعلق بالبيئة و متعلقة بالبيئة الداخلية للمؤسس

األداء الموظف  أحيانا يزيدو ،يؤدي ذلك بضرورة الى زيادة أدائه،ولكن ال درجة عالية من الرضا

،لكن رضاه الوظيفي لقيادة وبذلك يكون أداؤه مرتفعاأسلوب ديكتاتوري في اباستخدام ضغط أو 

رغباته ه بنقص في إشباع حاجاته و ة لشعور منخفض وقد أشارت بعض الدراسات أن الموظف نتيج

ى معالجته من خالل األداء أمال أن يرفع األداء سيقود اللعمل فإنه يحاول سد هذا المشكل و في ا

  .1من ثمة الرضا عن العمل تحقيق هذه الرغبات والحاجات و 

 ،للثقافة التنظيميةيف التي أعطيت التعار تتعد:مية وتأثيرها على أداء الموظفينالثقافة التنظي 3-2

  .التنظيميةالمختصين على تعريف الثقافة لكن عموما يتفق اغلب الباحثين و 

،اكتشفتها أو طورتها عند حل المشاكل ات األساسية التي وضعتها الجماعةمجموع المسلم"

،ومنه التي اثبت فاعليتهاو  ،التكامل الداخليلمحيط الخارجي و المنظمة الخاصة بالتكيف مع ا

                                                           

  227- 226ص سابق ،مرجع. محمدسعيدسلطان، 1

 إدراك 'دا�� ا���0�3ت )درات و .��ت ا��رد )��� ا���0�3ت

 ��0�3ة /�ر���

 ��0�3ة دا/&��

 ا���4ود اداء ا����ل ا�ر(� 'ن ا���ل

 إدراك ا��رد �دوره 

إدراك ا	
��ل ان ا���4ود ��ؤدي        
 ا�� ��0�3ة
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اإلحساس أنها الطريقة الصحيحة لإلدراك والتفكير و  الجدد على أساس تلقن لألعضاءن يمكن أ

  .المشاكلعند مواجهة 

تميز المؤسسة عن تي يتميز أو يتمسك بها األعضاء و هي نظام من المعاني المشتركة الو 

  .1المؤسسات األخرى 

سياستها الفلسفة التي تحكم  ،وم األساسية التي تتبناها المؤسسةمنظومة القي"كما تعرف أنها    

،و الطريقة التي يتم بها انجاز األعمال و المهام و االفتراضات و تجاه الموظفين و العمالء

المعتقدات التي يشارك في اإليمان بها و االتفاق حولها أعضاء التنظيم كما تساهم الثقافة 

  2.لموظفين بمعدالت متباينةالتنظيمية السائدة في المؤسسات في رفع أو خفض مستويات األداء ا
  :العاملين الثقافة التنظيمية على أداء  تأثير: 06شكل رقم 

  

  

  بــ  يتـاثر    

  

  

  

  

  

  

  

  

  76مرجع سابق ص  .احمد،رمضان،بدر، حامد: المصدر

 :الموظفينتأثير الثقافة التنظيمية في رفع أداء -أ

                                                           

326،ص2003الشروق للنشر و التوزيع ، دار: عمان). والجماعةسلوك الفرد : (سلوك المنظمة.العطية، ماجدة  1 
 دار وائل:عمان. 5ط.األعمالالسلوكاإلنسانيالفرديوالجماعيفيمنظماتالسلوكالتنظيميدراسة. قاسمالقربوتي، محمد2

  . 151،ص2009 للنشر ،

 اداء ا��وظ��ن

 �ا��0��9 ا�
�ظ���� ا���8دة 0
 ا��ؤ���

 )و�� و �ر��
 ���خ 
�ظ��� ��8م �

��ع ا�روح ا����و�� �&���ل �
 ار

 ا�/��ض دوران ا���ل  �

  ���دة(���� و 
 ���خ 
�ظ��� ��ل  �

 ا�/��ض ا�روح ا����و�� �دى ا��وظف  �

'دم 
وا0ق ا��وظف �? ا��0��9 ا�
�ظ����  �
 ا���8دة 

 ا�#�ور ,��	,�طو ا�(@وط 0� ا���ل �

�ض ��
وى اداء ا��وظف  ر0? ��
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تتخذها  الثقافة التنظيمية على مستويات أداء الموظفين من خالل العالقات اإلنسانية التيتؤثر 

ل و المهام  تفوضيهم سلطات انجاز األعمافرفع ثقة المرؤوسين بأنفسهم و ،األداء كفأهكوسيلة لرفع 

،كذلك فثقافة المرنة معدالت األداء  الفردي و الجماعيو هذا ما يزيد من ،يجعلهم يقبلون العمل

التي تعتمد على العمل في مناخ مفتوح من االتصاالت و تبادل المعلومات و إتاحة الفرص 

للموظفين للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات ووضع األهداف و اقتراح الحلول و البدائل في 

  . فين في مختلف المستويات التنظيمية ترفع من مستوى األداءضوء الخبرة العملية للموظ

أيضا الثقافة التنظيمية القوية تؤثر كثيرا على سلوك الموظفين حتى تؤدي الى انخفاض معدل 

ين وتطوير األداء هذا من شانه تحسو ،يل من ميل الموظفين لترك المؤسسةدوران العمل وكذا التقل

  .الكلي للمؤسسة

  :الموظفينة التنظيمية على خفض مستويات أداء الثقاف تأثير- ب

عمل أو الوظيفة التي أوكلت تؤثر الثقافة التنظيمية على رغبات الموظفين في البقاء في ال

مهامه و يمة أو حتى لغته مع أساليب عمله ،فالموظف الذي ال تتوافق مع قدرته وميوله أو قإليهم

على سلوكيات فالثقافة التنظيمية تكمن في تأثيرها المباشر ،مستوى أدائهينخفض  ،المؤسسةفي 

 جامدة ال،حيث أن تكوين اتجاه معاكس للعمل نتيجة وجود ثقافة تنظيمية الموظفين و تصرفاتهم

ين يؤدي الى تدني الروح تشجع على االبتكار و اإلبداع أو إبداع رأي و أفكار الموظف

  .1فاض أداء الموظفين مقاومة التغير اإليجابي و انخو ،المعنوية

  :الموظفينعلى أداء  وتأثيرهالوالء التنظيمي  3-3

مع و ،لموظف مع المؤسسة التي يعمل فيهاعن حالة توحد ا"يعبر الوالء التنظيمي في المؤسسة 

فالوالء العالي للمؤسسة يعني التوحد مع هؤالء الذين ا ورغبيه في المحافظة على عضويته، أهدافه

،ألنه والدارسينما كبيرا من الباحثين كما لقي الوالء التنظيمي اهتما".يديرون المؤسسة  يمتلكون أو

،الى تدني مستوى األداء ،التسرب الوظيفي ،التغيب: من اآلثار الوظيفية مثل يعتبر أساس لكثير

  .الجيدإليجابية مثل اإلخالص في العمل واألداء العلي و جانب اآلثار ا

                                                           

  66سابق، صمرجع  القربوتي، محمدقاسم،1
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اعها من خالل الرغبات يسعون الى إشبين مجموعة من الحاجات و أن للموظففمن المعروف 

 حاجاتهم الى األمنجاتهم الفسيولوجية األساسية و ،فهم يرغبون في إشباع حاالعمل الذي تنجزونه

ويسعون ألن يكونوا مقدرين ومحترمين ألنهم ينتمون ،الشعور بالطمأنينة في المؤسسةو 

مكانا  يمكن ان تكون حاجات أفرادها ال ،فالمؤسسة التي تساعد على إشباعلجماعة

ت ،بالعكس الموظفون يبحثون عن مؤسسة أخرى لتساعدهم على تحقيق هذه االحتياجاالستقرارهم

،فالموظفون الذين تتوافر لديهم درجات مما يزيد من والئهم التنظيمي ويدفعهم الى المزيد من العمل

التزامهم بتحقيق حماسهم للعمل و ج عن جهدهم و ميزون بأداء جيد ناتعالية من الوالء التنظيمي يت

  . أهداف المؤسسة

،ذلك أن أغلب المؤسسات التي يتميز مطلبا أساسيا لكثير من المؤسسات ويعد الوالء التنظيمي

ف الذي لديه ،فالموظمي هي المؤسسات ذات فعالية عاليةموظفيها بدرجة عالية من الوالء التنظي

بالوالء لمؤسسته دائما يكون لديه رغبة قوية في بذل قصار جهده لبقاء  مستوى عال من الشعور

،باإلضافة الى كما يسعى لتحقيق أهداف مؤسسته ،االزدهارلرقي و توى عال من االمؤسسة في مس

ات ولوائح منظمة والسير عليها وعدم الخروج عن انه يكون لديه االستعداد الكامل في قبول سياس

  .القواعد الموضوعة

 :موظفين يرتبط ارتباطا إيجابيا معلك أكدت العديد من الدراسات أن مستوى الوالء التنظيمي للكذ

  :طبيعة ثقافة المؤسسة السائدة •

 هذا ما يخلقو ،إيمان الموظفين ووالءهم لمؤسستهم،كلما زاد فكلما كانت ثقافة المؤسسة قوية

  ثقافة المؤسسة يجعلهم أكثر والء لها،أي أن التفاف األفراد حول ينمي الدافعية لألداءالتحفيز و 

 :الرضا الوظيفي للموظف •

  .الء لمؤسسته وعمله بشكل أكبركثر رضا عن عمله كلما كان أكثر و فكلما كان الموظف أ

من معدل  تقللبأن الحوافز ترفع األداء و  عتقادااليقوم :افز و تأثيرها على أداء الموظفينالحو  3-4

تجنب العناصر المؤهلة على االفتراض بان الحوافز في حد ذاتها تؤثر في دوران العمل والغياب و 

بصفة عامة يمكننا القول ان الناس يتجهون الى المسلك و ة الموظف بصورة يمكن التنبؤ بها دافعي
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حافز قوي إلثارة مستوى  الذي تكافئهم المؤسسة عليه،فمن الممكن إذن ان يكون توقع المكافآت

،زيادة على المؤسسة من المؤسسات كمكان للعملظيفي أو  يدفع الى اختيار األداء الو السلوك و 

،تعمل الحوافز لكونها تسد حاجيات تتعلق بالعمل ذلك فإن الحوافز أهمية كبيرة بالنسبة للموظفين

وتؤدي الى أنماط ،ك الفردي ،كما أنها تشبع الحاجاتكعوامل تعزيز ألنماط مختلفة من السلو 

الحاجات ،ة،الوظيفد بالدرجة التي تشبع بها الحوافزتفاعل الفر فة و الوظي ،فالرضا عنالبديلة

يستمر السلوك في اتجاه معين او يتغير اتجاهه أو اكتساب أنماط سلوكية المرتبطة بالعمل و 

جديدة جزئيا على أساس الرضا الوظيفي فإذا كان هناك موظف على سبيل المثال غي راض 

اه فقد يكون له دافع قوي للشروع في البحث عن وظيفة براتب باستمرار عن األجر الذي يتقاض

،قد يتغير األداء المباشريربط بين األجر و أفضل من تلك التي يشغلها ففي ظل نظام  الحوافز 

،اذا معرفة الحوافز التي توفرها الوظيفة مع سلوكه عن طريق زيادة نتائج عمله نفس الموظف

فيما يلي لفهم السلوك الوظيفي و األداء و  عامل أساسي وهام معرفة تقديم الموظفين لتلك الحوافز

  .مخطط يوضح العالقة بين الحوافز و األداء 

  العالقة بين الحوافز و األداء : 07شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  149، ص2008ة للنشر، دار الراي: عمان .البشريةاإلدارة احلديثة للموارد . يزيد الوليد ،بشار: المصدر
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المبادئ يد من وحتى تمكن للحوافز ان تؤثر على األداء بشكل فعال فإنه يجب مراعاة العد

تؤثر داخليا وخارجيا يمكن القول ان الحوافز و ،الحاجة عدالة التوزيع القوة، نوع:األسس من بينهاو 

  :فياستقرار دورها  ذلك منيتجلى في أعمال وأنشطة المؤسسة و 

 .جذب العمالة الماهرة واستقطابها للعمل في المؤسسة •

ة بصورة ،إذ تعمل العديد من المؤسسات على ربط المكافأوظيفةاألداء الفعال لمهام ال •

 .السلوك اإلنسانيمباشرة ب

 .الغياب والتأخر من مواعيد العملالحد من  •

  .1االحتفاظ بالموظفين المهرة  •

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

133-130،ص1999التوزيع،دار وائل للنشر و :عمان. أساسيته ومفاهيمحديثةلتنظيمي التطوير ا.اللوزي، موسى  1 
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 :الفصلخاتمة 

عالجنا في هذا الفصل الرضا الوظيفي التي تعددت تعاريفه المقدمة له حسب وجهات نظر       

المفكرين في االختصاص، حيث أن الرضا الوظيفي العام يتحقق بتحقيق الرضا الوظيفي الجزئي 

رات ذات الصلة الوثيقة الرضا الوظيفي أحد المتغي باعتبارله، عن مختلف العوامل المؤثرة فيه 

الرضا الوظيفي بالنسبة  كذا أهميةئص متباينة من فرد الى أخر، و نجده ذو خصالعامل و با

  .للموظف والمؤسسة

في هذا الفصل عدة نظريات التي قامت بتفسير الرضا الوظيفي من بينها نظريات  استخلصناكما 

نظرية العاملين، نظرية التوقع وصوال الى البرامج التي تدعم الرضا من بينها الحاجات اإلنسانية،

ومن األسباب التي تدعو  الخ،.... برنامج صيانة القوى العاملة، برنامج تحسين ظروف العمل 

 الرضا الوظيفي تؤدي الى انخفاض نسبة غياب ارتفاع درجةالى االهتمام بالرضا الوظيفي هي 

إعطاء  كعدالة،ٕاجراءات يمكن اتباعها الرضا الوظيفي هناك سياسات و  داتلزياالموظفين و 

  .الترقياتالفرص، 

الثورة الحقيقية للمؤسسة فأداءه اء العامل بكونه المورد البشري و ولقد عرضنا في نهاية الفصل أد

 بتسييريعتبر عامل أساسي في رفع فاعلية المؤسسة ألنه على أساسه تبني قرارت هامة متعلقة 

ء من خالل تحقيق الرضا الوظيفي مؤسسة لذاك على المؤسسة وضع معايير محددة مسبقا لألداال

  .تحقيق حاجياته ورغباته ومحاولة تحسينها وتطويرهاو 
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  جراءات المنهجية للدراسة اإل:الفصل االول 

  :ساسيات الدراسةأ - 1

  

  :اإلشكالية1 - 1

لهذا يجب االهتمام بهذا األخير تعتبر المكتبة مؤسسة خدماتية ترتكز على موارد بشرية و 

جل تحقيق درجة عالية أله بواسطة نظام فعال للحوافز من تأهيستثماره بشكل فعال من خالل او 

وتعد مهنة المكتبات من المهن الحافلة بالتحديات والضغوطات التي فرضت عليها  ،الرضاءمن 

حتياجات عمالها اجديد ومتطور بحسب ما يتوافق مع  التخلص من نمطها التقليدي والتحلي بآخر

  .جل كسب رضاهمأحكم فيها وذلك من وتصرفاتهم والتمن خالل فهم سلوكهم 

  .عوامل تؤثر فيهم وفي أدائهم الذين يعملون في المكتبات العامة لديهمفالمكتبيين بصفة 

ما مدى تأثير الرضا :شكاليتنا والتي يمكن صياغتها على النحو التاليإضمن هذا اإلطار تندرج 

وبصفة خاصة على مستوى العاملين في  ،الوظيفي للعاملين في المكتبة العامة على وجه العموم

  مستغانم؟ المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية

  :عدة تساؤالت تمثلت في اإلشكاليةلقد انبثقت عن هذه

  ؟ما المقصود بالرضا الوظيفي وما هي العوامل المؤثرة فيه  -

  ؟ما هي طرق إرضاء المورد البشري العامل في المكتبات العامة  -

اعمة على المستوى المهني تستطيع المكتبة العامة بالجزائر إرضاء عمالها وفق برامج دهل  -

  ؟والنفسي

  ؟ لمطالعة العمومية لوالية مستغانمما هي حقيقة الرضا الوظيفي بالمكتبة الرئيسية ل -

  :فرضيات الدراسة 2- 1

والخوض في أغواره ينبغي نحراف داخل الموضوع الالدراسة دقيقا ومحددا ولتجنب ا يكون مجال

تفسير "فالفرضية هي ، مدى ثبوتها وتطابقها مع الواقعوضع فرضيات تسير في سبل اعتبار و 

تفسير مؤقت أو محتمل يوضح هي "فان دالين "،أو كما يقول"مقترح للمشكلة موضوع الدارسة 
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تساؤالت تحت  وٕاجابة ما طرح من1"يحاول الباحث فهمها  التيظروف العوامل أو األحداث أو ال

  :اإلشكالية المطروحة نستند الى الفرضيات التالية

  .في المكتبات ال تساعد على حسن األداء بيئة العمليةال -

  .ر الحوافز المادية والمعنوية من أهم العوامل المؤثرة على مستوى الرضا الوظيفيعتبت -

  ).الخدمة السن، النوع، سنوات ( توجد عالقة بين المتغيرات الشخصية  -

  .يعتبر الراتب محتوى الوظيفة التي يشغلها الموظف من أهم المؤثرة على الرضا الوظيفي -

  .بيئة العمل الداخلية والرضا الوظيفي ال وجود عالقة بينهما -

  .القائمين على أمر المكتبات هم غير مكتبيين البعض من-

  :همية البحثأ 3- 1

نعالجه هو الرضا الوظيفي للعاملين في المكتبات العامة همية الموضوع الذي أتستمد أهميتها من 

خصوصا  ،ويعتبر هذا الموضوع من بين القضايا التي أصبحت تمس جوهر المؤسسات العامة

المكتبات وهذه األخيرة أصبحت اتجاهاتها سائرة لتطوير مواردها البشرية ضرورة ملحة ومطلبا 

  .أساسياَ 

أهمية هذه الدراسة التي يمكن ان تفيد الباحثين في الحقل األكاديمي والممارسين في  شتملتاكما 

  :ما يلي لواقع الفعلي والذي يمكن تناولهاا

موضوع الرضا الوظيفي للعاملين في المكتبات العامة أهمية في إدراك جميع المؤسسات  كتسبا-

من بين جميع الموارد المتوفرة وخاصة ن العنصر البشري هو األكثر تميزا ،ألعلى غرار المكتبات

  .العاملينفي تطور المجال التكنولوجي وزيادة حجم المكتبات ورفع مهارات وكفاءات 

عي للعمال على بحيث أخذها مأخذ الجد وهي ضرورة االنتقاء النو  ،ظهور حتمية المكتبات -

  .همئجل رفع أداأَ من  كفئاتهمتطوير 

  .تحدد مجموعة من المحددات تضمن في مجالها حوافز مختلفةرضا العاملين في المكتبات  -

  .تفوقها من خالل تحسين خدماتها وفي، المؤسسةستمرارية حياة اتبيان ان الرضا الوظيفي في  -

                                                           

  28، ص2008، وائل للنشر والتوزيع دار: ، عمان4ط. االجتماعيةالعلوم  العلمي، فيأساليب البحث . هاني، أبو جبارة1
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ناسب للعمل في المكتبات وفق ماألهمية الكبرى في هذا الموضوع العمل على خلق جو  -

ذ إبحث أهمية على المستوى التطبيقي المالئمة للعمال ولهذا المعايير وأسس تتأقلم مع الظروف 

  .نسب الحلول والطرق المالئمة للعامل في المكتبات العامةأمن خالله نحاول إبراز ووضع 

  :هداف الدراسةأ 4- 1

  :إننا ومن خالل دراستنا لهذا الموضوع نسعى إلى تحقيق جملة من األهداف تتلخص فيما يلي

ضا العامل في المكتبة بالجزائر عامة وبوالية مستغانم في المكتبة الرئيسية تعميق فهمنا لر  -

  .للمطالعة العمومية بصفة خاصة

  .الموظفينتأثير على أداء  والتي لهاالمتغيرات األكثر أهمية  وتحديد العناصرتعريف  -

  .واختالفات الموظفينلمعرفة مشاكل  وأفكار المستجوبينآراء  االعتبارأخد بعين  -

  .إبراز القيمة الحقيقة للرضا الوظيفي في المكتبات العامة -

  .التعرف على العوامل األكثر أهمية في تحقيق رضا العامل في المكتبات العامة -

ن كان لدى العاملين في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم محط أمعرفتنا ما  -

  .جهات أخرىالدراسة رغبة لالنتقال للعمل في 

على موظفي المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم في االستبياندفنا من تقديم ه -

الدراسة التطبيقية هو قياس مستوى رضاهم بهدف الوصول إلى أهم النتائج التي تبين مدى الرضا 

  .الوظيفي لدى العاملين

  :دوافع دراسة الموضوع 5- 1

 ؛لبحث فيه ومعالجته دوافع متعددةهذا الموضوع وا عتباروالدوافع التي أدت بنا الى دراسة ن اإ 

لى رغبتنا إن هناك دوافع ذاتية تعود أو يتعلق بالواقع المعيشي كما أيمس فمنها ما هو موضوعي 

في خوض المواضيع التي تمس الواقع والتي تعتبر حقيقة مواضيع تستحق الدراسة خاصة في 

  .الحالي العصر

  :الموضوعية األسباب-ا

التي تجعلها في المستوى لى بعض المقومات األساسية إالعامة تفتقر  لمكتباتن اأمن المالحظ 

  :هون المؤسسة مهما كانت تعتمد تحقيق أهدافها على المورد فدافعنا أَ المطلوب، ربما
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التي تسعى في تحقيق الرضا الوظيفي للمورد البشري داخل  زماتنالتعرف على الميكا -

  .المكتباتالمؤسسة خاصة داخل 

 .غياب دراسات حول الموضوع محل الدراسة وخصوصا في المكتبات العامة -

  :الذاتية األسباب- ب

  :في الحقيقة هناك مجموعة من األسباب الذاتية التي دفعتنا الى دراسة هذا الموضوع وتمثل

لهذه الطاقات  ستغاللاالر صورتها نحو موظفيها من خالل الى تغيي التطلع ،المكتباتحب  -

  .البشرية من خالل التسيير الجيد والفعال والمساهمة في إرضاء هذا المورد

ل فاعلية الرضا لى غياب االهتمام بعوامإءة العامل في بعض المؤسسات راجع غياب كفا -

  .الوظيفي للعاملين

 .المكتباتأثيره على العاملين في بأهمية الرضا الوظيفي ومدى تشعورنا  -

  :منهج الدراسة 6- 1

جل أوضعها من يتم  التيلعامة األنظمة امن القواعد و  مجموعةبأنه "يعتبر منهج البحث العلمي 

من قبل الباحثين في مختلف مجاالت  هتماماحقائق مقبولة حول الظواهر موضوع لى إالوصول 

الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة بواسطة "بعبارة أخرى المنهج هو و ،1"المعرفة اإلنسانية 

ملياته،حتى يصل الى نتيجة تحدد ععد العامة تهمين على سير العقل و مجموعة من القوا

  .2"معلومة

الظاهرة والحقائق المتعلقة بهاوالتعرف على  نعداد دراسة وجمع المعلومات والبيانات الالزمة عإل 

  .بحث الميدانيإتباع المنهج ال ينارتأامختلف أبعادها 

اءات تقصي مطبقة على طريق يتناول موضوع بحث بإتباع إجر بحث الميداني الذي هو المنهج ال

  3.مجتمع البحث

                                                           

35،ص1997،وائل دار: عمان. التطبيقاتو والمراحل  القواعد: العلميمنهجية البحث .، محمدعبيدات 1 
24،ص2000العربي الحديث، المكتب: اإلسكندرية،2طللمحاضرات،كيفية كتابة األبحاث واإلعداد .محمدمحي مسعد،  2 
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لجمع "أداة هو الذي ستبياناالى أداة علسنعتمد في دراسة هذا الموضوع: دوات جمع البياناتأ 1-7

  1".ها من قبل المجيبأتعن طريق استمارة يجرى تعب ،البيانات المتعلقة بالموضوع بحث محدد

لى جمع المعطيات الخاصة بالظاهرة إن الدراسات الميدانية التي تسعى تعد هذه الدراسة م

على عينة  ستبياناقائمة  في جمع البيانات ومعالجتها بعرض ستخدمنااوقد ،رض الواقعأمن

العاملين في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم ومن جميع الفئات من قصدية 

ن اإلجابة تضم ستفهاميةاالمطلوبة وكانت األسئلة في صيغ  قصد الحصول على المعلومات

غير راضي أسئلة مغلقة تتمثل في راضي جدا راضي ال أعلم عير راضي عنها بنعم أو ال نعم و 

  .اطالقا

  :مجاالت البحث وحدوده 8- 1

  :لقد حددت هذه الدراسة في المجاالت التالية

سهلة من العاملين بالمكتبة الرئيسية  قصديةهذه الدراسة على عينة  عتمدتا:البشرية الحدود-ا

واإلداريين هذه العينة المكتبيين حيث شملت هذه العينة مستغانملوالية  للمطالعة العمومية

  .واألعوان

  .2016- 2015ني من السنة الجامعية أجريت هذه الدراسة في السداسي الثا: زمانيةال الحدود- ب

هذه الدراسة على تناول موضوع الرضا الوظيفي للعاملين في  شتملتا: الموضوعية الحدود- ج

ا الوظيفي للعامل من خالل ما الجانب التطبيقي فقد ركزنا على تحليل المتغيرالرض،أالمكتبة العامة

 .لمطالعة العمومية لوالية مستغانماستبيان موجهة للموظفين في المكتبة الرئيسية ل ستمارةاتقديم 

  :الدراسةمصطلحات  9- 1

والتي تظهر من خالل  ،ي بحث علمي البد من تحديد مصطلحات الدراسةألقبل التطرق 

  .العنوان، وذلك بقصد زيادة توضيح المشكلة المدروسة

أحبه وأقبل : رآه أهً  ال، ورضي عنه: الرضا في اللغة هو ضد السخط، وارتضاه:الرضا الوظيفي - 

 2.عليه

                                                           

71صسابق،مرجع .، هانيأبو جبارة 1 
 227، ص 4/5،2008دار االبحاث، المجلد : لجزائرا. اعتني به طيبة خالد رشيد القاضي. لسان العرب. ابن منظور2
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الحقيقية بانه يعكس درجة التطابق بين العوائد " الرضا )  hample(اما اصطالحا فيعرف امبل 
 .1"المتوقعة من طرفه يحصل عليها الفردو  التي

لى مجموع المشاعر الوجدانية إفي أو الرضا عن العمل بصفة عامة لى الرضا الوظيإيشير " و

 ،و سلبيةأجابية إيالمشاعر قد تكون ه ذه ظروفي يشغله و ذلتي يشعر بها الفرد نحو العمل الا

لك كلما كانت ذون عليه و يعتقده فيما يجب أن يكدراك الفرد وبين ماإفكلما كان تطابق بين مدى 

وبالتالي فالرضا الوظيفي مفهوم يعكس مدى  ،العكس صحيحتحقق الرضا و  إيجابيةمشاعر الفرد 

فكلما تصور أن عمله يحقق له اإلشباع المناسب لحاجاته  ،حجاته في العمل إلشباعتطور الفرد 

 2."عن عمله  كان راضيجابية و يكلما كانت مشاعره نحو العمل إ

يشعر بها العاملين في المكتبة من خالل  التيهو الحالة :لرضا الوظيفيوالتعريف االجرائي ل
 .الموكلة لهم الوظائفيمكن ان تنعكس عن مدى رضاه فيما يخص  وميوله التيسلوكه 

هدافها أعليها المؤسسات لتحقيق  ساسية التي تعتمدألس المال البشري والركيزة اأهو ر :العاملين- 

ما بخصوص هذا البحث نعني بها كل المكتتبين العاملين في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية أ

 3.بمستغانم بما فيهم المتخصصين في علم المكتبات وغير المتخصصين

الواجبات الوظيفية الموكلة لهم و الذين يقومون بتنفيذ المهام  هم: للعاملينالتعريف االجرائي 

  .ف المكتبةلتحقيق اهدا

تمولها من  اجتماعية تعليمية فكرية تنسيقية تنشئها الدولة و ثقافيةمؤسسة هي  :المكتبات العامة

 الموظفينالفكري و لتكون القراء و اإلنساني و و  الثقافيحفظ التراث ،تعمل على الميزانية العامة لها

من كافة فئات المجتمع على اختالف مؤهالتهم العلمية و على اختالف أعمارهم و ثقافتهم و 

وتعرف “ 4الثقافيبمستوى الفني و  واالرتقاءالتي تعين على نشر المعرفة  تعتبر من أهم الوسائل

، مهنيون،طالب،ر العام بمختلف فئاته سواء أطفالتقدم خدماتها للجمهو  التي"   بأنها 

                                                           

 53: ، ص1983عاشور، إدارة الموارد البشرية العامة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، أحمد صقر 1
 

دار اسامة :عمان.موسوعة اإلدارية الشاملة لمصطلحات اإلدارة العامة وادارة اإلعمال :اإلدارةمعجم  .شهابابراهيم بدر  الخالدي، 2
  239؛ ص2010 والتوزيع،لنشر 

 51، ص2010،والتوزيعدار اليازوري العلمية للنشر :عمان. البشريةالوظائف االستراتيجية في إدارة الموارد .اهللانجم عبد  الغراوي،3
238،ص2009،ار كنوز المعرفة للنشر و التوزيعد:عمان. والمعلوماتمفاهيم علوم المكتبات  الكافي. خالد، عبدالصرايررة 4 
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مختلف غطي كافة فروع المعرفة البشرية و نها تمتلك مصادر معلومات تأحيث أكاديميون،

 .1"الموضوعات 

تهتم ماتها الى جميع الفئات المجتمع و تقدم خد التيفهي :التعريف االجرائي للمكتبة العامة
  .المعرفة مجاالتبمختلف 

أردنا إيجاد  ،ال بحث علمي على فراغن المعرفة تراكمية وألنه أل:عرض الدراسات السابقة10- 1

إطار نظري حول الموضوع المدروس وٕايجاد ضمنه اإلشكالية المطروحة ومن خالل البحث 

ن الدراسات أعاملين في المكتبة العامة وجدنا الوثائقي الذي يعالج موضوع الرضا الوظيفي لل

    :السابقة نادرة جدا ونورد فيما يلي أهمها

دراسة وصفية تحليلية (،بيقي للمكتبات العامة في الجزائرالقانوني والتططار إلابلقاسم يوسف -

جامعة  كلية الحضارة والعلوم اإلسالمية علم المكتباتأطروحة ماجستير .)الجزائري الغربلمكتبات 

وركزت على  ،ماضي المكتبة العامة في الجزائر لمحة وافية عن تدراسة تضمن ،2003وهران

قانوني والتشريعي الذي يحكم المؤسسات الثقافية بصفة عامة والمكتبة دراسة وتحليل الجانب ال

  .العامة بصفة خاصة

دراسة حالة كلية (الرضا الوظيفي على أداء الموظفين في المؤسسات الجامعية إبراهيم بواب أثر 

دراسة تضمنت األسباب التي تؤثر  .2010وهران؛  ماجستير رسالة )لعلوم االقتصادية وهرانا

على العاملين في المؤسسات الجامعية، وكفية معالجة كل ما هو يعرقل سير العمل ودهنيات 

  .العاملين من اجل الخروج بنتائج تخدم كل األطراف

  :صعوبات الدراسة 11- 1

و ،أالنظرينجازنا لهذه الدراسة سواء تتعلق بالجانب إواجهنا عدة مشاكل وصعوبات أثناء لقد 

  :الجانب التطبيقي ويمكن حصرها فيما يلي

  .نقص المراجع المتعلقة بموضوع الدراسة -

تعلق موضوع الدراسة بعلم النفس وعلم االجتماع مما يجعل الدراسة معقدة وتحتاج لمعرفة  -

  .واسعة

                                                           

  68 ، ص2006،والتوزيعأسامة للنشر  دار: المكتبات، عمانفي علم  المرجع. فادي، عبدالحميد1
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  :الجزائرة العامة في ــــــــــــــالمكتب:الثانيالفصل 

  :تمـــــــــــــــهيد

وذات أثار قوية في عملية التنمية ككل فهي تتطلب  ،المكتبة مؤسسة ذات قيمة عليا في المجتمع

وذلك ما سيتم ،وفروعها ،وتاريخها،أهدفها خصائصها،هذه الدراسة مجاال يوضح مفهومها في

  .الفصلمعالجته في هذا 

  :والخصائصالمكتبة العامة المفهوم 1

األخرى المحفوظة والمواد هي مجموعة من الكتب " المكتبة حسب ما يعرفها القاموس الموسوعي 

مؤسسة لكن الحقيقة المكتبة تتجاوز هذا التعريف البسيط فهي ، 1"االستشارة للقراءة والدراسة و 

ثم تعمل على تنظيمها وٕادارتها وتنميتها دعما  ،علمية حركية تقتني المعلومات من شتي المصادر

جتمع من المكتبة العامة واحدة من المؤسسات العاملة في خدمة المو  2.للمؤسسة التي تنتمي إليها

المكتبة ن تكو ا الذين يعملون باستمرار على أن المتجددة من موظفيهخالل أرصدتها المتنوعة و 

قد حاول الكثير من المنظرين و  ،بخدماتها وأنشطتها في مستوى تطلعات أفراد المجتمع المحلي

ثقافية تقدم خدماتها المكتبية  مؤسسة"حيث تعرف بأنها  ؛وضع مفهوم واضح للمكتبة العامة

  3.منطقة معينة وتساندها مخصصات مالية وعلمية المجتمع فيالمعلوماتية لجميع أفراد و 

وهي تكمل دور بعض المؤسسات األخرى  ،وبالتالي المكتبة العامة تقدم خدمات جديدة للمجتمع

وثقافية وتربوية لها  مؤسسة اجتماعيةألنها  ،ستعمالهاالشروطا  تضمخدم جمهور أوسع ال ألنها ت

في متناول أيدي أفراد  والحضاري وجعلههدف سام في حفظ وتنظيم تراث اإلنسان الثقافي 

تربويا من خالل ما توفره من وثقافيا و بمستوى هؤالء األفراد فكريا  رتقاءاالوذلك بغية  ؛المجتمع

ألنها  ،أو مكتبة الشعببالتالي فهي مكتبة الجميع ت و عية المعلومات وما تقدمه من خدماأو 

 .خدمات للجميع بال تفرقة على اإلطالقتقدم

                                                           

المريخ  دار: الرياض. عربي–نجليزيا: والمعلوماتالموسوعي لمصطلحات المكتبات  المعجم. اهللاحسب الشامي، أحمد، سيد،  1
  26 ، ص1986،

428، ص1994قاز يوس ، جامعة: المعلومات،بنغاريالتقنية وٕادارة :يونسعزيز، 2 
16ص 2001المصرية اللبنانية ، الدار: المكتبةالعامة،القاهرة. خليفةنبيلة الهادي، محمدفتحي، جمعة،عبد   3 
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فهي  ،1"لكل من يقصدها جامعة للشعب تهب العلم حراَ "  تعدالمجتمع، المكتبة العامة في  إن

ليست أداة فاعلة و  ،الجماعات االجتماعيةللتطوير الثقافي للفرد و القرار السليمو  التخاذمورد  بذألك

ية لتنمية العلم ووسيلة أساسقوة حية في خدمة التربية والثقافة و " هي  داخله للمجتمع فحسب وٕانما

  .2اإلنسانيةفي الرقي الروحي و ، والمشاركةالسالمالعقول على الدفاع عن 

  :وهييمكننا أن نحدد للمكتبة العامة خصائصها  ،وانطالقا من هذه التعريفات السابقة

الدين اللون أو غير ذلك أو الفئات دون تميز بين الجنسين المكتبة العامة تقدم خدماتها لجميع *

  .التعليميةو عمار ولجميع المستويات الثقافية خدماتها لجميع األوهي تقدم 

المكتبة العامة تقدم خدماتها بالمجان بصفة عامة بصرف النظر عن مخصصاتها المالية *

  .ومصدرها سواء كانت عامة أو خاصة

ن المكتبة ،إثقافية تربوية متخصصة إلى حد كبيرعلمية و المكتبة العامة تتوفر على أرصدة * 

 خصوصياتهو  حتياجات تلك البيئةباال هتماماالمة ترتبط بالبيئة التي توجد فيها، مما يقتضي عاال

*��������������
!�،وا��"�
دة��&ر$#)�
������ا������+��*#ودة��#, 

	-��./��+�/!�!*��0،و����1��������� .ا��1ا��*

���������ا������ا����-���3ھ���4��ھ"��و��4"�+�����ت،ھ������ 

ت 3.أھ���+78����#>#ة������;،وھ�����#ور:�9�#4�#!���������ا�������  و:

�4#���"1رأو�7=��9ا@,�?<�"��وط"����7/�+78�
��و@�"!B��- ا.��

	���"�
�1ا�*9ري،و.�!���+�)Bا����D��1D�E1��.1"�+
 ھ#"��<1:�� 

من أوعية خالل ما توفره  وتربويا منوثقافيا االرتقاء بمستوى هؤالء األفراد فكريا  بغيةوذلك 

دم خدماتها ألنها تقهي مكتبة الشعب أو مكتبة الجميع فوبالتالي ،من خدماتوما تقدمهالمعلومات 

                                                           

103، ص1990دار غريب، : المعلومات؛ القاهرة دخل لدراسة المكتبات و علمم. قاسمحشمت،   1 
2Abid, Abdelaziz, Giappiconi, Thierry. La révision du manifeste de l’Unesco sur les bibliothèques 
publiques. BBF. [en ligne]. 1995, vol.40.no4.[accédé le 26/04/2016]. Disponible sur world wide web : 
<http://www.enssib.fr/bbf/bbf-95-4/giappi.doc> 

3	���#ر�7�وا���� .أ�E#-�#هللا، ا����1ا@��G�:ا��������،: ا�!ھ�ة،ا@7+1ا�#4����  41 ص 1993 ا�#ارا����>�ا�
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جامعة الشعب تهب العلم حرا لكل "إن المكتبة العامة في المجتمع تعد   1.بال تفرقة على الطالق

أداة أساسية للتعليم و تاح للمعرفة على المستوى المحلي فهي بذلك مورد ومف. 2"من يقصدها 

4ذالمستمر �/���
�ا�!�ار ا�+���د�1��1G>�ا��!�.  

��دا,=�������*+�1ا��ھ	-

	  " و��+�������أداة��E1ةJ

�#, 	
�Kر�+=�1ا�����-
#�?�
�وا���L،وو�7��أ7�7�������ا��!��1�ا���:��وا��!

���+�M��Eو���Jا��".  

  

  :أدوار المكتبة العامة 1-1.

تستطيع المكتبة العامة أن تسطر العديد من النشاطات التي تتطلب االنفتاح على العالم الخارجي 

ن تجميع تلك يمكتقاسم الخبرات وتفعيل األنشطة و ر محيطها من اجل من عناص والعامل المشترك

المتعددة في أربعة قطاعات كبرى تمثل المهام المحورية التي تدور حولها النشاطات المتنوعة و 

  :وهيالتي يتم تطويرها وفقا الحتياجات المجتمع المحلي و المكتبة،واجبات وأعمال 

  :والتربيةمحور التعليم -أ

حيويتها حيث مختلف فعاليات المكتبة يمــكن آن القات المكتبية و النشاطات خاصة عترتكز هذه 

�1."�*1أط�/��#ر7�ا/:�#ا���وذ����-9-��J#رةا/��7��.& ��K1ا���

L"<#���������"�#-�"L،وا���و�،و�+��4N�:�3�وا��������*����+*����:�ا��JO���"�������"<#�

  .م

+���K��#!���/و#����#����#ا��#>#�� "  َGG,اءة��!� " =���
توا�������#�J�� 

E���!�!*�"
�#را7	:����#ار17ا������ا����وھ#�أو.",&�GG4� :-#>#ة،وھ�ھ

* ��!�B1��K��1������S�"���#ارسإ��ءو. 

ء�<ط����4=ل  *�E@�����K��-����������N : ،���G1>�ا��G�� ا�1رش،X�!ا� 

                                                           

ت1�1�
�وا���1م،إدارةا���B1!1ا����1ط����:	 .ا����D�ا���:������:��وا��!�
��ا�1ط�������Y�1 .ا����� 
   24، ص2003،

  130سابق، صمرجع .قاسمحشمت،   .2
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* ���4��<1����Gأ��،Z�����،1ن��ء��K���  .���1Gن

 ��K&:�������ا:K19����"93���"�
�����+*��*�+�	��
. 

>���&����=��������&.=���:��ا������K��ا�1رش :4=ل،X�!ا�

 	-���-��7/?���ا��������،و�J���=4��?�E�ر$�#ھا��1.1د��4=/���

Nةأو��4=�1ر�
1���وا���71!��ا���1���=��+���#�$��G�����<�*�� .ا�!��	

#�$����@ط��<���������>-1�G���4�و�����وا��وا�����وق ��"�����1�"<#�

�ا "��G�<����#دة�G����4���اھ!���<��
ا������#��&ھ�&-�/�������أ�

 L"�-�����=�1ا��و��ا��*����*�:�4#��أ>9!����و$,/�!�77ا���"1را�*+

����"�<Jا-�وو���7���!�B1���#�$��<#!�1����<ر$#ةا������ا��#ر�7� ا���و

�����O�1������"�للمراهقين في إعداد نشاطــــات فضاءاتكما يمكن تخصـــــيص .������و.�

ستمرارية وفعاليات حيوية تدور حول الكتاب وتكريــــس هذا االتجاه فيخدمة المراهقين يعتبر ا

  1.األطفالمعال للعمل المنجز يوتوص

  :االجتماعيالمحور - بـ

��-طت .ا��+�#ة�E?�8د>������ا��"��ا/.��������-1���"+���7���"�O
"�

 ]��ظ"���9ورة���Kة#<#���#4B�7*#ا=����K�?�1G>�ھ���*��������و

 _��4��
����K����K>���4=/���و-����+�?�O?�ر-""�=4����������ا���-

 ��7���Kدھوھ�&��:&���4#��ا�����1��4�:?���!�!*�?���ا���ط!�"����

�������
�	��1G>�ا���د*��.  

ني  منها التي يعا االستقرارو ،الثقافي لمحاربة حاالت االستياءو  ،جتماعياالتهتم المكتبات بالبعد 

قاسم للتشارك و الت  ،لقد أصبحت المكتبات العامة مجاالت عموميةبعض األفراد في المجتمع

ماكن للمرافقة و ،أو أماكن عمومية االلتقاء و العملالمختلفة و األعمار  ،الجماهيرمتعددة

                                                           

1Taesch-Wahlen, Danielle. Concevoir, réaliseret organizer unebibliothèquepublique: 
Mémentopratiqueàl’usage de élues, des responsableadministratifsetdesbibliothécaire. Paris: Ed. du 
Cercle de la Libraries, 1997 ,p73 
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مأوى حيث يقدم فيها الموظفون عونا و دعما منهجيا للشباب كما بمكن اعتبارها ملجأ و ، االستقبال

وثيق بين مختلف تعاون يمكن للمكتبة أن تعمل في ،م و للراشدين في بحثهم عن العملفي دروسه

زا  في المدينة تعمل منها ويمكن ان تصبح قطبا ممي ،الثقافيين و التربويين–الشركاء االجتماعين 

مباشر مع جمعيات ترقية القراءة الرتباطبابة أن تضع أنماطا جديدة للنشاط يمكن للمكت. ليهاإ و 

أوسم وية الفكرية أعظم و تلعب فيه الحي ن مسرحاً ينبغي أن تكو  ،تقاسم الموظفين للمعلوماتو 

 الثقافية ليستاألصل عن الحياة االجتماعية و  ،إنالمكتبة تضع تحث الضوء صورة طبقأدوارها

 1.د أنها تعني بأن المكتبة جمهوريةلكن أكي، العاممرادفا للتوافق الدائم و 

  :محور التراث-ج

كما أنها ، الوثائق التي تشهدها المنطقةلف على مختات العامة تعتبر ذاكرة فهي تتوفر إن المكتب

  األخير للكثير من المجموعات األفراد  أنها تكون الملجأ و ة خاص ،ؤلفاتالمتحتفظ بأقدم الوثائق و 

من طرف المكتبين لحفظها في  هتماماالالوثائق ينبغي أن تثمن وتلقى  فإن تلك وبالتالي ،والعائالت

ير في أهمية من الوثائق إضافة إلى أنها تشكل المصدر الكب .أماكن أو رفوف منفصلة عن غيرها

ريخ للمنطقة أو التعريف ،حيث يمكن االعتماد على ذلك المجموعات في التاوقيمة وسمعة المكتبة

تتحول إلى مجموعات جوهرية في المكتبة نظر ألهميتها التاريخية التراثية وكذا  ويمكن أن،بأهميتها

  .علميا سواء كانت ذات طابع أدبي أو تاريخي أو المعطيات التي تتوفر عليه

  :الثقافيمحور النشاط -د

إن المكتبة مؤسسة غنية وثرية بمقتنياتها،لكنها ال ينبغي تكتفي بتصنيف الكتب على الرفوف وٕانما  

وذلك من خالل تنظيمات فكرية و ،خصائصهاو  ،مع أهداف يتالءمقافي أن تدمج في برنامج ث

،إن العديد من المكتبات على إمكانيتها و خدماتها االطالعتحفز الجماهير على زيادتها و  فيةثقا

جل تنمية الحوار و تبادل ن أتقوم بندوات ولقاءات بين مختلف الفاعلين في المجتمع م

رؤية تعودهم رة المكتبة على الحضور و ممن ليس لهم الرغبة في زياوتشجيع الكثيرين األفكار،

،كما تعد معارض الكتب من أهم أساليب التعريف باألرصدة المتوفرة سة تنظيمية فعالةالمكتبة كمؤس

فهي تحرص على توفير   ،و يمكن إرفاقها بفعاليات أخرى كعرض األرصدة السمعية والبصرية

                                                           

  12،ص1963مكتبةالقاهرةالحديثة، :القاهرة .حبيبسالمة .تر .المكتبةالعامةوأثرهاعل�حياةالشعب.روز .ارنستين .1
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فضال عن التكيف  ،الموارد وتقديم الخدمات التي تكفل للمستفيد منها تنمية التذوق الفني و الجمالي

،ومن ثمة الكتبة العامة أحد المراكز لتشيع بثقافة مجتمعة والتكيف معهالمجتمع و ا مع ظروف

  .1الرئيسية للحياة الثقافية 

وقد عملت اليونسكو على التعريف بالمهام األساسية للمكتبة العامة وذلك من خالل بيان اليونسكو 

الثقافة بمحو األمية والتربية و  م األساسية الخاصةوقد حثت على االهتمام بالمها ،للمكتبات العامة

  :وأن تقوم بمايلي

- `�4�������7ةوتقوي-���دةا�!�اءة�#?@ط�-.  

-  L-#������-=����7������ا��1ا�����<1���ت<1�+��. 

����1ا����!#م -�� .إ:#ا-0
�دا�71

 - ��4�G���� .1ا���ب1ا(:#ا-��#ا@ط�

- ،	���Jو�
	،ا�!��Bا����  وا(��زات�1Gر ���?����وا/,��ا-��. 


	،وا����1 -/������ا��!�N&���Z�8 ا��4�?�)1$1��c���7ا/.  

  :العامةأهداف المكتبة  2- 1- 2

البحث توفير إمكانيات و  ،ميع مصادرها المتوفرة بها مجاناتسعي المكتبات العامة إلى إتاحة ج

فيعتبر إذن وجود المكتبات م القراءة بإرضاء مختلف األذواق و الثقافة الذاتية و تشجيع و تدعيالحر 

 ،العامة صرحا للتعليم ومركزا للثقافة والبحث وتهيئة جيل مثقف وواع قادر على تحمل مسؤوليته

فالمكتبات  ،المجتمع لدراسة بيئته ومستوياته وهي تسعى لتوفير االحتياجات األساسية لذلك

وسائل المعرفة  ،لثقافي للمجتمع الذي يوجد فيه فمع ازديادأصبحت حلقة وصل في نقل الثرات ا

أصبح من الصعب على اإلنسان ان ينقل ثقافته من جيل الى اخر فكان البد من انشاء مؤسسة 

فالمكتبة بذلك واحدة من مؤسسات النشأة االجتماعية وهي تعمل في  ،ي الى هذه المهنةتؤد

  :المجتمع من اجل تحقيق جملة من األهداف
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ثراء المعرفة اإلنسانية وتنمية المعلومات في مختلف فروع المعرفة ورفع نوعية البحث إ •

على باستغالألتعيين برامج وخدمات المعلومات  العلمي ودعم نشاطات الباحثين عن طريق

 .المعلوماتنسبة من 

 .تمييزتحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين عامة دون  •

 .والتربويةدعم النشاطات العلمية واالجتماعية  •

وقت فراغ ممتع وبناء  تحقيق الرفاه االجتماعي عن طريق توفير الفرص لقضاء •

 .االفرادااليجابي للوقت مما يعود بالنفع على واالستثمار 

وصقل المواهب وتنمية الذوق  ،تنمية الهوايات والرفع من القبليات العقلية بمزيد من اإلبداع •

الع ألو إلشباع ا ،والعلمي عن طريق توفير المعلومات ،ليم واإلبداع الفني واألدبيالس

 1.المواطنينالثقافية والعلمية بين 

  :السياق التاريخي للمكتبات العامة في الجزائر  2- 2

خصائص هذا الواقع تحمل والجارية و ،األحداث الحاليةلحاضر هو إمداد زمني للماضي وكل إن ا

وعن كذلك المكتبات العامة في الجزائر ال يمكن اخذ صورة واضحة عنها و  ،في الماضي جذوراً 

توضيح  رتأيناااولنا تشخيصها في منأى عنه لذلك عن ماضيها وحإذا استأصلنا  ،وقعيها الحالي

  .الجزائرالسياق الذي تطورت فيه المكتبات العامة في 

  :1578/1830:المكتبات في العهد العثماني1- 2- 2

حيث كانت هناك  ،ترجع المصادر بديات المكتبات العامة في الجزائر إلى فترة الحكم العثماني

وهي  ،التي تتواجد في منازلهـــمالنوع األول هو مكتبات العلماء واألثرياء و :نوعان من المكتبات

عامة تبات ليست مفتوحة لعامة الشعب، أما النوع الثاني يمكن وصفـــــــها بأنها مكمكتبات خاصة و 

ميرية وكانت موجودة في المساجد أو األ ،يصطلح عليها تسميات المكتبات السلطانية وكان

  الجوامع و 
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البحث و  ،وقد كانت مفتوحة أمام عامة الناس الذين يمارسون فيها القراءة ،الزوايا والمدارسو 

لجامع الكبير ومن أشهر هذه المكتبات في ذلك العهد مكتبة ا ،ويستفيدون من الكتب الدينية

 .معسكرومكتبة المدرسة المحمدية التي أسسها الباي محمد األكبر في  ،بالجزائر العاصمة

المعلمين والعماء و امام الطلبة  وكانت مفتوحةى كتب كثيرة لكانت تحتوي ع ،كذلك مكتبات الزوايا

نذاك مكتبة الزاوي اشتهرت آ وقد ،الجزائريةمنتشرة في أغلبية المدن  والدراسة وكانتللمطالعة 

واللتان كانتا تحتوي على كتب وفيرة ومما يمكن ذكره عن  القطينةبة زاوية ت،ومكالبكرية بتوات

حيث كانت غائبة تماما وجماعته ،من افراد الشعب اجتهادالمكتبات في تلك الفترة أنها عبارة عن 

  .بصفة عامة والتعليمشان الثقافة شانها  ،ضمن التخطيط السياسي آنذاك

إما عن طريق الوقف الناس او تشتري فائض  ،لقد كانت المكتبات في تلك الفترة تزود بالكتب

و من خالل ،أاألوقاف النقدية الى ذلك كانت الكتب تأتى عن هجرة آهل األندلس إلى الجزائر

  .والحجارالحجاح والعلماء الجزائريين الذين كانوا يجلبون الكتب معهم من مصر 

الرغم من عدم توفر المكتبات العامة خالل الفترة العثمانية على الشروط الجيدة لتأدية على 

ني ثر كبير على األفراد وتطويرهم الفكر بخاصة مع الوضع المتدأإال ان كانت ذات  ،وظائفها

 الزوايا،الجوامع،ع تلك المكتبات كان داخل المساجدلى ذلك فموقإللثقافة في تلك الفترة إضافة 

  1.لها تستقطب فئات عريضة من الناسعوج

  :1830/1962المكتبات العامة خالل الفترة االستعمارية 2- 2- 2

وذلك كغيرها من الدول  ،سا على إنشاء المكتبات العامة وتحسين وضعيتهانلقد عملت فر 

ت بعض المكتبات ئنشأر الجزائر قطعة فرنسية فقد ب،لما كانت فرنسا تعتاألوربية

تطوير شخصية الفرد و ،مساندة التعليموباإلضافة الى األدوار التي تلعبها المكتبة من ،بالجزائر

كانت فرنسا المستعمرة ترى في أنشاء المكتبة العامة ،عام والثقافي بشكلتفاء الفكري وتحقيق االك

لنشر  األداة الوحيدة"كانت المكتبات  وبالتالي، الجزائرضرورة ألن الفئات الفرنسية كانت أقلية في 

  .السكانالتعليم وأيضا توطيد الفكر الفرنسي في 

                                                           

 المكتبات،جامعة أطروحةماجستير، علم. الجزائريلغرب اوصفيةتحليليةلمكتباتدراسة :اإلطارالقانونيوالتنظيميللمكتباتالعامةفيالجزائر. بلقاسم، يوسف1
 36، ص2003وهران ،
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  :وقد عرفت المكتبات العامة أثناء االحتالل الفرنسي ثالث مراحل متمايزة 

  :عشرمرحلة القرن التاسع -أ

وذلك استجابة لضرورة تجميع وحفظ بقايا  ،1835تميزت هذه المرحلة بإنشاء مكتبة الجزائر 

  1.حديثاالماضي الخاصة بالمستعمرة محتلة 

في تلك الفترة مخازن أكثر منها مكتبات  وكانت وقد كانت المكتبات ،أي إنشاء تراث المنطقة

ان مكتبات الجزائر المستعمرة  1908شية  فرنسا للمكتبات سنةفتحيث تؤكد م، بمعنى الكلمة

التنظيم والتسيير لكنها رغم ذلك كانت تسعى الى التقنيات سائل واإلمكانيات و و لتفتقر إلى ا

و يمكن توضيح مستواها ومدى اإلنفاق عليها مقارنة  ،تحسينها و اإلنفاق عليها كغيرها من الدول

ألنها كانت ترى فيها واحدة من المؤسسات التي ينبغي أن تعكس صورة  جيدة  ،بالدول األخرى

ال يجب  ان ننسى شرف ثقافتنا وحضارتنا "حيث يقول مفتش المكتبات آنذاك  ،اعن حضارة فرنس

وليس  2ويجب أن نتأكد بصورة أخرى عدا صورة األرض األم  ،هي احد األسس لسلطاتنا الروحية

بحيث تبدي دائما  ،صورة مشرفة للجزائرفقط وٕانما كانت ترغب في أن تعطي المحتوى الداخلي 

  .من الناحية الثقافية كغيرها من الدول المتقدمة أن مستعمرتها متقدمة 

  :والثانيةالحربين األولى  ما بينب مرحلة 

ومنها المكتبات حيث ،لها انعكاسات على مجاالت عديدة إن نتائج الحرب العالمية األولى كان

تعاني وظلت  ،الكتب مما أعاق تطوير مجموعاتها على عليها من خالل ارتفاع أسعار آثرت

،حيث تم ألول مرة تسجيل المكاتب المالية الجزائرية في ميزانية 1925مزرية الى غاية وضعية 

 : )المواليالشكل  أنظر(الجزائر اعتمادا مخصصا القتناء الكتب للمكتبات العامة في  1924

  

  المالية الممنوحة للمكتبات  االعتمادات: )1(رقم  شكل

الممنوحة االعتمادات   النفقات   عدد السكان   المدينة 

  للمكتبات

                                                           
3Abid, Abdelaziz. Op.p P41 
  
1Taesch-Wahlen, Danielle. . Op.p P40 
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  7.000  7.226.302  172000  الجزائر 

  4.100  27.214  123000  وهران 

  2.800    65173  قسنطينة 

  800  519.500  42000  عنابة 

  

وضع  26/03/1929يث أنه في ح ،مفهوم المطالعة العموميةتايلور في هذه المرحلة ير 

وفي  ،اقتراح تنظيم قاعات للمكتبات في كل فرنساأعلن مجلس األمة و  الفرنسي للتعليم العامالوزير 

لم يكن ذات فائدة وأهم ما يميز هذه المرحلة  ،رفع نواب البرلمان قضية المكتبات العامة1930سنة 

  .لمؤتمر الدولي للمطالعة العموميةهو انعقاد ا

  :المؤتمر الدولي للمطالعة العمومية-

من طرف جمعية  وكان منظماً  1931أفريل .14.15.16انعقد هذا المؤتمر في الجزائر أيام 

اإلقامة ة للمغرب و اإلقامة العامزائر و المكتبيين الفرنسي تحت الرعاية السامية للحاكم العام للج

عن ممثلين )FIAB( ،اما الحضور فتمثل في الفدرالية الدولية لجمعيات المكتباتالعامة لتونس

الدول و ،إيطاليا ،فرنسا،الواليات المتحدة األمريكية،انجلترا،بلجيكا،مختلف الدول بما فيها ألمانيا

المكتبات في ،لقراءة العمومية والمكتبة العامةالمنخفضة وسويسرا أما المداخالت فقد تمحورت حول ا

  .1،تنظيم المطالعة العمومية وكذا حول مستقبل القراءة العمومية الحياة المعاصرة

فقد ذكر األمين العام للمؤتمر في كلمة  ،هذا المؤتمر نعقادالا فيما يخص سبب اختيار الجزائر ام

 نتعاشلالتستجد فيها أفكارها أكثر الحظ رض التي األ نأعية الفرنسيين في فكرت جم":افتتاحية 

وقد شجعت  ،اإلنجازات السريعةالتي هي بلد المبادرات الشجاعة و السريع هو هذه الجزائر الجميلة 

الجيدة التي حققها مدير المكتبة وطينية للجزائر بتنظيمه لعمليات  الجمعية في هدا الرأي بالنتائج

أي مدينة فرنسا تفتخر بتوفرها على سبع مكتبات فرعية لمكتبتها ....شراء الكتب للحكومة العامة 

                                                           
1. IFLA, UNESCO. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de 
L’IFLA/UNESCO. [En ligne]. Fédération internationale des associations de bibliothèques, 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 2001. [Accédé le 

f.pdf-/www.ifla.org/VII/s8/news/pg01http:/]. disponiblesur world wide web :26/04/2016  
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لذلك خمس مكتبات لألطفال مدينة باريس ليس لها بعد مكتبة وحيدة   إضافةويمتلك  ،المركزية

  .1األطفال 

خالل هذا المؤتمر تمت مناقشة موضوع المطالعة العمومية بشكل : نتائج المؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر-

ختم المؤتمر بتصويت على حل يتمثل في تطبيق و ، جلساتهدقيق من خالل تجدي ألول مرة و 

قانون ينظم القراءة العمومية في الجزائر وٕاصدار بعض التوصيات األخرى وتسمح بتنظيم 

  .المكتبات

من طرف المفتش العام للمكتبات 1946المجرات نتائج التفتيش  أوضحت: 1945ما بعد مرحلة-جـ

  ضئيال بالمكتبات من طرف اإلدارة و اهتمامان هناك ، ) (perré le lièvreبيار لوليافر

  .2تلمسانوفي مدن  وعنابةأحيانا منعدمة خاصة في مدن كبرى كوهران  

ان فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت  سجلت نجدوبغض النظر عن هذه المالحظة التي 

  :االتيمميزة بتطور معتبرا في عدد المكتبات وذلك لما يبينه الجدول 

  عدد المكتبات  السنة 

1949  20  

1950  80  

1951  170  

1952  186  

1953  216  

1954  238  

1955  318  

1956  227  

  .19563إلى 1949 العموميةمنتطورعددالمكتبات: 02رقم  جدول

                                                           
1Taesch-Wahlen, Danielle. Op.Cit.p P39 

2Abdel Hamid, Arab. Op.p.100. 
3Taesch-Wahlen, Danielle. Op.p35 
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  :االستعماريةفئات المكتبات العامة أثناء الفترة  2-2-3

  :باألوروبيينالمكتبات الخاصة 1- 3- 2- 2

 :مكتبة البلدية المركزية بالجزائرال- 1

، ة الجزائربحي القصبة من اجل تغطية االحتياجات الكبرى للبلدي 1872المكتبة سنة تم انشاء هذه 

حوالي 1881كان يوجد في هذه المكتبة مجموعة من المؤلفات حول الجزائر بلغ عددها عام 

 ثنتااوقد ألحقت بهذه المكتبة .مجلًدا ( 13607 ) إل�حوالي( 1914) سنةارتفعليصل ثم ،مجلد1818

عشر مكتبة فرعية وكانت معظم الكتب التي يتشكل منها الرصيد ذات قيمة أدبية باإلضافة الي 

  .القانونيةالنصوص اإلدارية و  والنشراتالكتب كان القراء يطلعون على الجريدة الرسمية 

 ،األحياء من الجنسين أغلبه من الشباب إضافة الى الباحثين ومكتباتتكون جمهور هذه المكتبة 

  من بين السكان األصلين ،1931سنة  قارئ2700 حواليبلغ عدد القراء الدائمين قد و 

،اما عن ولوية كانت لي اإلعارة الداخليةالخارجية لكن األو  ،هذه المكتبة اإلعارة الداخلية تمارس

وهي بلدية الجزائر  ،ميزانية هذه المكتبة فإن جزء منها كان يقتطع من ميزانية البلدية التابعة لها

  .الوطنيةاألخر من ميزانية المكتبة والجزء 

ذه ،سبعة من هتابعة للمكتبة البلدية المركزية عشر مكتبة ثنتااوهي في حدود : المكتبة الفرعية- 2

 وجدت بهذهكانت تدعى كذلك مكتبات األحياءو خمسة لألطفال المكتبات كانت مخصصة للكبار و 

الكتب الحديثة االقتناء كانت تبقى معروضة لمدة بها كما ان ال بأسالمكتبات أرصدة من الكتب 

وكانت هذه المكتبات مفتوحة كل يوم من الساعة ، ن تجمع وتحفظ في المخازنأقبل  ،شهرين

كما كانت تمارس فيها اإلعارة للمنخرطين فيها بها بصورة ، عةالخامسة زوال الى الساعة الساب

  .مجانبة

بمساعدة رئيس بلدية الجزائر ورئيس .afredcoulenلن أسسها الفريد كو :الشعبيةمكتبة البيار - 3

عة من من ألفي كتاب من بينها مجمو  أكثركان بهذه المكتبة .المكتبة الوطنية مديروكذلك الجامعة 

كما وجد بها عدد كبير من سالسل الدوريات المتنوعة وكانت تشمل ، الكتب المهمة حول الجزائر

  :أقسامثالثة 

  .الدراسيةمكتبة مخصصة لتالميذ الدروس اإلضافية وهي موجودة في فصولهم -
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  .كتابجناح األطفال به حوالي ثالثة مئة -

  .الجنسينجناح للكبار من -

مارست هذه المكتبة اإلعارة وكانت تسجل  ،خدماتها مجانيةوهي مفتوحة خالل أيام األسبوع و 

ذلك بفضل مع أنها كانت كثيرة النشاط والحيوية و ، إلى ميزانيةة لكنها كانت تفتقر حوالي مائة إعار 

على غرار المكتبات األخرى فان هذه المكتبة و  ،مجهودات مؤسسيها أما من ناحية التنظيم اإلداري

،والتنظيمات الداخلية التي عدم توفرها على اللوائح المكتبيةلم تكن تخضع إلى أي تنظيم نتيجة ل

  .المكتباتتسير 

  :ة بلدية قسنطينةمكتب- 4

الثالثة،لكنها لم  مبراطوريةاإلفي ظل  ر،في الستينات من القرن التاسع عش تأسست مكتبة قسنطينة

لم تلقى هذه المكتبة شهرة كبيرة ألن منذ مطلع القرن العشرين حيث  ،1880تفتح أبوبها حتى سنة 

  .تطورت واحتلت الصادرة بين المكتبات الجهوية األخرى المتواجدة في كل من الجزائر ووهران

وهو  "أندريه بريتي"بعد الحرب العالمية الثانية عرفت هذه المكتبة عدة تعديالت وترميمات بإشراف 

لفنية اة تنظيمها من الناحية اإلدارية و حيث أشرف إلى إعاد ،الشرق األوسطمحافظ جهوي ألرشيف 

- 1947،وأعاد ترتيب مجموعاتها في الفترة الممتدة بين وٕاعداد األدلة،ذلك بوضع الفهرس البطاقيو 

كما قام بشراء كتب جديدة ووضع تصانيف علمية من اجل تسهيل عملية البحث عن ،1957

  .المعلومات

عين ألف كتاب في التخصصات على حوالي أرب شتملاحيث ،تبة كثير التنوعكان رصيد المك

ارة الخارجية ،كانت تسمح باإلعللغة العربية خاصة بشمال إفريقيا،كما وجدت بها كتب بامختلفة

  .مجانيةالتي كانت تتم بطريقة و 

مكتبة  عنابةكانت توجد بمدينة :المكتبة العربية بعناية - :باألهاليالمكتبات الخاصة -  2- 3- 2- 2

 ،وكانت تفتح أبوبها ساعتين في اليوم خالل كل أيام األسبوع عدا األحد ،عمومية إسالمية واحدة

مجلد مرقمة وموضوع في أربعة خزائن زجاجية اشتملت على كتب  462اشتملت على حوالي 

و  و المنطق ،و النحو ،القران و التفسير والحديث و القانون و قواميس وكتب األدب العربي

  .التاريخ
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استغلتها في شراء بعض  ،تحصلت هذه المكتبة في الثالثينات على ميزانية ضعيفة جدا

نسبة  وكانت،غير التالميذكانت تمارس اإلعارة للتالميذ و  ،لم تحصل على أي هبة ولكنها،الكتب

في  هذا عكس اإلعارة الداخلية التي قدرت بحوالي اثنتا عشر إعارةاإلعارة الخارجية منخفضة و 

 .منظمكذلك فهرس لمكتبة سجل للقراء بالمستعمرين و وجد بهذه ا ،اليوم الواحد كما

  

  :بقسنطينةالمكتبة العربية -2

المكتبة على عدد كبير من  حتوتا،كانت توجد بمنهج كومب خارج مدرسة التعليم العالي اإلسالمي

المخطوطات التي جمعت من مساجد المدينة أيضا على من و  ،الكتب المطبوعة باللغة العربية فقط

وكانت هذه المكتبة ، فهرس للمخطوطات في ثالث كراسات خالل فترة زمنية سابقة وقد وجد بها

و ةبعنابتابعة لمراقبة مدير مدرسة قسنطينة الذي يقوم كل سنة بتفتيش كل من المكتبة العربية 

  .إال بموجب موافقته الخطية ال تتمن اإلعارة أكما ،ايةجب

  :  العربية بجاية المكتبة- 3

،كانت المكتبة تفتح أبوبها مع بمقر محاذ لمسجد سيدي الصوف 1903وجدت هذه المكتبة منذ  

الي ،ومدير مدرسة التعليم العتعليمات مفتش المدرسين بالمحافظةبداية السنة الدراسية طبقا ل

،بل كانت بهت كتب في الشريعة المكتبة على مخطوطاتم تحتوي هذه ل.اإلسالمي بقسنطينة

لم تحصل هذه المكتبة على ميزانية لسنوات عديدة اما عن .التاريخو األدب العربي اللغة و  والنحو

رور وبمناسبة م.البعض االخر كان عبارة عن وقفو مصدر الكتب بالبعض منها اشترته الحكومة

مكتبة على ميزانية صغيرة استغلتها في شراء ،تحصلت هذه المائة سنة على فرنسا بالجزائر

 ."صبح األعشى في صناعة اإلنشاء " وموسوعة"دائرة المعارف القرن العشرين "الموسوعة العربية 

على رصيد قدر بثالث  حتوتا،كانت توجد في قاعة بمدرسة تلمسانو :المكتبة العامة بتلمسان- 4

،تاريخ اإلسالم و اللغة العربية،التشريع اإلسالمييع مختلفة منها مئة وتسعة وستون كتاب في مواض

  .كانت الميزانية المخصصة لشراء الكتب و الصيانة لتتعدى المائة والعشرون فرنك فرنسي 
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،فلقد جرى وضع هذه المكتبة تحت إشراف مدير مدرسة تلمسان للتعليم واإلشرافأما عملية اإلدارة 

،وكانت مفتوحة في أيام لكنهم كانوا قليلو التردد عليها ،سالمي،يساعده أستاذ من المدرسةالعالي اإل

  1.العطل فقط

خدماتها لكل األفراد دون تقدم المكتبة العامة :واإلداريفروع المكتبة العامة وٕاطارها التنظيمي  3- 2

مكتبة العامة لتصبح مكتبة ،لكن هناك بعض الضروريات التي اقتضت على بعض أقسام الاستثناء

ومن هنا تعد المكتبة .شرائح المجتمع او الحي او منطقة ولتقدم الخدمة المكتبية لشريحة من،مستقلة

  .العامةالمكتبة المتنقلة فروعا للمكتبة ومكتبة الطفل و الفرعية 

  :الفرعيةالمكتبة  2-3-1

الضواحي الى سكان نشأ لتقديم الخدمة المكتبية تالتي  ،العامة المكتبة الفرعية هي فرع من المكتبة

لهم ألن الغرض من إنشاء الفروع هو تسير إمداد األفراد الذين ال تيسير  ،ىفي المدن الكبر 

يع المكتبات الفرعية به لن ،ففي التشكيل المكتبي الذين أحسن توز الوصول الى المكتبة المركزية

 ،المكتبةمقر حتى يصل الى  تبة على ضرورة قيامه برحالت طويلة نسبياً القارئ للمك ستعمالاينطوي

  2.فيضع بذلك وقتا كان بإمكان توفيره

فنيا على التوجيه المركزي من المكتبة الرئيسية يتبعها و  ،تعتمد إدارياً والمكتبة الفرعية مكتبة متكاملة

لمكتبة المركزية او شبه عادة عدة فروع،ومن األسس الخدمة المكتبية السليمة إقامة فروع كافية ل

 تبعثر فيما ألنهاذلك ه أن تنشأ فروع أكثر من الالزم و من المرغوب في،ومع ذلك فليس المركزية

  .تكاليفهتزيد من بينها موارد التشكيلي المكتبي و 

تحصل على نسبة من ية من الكتب واألرصدة المتنوعة و إن كل مكتبة فرعية تملك مجموعة أساس

القول ان المكتبة الفرعية الكتب الجديدة بشكل دوري تنظمه المكتبة المركزية،ويشكل عام يمكن 

ن حيث من حيث أرصدتها او سواء م ،الملحقة هي صورة طبق األصل عن المكتبة المركزية

ثابتة تضمن التنسيق  ،وينبغي أن تتوفر المكتبات على هيكلة واضحة وتنظيم دقيق ووصايةخدماتها

  3.الفروعبين األصل والفرع وكذا بين المكتبات و 
                                                           

  .18ص . المرجع سابق.بلقاسم يوسف،1
  96 .ص1970العربية،النهضة دار :القاهرة.العامةبينالتخطيطوالتنفيذالمكتبات.أنور عمر، أحمد2
  .40ص1983 ،دار المريخ :الرياض.ألسسالخدمةالمكتبيةوالمدرسيةدراسة :العامةالمعن�االجتماعيللمكتبة  .عمر،أحمدأنور 3

30 




ـــ	 ا���ا�ـــــــ� �� ا���ـــــ� ا��ــــــــــ�	                                    ا���ـــ��� ا�ـــ�
 

لما كانت هذه األخيرة تخدم مل أفراد و  ،مكتبة الطفل جزء من المكتبة العامة:الطفلمكتبة  2- 3- 2

يكون لهم خاص بهم نظرا المجتمع واألطفال جزء من هذا المجتمع فكان ان ينبغي ان 

  :لتاليةللعوامال

ن فرض أكما ، خاصا قد يؤدي الى إزعاج الكبار الطبيعة الخاصة لألطفال التي تقتضي سلوكا*

نفورهم تقيد حريتهم مما قد يؤدي إلى و  ،عليهم يؤدي الى مصادرة حرية حركتهموااللتزام باط االنض

  .المكتبة عن

يشمل على  وميولهم وتنوعه بحيثمع خصوصياتهم  ميتالءتوفر رصيد خاص باألطفال *

  .المجسماتست ذات طبيعة وثائقية كاأللعاب و مجموعات لي

تركيز من مرحلة التربية والتكوين التنشئة تقتضي اهتمام و  وكونه فيأهمية جمهور األطفال * 

خدمات خاصة يساعد على صل هذا الجمهور واختصاصه بفضاء و ،وبالتالي ففطرف المكتبي

 .وٕارضائهحسن خدماته 

  :الطفلمكتب  خصائص-أ

نظرا لكون المكتبة الطفل موجهة الى الجمهور خاص ذو ميزات وخصائص تتطلب اخذها بعين 

  :منهااالعتبار وتوفيرها نذكر 

  :وتصميمه وأثاثهخصوصية موقع المبني .1

  :تكونينبغي ان يراعي في مكتبة الطفل ان 

حتى ال يضطر األطفال إلى  ،و األولأن يكون موقعها في الطابق األرضي ،أيسهلة الوصول*

  .ذىأللدرج او استخدام المصعد تجنبا لصعود ا

وتزويد الجدران ،استخدام األلوان الجذابةو  فال،األطمع اهتمامات  متتالءذات تصميم وهندسة *

  .المكتبةالرسومات التي تحبب األطفال في بالصور و 

  .األطفال، خزائن ورفوف مصمم بأحجام تتناسب ألعمار طاوالت،ذات أثاث كراسي*

ن يراعي في مكتبة األطفال تقديم الخدمات الخاصة التي أومما ينبغي :الخدماتخصوصية  – 2

، وهذا يقتضي وجود بعض الخدمات الخاصة مع ظروفهم وتتالءملبي حاجاتهم، تناسب أعمارهم وت

  :منها
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الحكايات القصص و حيث يقوم أمين المكتبة في قاعة خاصة بقراءة : و الحكايةأخدمة القصص  .أ

م ذلك إلثراء خبراتهدة لألطفال و ، كما يمكن ان يقرأ قصة واحلألطفال، او دعوة كاتب او شاعر

  .الحواروتنمية قدراتهم على االستماع والفهم والتعبير و 

تساهم بما يقدم فيه األطفال من إلقاء األناشيد واألشعار او الرقص او غير ذلك  :االحتفاالت. ب

وتعويدهم  لديها،التعاون األطفال وٕاثراء الروح الجماعية و في تنمية شخصية  التعبيرأساليب من 

  .على التعبير على أنفسهم دون قيود

من خاللها عن مواهبهم  وناجتهاداتهم التي يعبر حيث يقدم األطفال أعمالهم و  :المعارض. ج

  .كالخط والرسم في مختلف الفنون التشكيلية

  :المصادر خصوصية- 3

 أبرزم سنهم ومن ئيقتضي توفير مصادر المعلومات تال،مما ان مكتبة الطفل تخدم جمهورا خاصا

  :مصادر المعلومات

األجسام المركبة مما يجعل وتفكيك يميل األطفال غالبا إلى االستكشاف  :المجسماتو األلعاب  .أ

المجسمات على تعدد أشكالها تمثل أهم المصادر التي يرغب األطفال في  ومختلف ،بالدمىاللعب 

  .منهااالستمتاع بها واالكتساب 

بة كبيرة ن المؤلفات المخصصة لألطفال غالبا ما تكون ذات كتاإ:األطفالقصص ومجالت  .ب

الملونة مما الصور كما أنها تتوفر على الرسومات و  ،مع قدرات األطفال األولية في القراءة متتالء

  .يجعلها شيقة وممتعة

الرؤية استي السمع و تخاطب التسجيالت السمعية والبصرية ح :البصريةالمصادر السمعية و  .ج

  .توضيحا ، كما أنها تكون أكثرعلهم يكتسبون منها دون عناء كبيرلدى األطفال مما يج

ء من كل تتوازى أهداف مكتبة الطفل مع أهداف المكتبة العامة ألنها جز :الطفلأهداف مكتبة  –ب 

الطفل بشيء من الخصوصية مما ، لكن يمكننا طبع أهداف مكتبة وفرع استقل عن األصل

  :يلي، ويمكننا ذكرها فما طبيعة الجمهور الذي تخدمهمع ميتالء

 .ايجابياتعويد األطفال على استثمار أوقات الفراغ استثمارا  �

 .ثقافية، وٕاشباع ما لديه من هوايات تنمية المواهب الكامنة عند الطفل �
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واالستماع ومهارة ،غوية لدى األطفال كمهارة القراءةلتنمية المهارات الفكرية وال �

 .التفكيروالتحليل

 .األطفالالمعلومات المختلفة في نفوس  ومصادرغرس حب الكتاب  �

وتزداد ، حيث أخذت تنتشر ول العالم بأهمية مكتبات األطفاللقد ازداد وعي المؤولين في مختلف د

  1.إمكانياتهتنمية مات جليلة في بناء شخصية الطفل و لما تقدمه من خد نظرا

  

  :المتنقلةالمكتبة  3.3.2

 فإنها ال يمكن ان تمد ،الفنيةو والبشرية إن المكتبة العامة مهما توفرت لديها اإلمكانيات المادية 

أما ، ى المواطنين الذين يقطنون حولهاال يستفيد من خدماتها سو ل عادة ب كل مواطن، إلىخدماتها 

فقد ال تسمح كثافتهم  ،و القرى النائيةأطراف البعيدة من المدن الموطنين الذين يقيمون في األ

ليس من سبيل لمد الخدمات المكتبة العامة إليهم سوى ولكن هؤالء،انية بإنشاء مكتبة عامة لهمالسك

  .المتنقلةعن طريق المكتتبة 

األماكن المكتبية إلى المناطق النائية و  من أفضل الوسائل إليصال الخدمةالمكتبة المتنقلة و  

العامة  ،وهي تؤدي أهم وظائف المكتبةاحتكت بأي مؤثرات ثقافيةلها أن التي لم يسبق و  ،المحرومة

  .المحاضراتوأحيانا ،ءٕارشاد القراكاإلعارة و 

حيث كانت عبارة ، في مطلع القرن العشرين وأمريكابداية المكتبة المتنقلة في بريطانيا  فيوكانت 

ل مكتبة متنقلة أو  ظهرت،1912بحلول عام المناطق النائية و  عن وسائل بسيطة لحمل الكتب إلى

تطورت بحيث ظهر أول عمل متكامل التصميم للمكتبة  1920حتى عام و ،تسير بقوة المحرك

  .المتنقلة بالمفهوم الحديث

ن الدول من بي رتعتبتطورت تدريجيا حيث و ، 1916جربة المكتبات المتنقلة سنة ولقد بدأت فرنسا ت

،منها ما توجد المتنقلةفلديها في هذا الوقت الحاضر مئات من المكتبات ،المتقدمة في هذا المضمار

  .ودور البلدياتأمام المصانع و ساحات األسواق، في

                                                           

.  138، ص1997والتوزيع ،للنشر  دارومكتبة الحامد: والثقافية،الجبيهةالعربية  المكتبة. صبيحإبراهيم،   1 
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فهي تتميز بروح من ،وة كبيرة لتحسين المكتبة العامةالمكتبات المتنقلة يمثل خط ستعمالاإن 

و قد ساعد . تبية واإلثارة الرغبة في القراءةالبساطة يجعل منها الوسيلة المثالية لتقديم الخدمة المك

عين  المستفيدين فيلى إلمكتبيين بأساليب توصيل الخدمات من عمل المكتبات المتنقلة اهتمام ا

تطوير مواصفات السيارات ، ب لتسويق خدمات المكتبة العامةالمكان الذي يتواجدون فيه كأسلو 

لتحسينات المستمرة في شبكات النقل البري بداخله إضافة إلى ا،والحافالت الخاصة بالعمل المكتبي

ثنا أالخدمة المباشرة  تتيحعلي الذي سواء المكتبين او القراء كما انها توفر جوا من االتصال التفا

  .الجو الرسمي الذي يهابه األفراد حيث يغب، المتنقلة في التجمعات السكانية وقفات المكتب

  :للمكتبات العامةواإلدارياإلطار التنظيمي  4- 3

دراسة سابقة وهذا ما أكدته ،"ال تتوفر المكتبات العامة في بالدنا على تأسيسية وتشريعه خاصة بها"

اقع تعاني من مما جعل المكتبات العامة المتواجدة على األرض الو .الجزائرللمكتبات العامة في 

،رغم أنها أنشئت ضمنها لمؤسسة األم التيلكثيرين منها خاضع جعل الو ،تعدد الجهات الوصية

  .المهام الحقيقية للمكتبة العامةانين ال تتماشى مع حقيقة الدور و قو 

المكتبات طن العربي ذات العالقة بالكتاب و إن الباحث ضمن دليل التشريعات المكتبية في الو 

، العامة،يالحظ الغياب الكلي لقانون خاص بالمكتبة الجريدة الرسمية الجزائرية فيو  والمعلومات،

مختلف األهداف  والبشرية ويحددالمتكامل الذي يشمل مختلف مقوماتها المادية  بمفهومها

 ضمنية فيتعلى إشارا بناءاً أذي جعلها في كثير من األحيان تنشلها،اآلمر ال والوظائف المنوطة

  .الثقافيقوانين بعض المؤسسات اإلدارات ذات التوجيه 

نظرا للفراغ القانوني الذي يحيط بها جعلها ، و الوطنيالمستوي عامة الموجود على إن المكتبات ال

لتسيير الفني فهي ال حتى من ناحية االعملية اإلدارية و  كل األسستفتقر الى اإلدارية،من الناحية 

  1.اإلجراءات العملية الفنيةتطبق أدنى 

  :الثقافةالعامة ووزارة  المكتبة 5- 3

 التيتحت وصاية المؤسسات ،فهي أشكاال عدة اتخذتوأني الجزائر ن المكتبات العامة فإ

عن وزارة الثقافة فرض نفسه باعتبارها الوزارة الوصية والهيئة المركزية  ولكن الحديث،أنشأتها

                                                           

140-99ص.سابق، صمرجع . نجيةقموح، 1 
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وسنتعرف على ، والمطالعة العمومية،الوحيدة التي لها صالحية مقننة للعمل في مجال المكتبات

 :مختلف المهام المكلفة بها

  

 :المهاموالصالحيات: العامةاإلشراف المركزي على المكتبات  1- 5- 3

تكلف من خالل مديرية الكتاب والمطالعة العمومية و ،وزارة الثقافة العامة تحت إشرافتقع المكتبات 

  :1هذه المديرية بـ

  .التوزيع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للكتابنشر و الوالطبع و ، البحثترقية اإلبداع و -

لكتاب وترقية المطالعة التقديرات الضرورية لتحديد المعالم الكبرى لتطوير االمعطيات و إعداد  -

  .العمومية

  .كتبات وقاعات المطالعة العموميةتنظيم الشبكة الوطنية للم -

  .ٕاصدار المنشورات الثقافيةتطوير الترجمة و  -

  :وتظم مديريتين فرعيتين

  :يأتيوتكلف بما  :األدبيالمديرية الفرعية للدعم اإلبداع  – 1

 .والمبادرة بذلكاألدبي  ودعم اإلبداعإعداد كل عمل يهدف إلى ترقية  -

 .إلنتاج األعمال األدبية ونشرها اقتراح التدابير التشجيعية -

 .كتاباقتراح كل أشكال الدعم والتحفيز لتطوير ال -

  : تكلف بــو :كتبات وترقية المطالعة العموميةالمديرية الفرعية للم – 2

 .لتطوير وترقية المطالعة العموميةإعداد كل برنامج  -

 .تنشيط عمل المكتبيين ومتابعة نشاطاتهم -

 .بكات المكتبات عبر التراب الوطنيترقية ش -

                                                           

تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة  ، يتضمن2005فبراير سنة  26الموافق  1426محرم عام 17مؤرخ  05/80مرسوم تنفيذي رقم   1
  .16.الجزائريةالرسمية  الجريدة. الثقافة
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أما في ما يخص األجهزة :الجزائراإلشراف الالمركزي على المكتبات العامة في  – 2- 5- 3- 2

فهي مديريات الثقافة على مستوى الواليات التي أحدثت و نظمت بموجب  ،الالمركزية يةاإلشراف

  : ، و هي كما يلي يحدد مهامها أيضا 1مرسوم تنفيذي 

 .ترقية والتنشيط الثقافي والفنيالالعمل المحلي في ميدان اإلبداع و تشجيع  -

 .ي وتنسقها وتمسك بطاقية خاصة بهاتنشيط أعمال الجمعيات ذات طابع ثقاف -

 .المذكورةتبدي رأيها في طلبات اإلعانة التي تقدمها الجمعيات  -

اء هياكل المعنية ألي مشروع إلنش الهيئات المحليةباالتصال مع السلطات  وتساعدتقترح  -

 .تاريخيجديدة ذات طابع ثقافي و 

 .البحث المتصلين بالثقافةؤسسات المحلية والجهوية في التكوين و المتتابع وتدعم األنشطة و  -

الشخصيات التي تمثل علم و  ،الجمعيات الثقافيةتقترح بالتشاور مع المؤسسات و و  دتع -

 .الثقافة

تعمل لترقية المطالعة العمومية وتسهر على حماية التراث والمعالم التاريخية والطبيعية  -

 .ظ عليهاالحفاوعلى صيانتها و 

 .تطبيق التشريع في مجال المعلم واآلثار التاريخية والطبيعية تسهر على -

 .التراث الثقافي والتاريخي وترميمه استرجاعتتابع عمليا  -

 .عليهاعلى المحافظة وتسهر تشارك في عملية ترقية الصناعة التقليدية المحلية  -

اي إجراء  ة في الوالية وتقترحالهيئات الثقافية الموجودتسهر على حسن سير المؤسسات و  -

 .مي بتحسين تسييرها وعملهاير 

أي تتخذ و ،الحصائل المرتبطة بهاالثقافية المنتشرة في الوالية وتعد البرامج و  األنشطة تقيم دورياً 

  . إجراء يتصل باألنشطة الثقافية

  

  

                                                           

الجريدة .الثقافةيتضمن مديريات  ،1994نوفمبر  23الموافق ل  1415جمادى الثانية  19مؤرخ في  414-94مرسوم تنفيذي رقم  1
   23 – 22ص. ص. 79.ع. الجزائريةالرسمية للجمهورية 
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  :الفصلخاتمة 

قدمنا في هذا الفصل نظرة حول المكتبة العامة التي تعددت التعاريف المقدمة لها حسب       

مكتبة  باعتبارهالها مكانة سامية جدا، المكتبة العامةحيث أن المفكرين،ء و وجهات النظر العلما

  . نينورعاية الدولة كما أنها تمثل خدمة عامة تقدمها الدولة للمواط والتي حظيتباهتمامالجميع 

: وهيالتي تمحورت في أربعة قطاعات وار التي تلعبه المكتبة العامة و كما رأينا في هذا الفصل األد

قفنا على كما و و  محور االجتماعي، محور التراث،محور النشاط الثقافي،، والتربيةالتعليم  محور

المعلومات من مختلف فروع وتنمية التي تسعى الى إثراء المعرفة اإلنسانية أهداف المكتبة العامة و 

  .المعرفة

استئصال خي للمكتبات العامة في الجزائر من خالل يلقد عرضنا في هذا الفصل السياق التار و 

االستعمارية مع ذكر أهم حاولنا تشخيصها منذ فترة العهد العثماني الى خالل الفترة ماضيها و 

  .اإلداريتنظيمها فروعها و 
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  الجـــــــــــــــــــــــــانب التطبيقـــــــــــــــــــي : الفصل الرابع 

  

  :تمهيــــــــــــــــــد

سنحاول بعد دراستنـــا للجانب النظري في الفصلين السابقين؛ الى التطرق في هدا الفصل الى 

تجسيدها في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ودلك بإسقاط المفاهيم النظرية و  .التطبيقيةالحالة 

مع من أجل دلك قمنا بدراسة ميدانية كان الغرض منها جو " موالي بالحميسي " ية مستغانم لوال

  :طريقتخدمها دلك عن المعلومات التي تخص الدراسة و 

ومن  ،خاص بالموظفين في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم استبيانإعداد  -

  :هماخالل هدا الفصل تم تقسيم البحث الى مبحثين رئيسيين 

  .مستغانمتقديم عام لمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية  -

 .الميدانيةالدراسة  -

  :ة لوالية مستغانم تقديم عام لمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومي:  1

  " موالي بالحميسي " تعريف بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم   1- 1

  :بالحميسيالتعريف بالدكتور موالي  )أ

بالغرب الجزائري  مازونةبمدينة  1930يناير  17من مواليد  ،مؤرخموالي بالحميسي باحث و 

  .سانموزاول دراسته الثانوية بتل ،بالمدرسة القرآنية تتلمذ

ثم  ،1958عام  األدبتحصل على شهادة ليسانس في و  العاصمةواصل دراسته العليا بالجزائر 

باحث بالمركز الوطني  ،من جامعة بوردو الفرنسية 1986شهادة دكتوراه دولة في التاريخ عام 

  .التاريخيةللدراسات 

قاالت في المجاالت مجموعة كبيرة من الم أثنائهار درس التاريخ لعدة عقود بجامعة الجزائر نش

  .الدكتورةير مئات طلبة طرف على تأأشو  ،خارجهاداخل الجزائر و  ،الدوريات المتخصصةو 

  .واألجنبيةافة الوطنية حله مقاالت منشورة في الص

بأعماله عين رئيس  وكاعتراف، تخصص في أبحاثه في الفترة العثمانيةألف العديد من المؤلفات و 

  .1994تاريخ تركيا سنة لجمعية دراسات 
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شغل منصب رئيس الجمعية الدولية للمؤرخين بمنطقة  بأنقرة كمابمعهد أتاتورك  كان عضو شرفياً 

  .المتوسطالبحر األبيض 

  .واألوروبيةئر للعديد من الجامعات العربية زا األستاذكان 

  :مؤلفاتهمن 

  .1979الجزائر من خالل رحالة المغاربة في العهد العثماني  -

  .1981نة من الجدور الى يومنا سنة تاريخ مازو  -

  .1982نم من الجدور الى يومنا سنة تاريخ مستغا -

  .1986اريخ البحرية الجزائرية سنة ت -

  .1988يين في أوروبا المسيحية سنة األسرى الجزائر  -

  .1990مدفع سنة  المدينة بألف :الجزائر -

  .1994 الجزائر من خالل مياهها سنة -

  .1999الحرب السرية سنة أوروبا و  الجزائر؛ -

  .2005العرب في األدب سنة البحر و  -

  .العلمية بإسهاماتهتاركا سيرة خالدة في تاريخ الجزائر  ،2009وافته المنية سنة 

  "  :موالي بالحميسي " ة مستغانم التعريف بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالي) ب 

 بفضاءاتهاتتميز  تثقيفيةالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الدكتور مواليبلحميسي هي مؤسسة 

هي و العلمية و الفكرية الوثائقي ونشاطاتهاتاحتها الى لكل الرصيد يع فئات المجتمع و المفتوحة لجم

 42495عنوان و 12770وثائقي هام في مختلف المجاالت والعلوم يقدر بـ  تتوفر على رصيد

  .تها بالمجان لجميع شرائح المجتمعتقدم خدماوثيقة و 

تحتوي المكتبة  ،لي والية مستغانم أناداكمن طرف وا 2009ثم تدشين المكتبة رسميا سنة 

طابقين ضي و طابق أرضي و األر  ما تحتالرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم على طابق 

  .علويين 
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مقعد ويتم فيها محاضرات  120محاضرات بقدرة إستعاب في الطابق تحت األرضي توجد قاعة ال

"  ،" النادي النسائي "  ،" مثل خير جليس "  ،نشطات فكرية و فنية خاصة بكل الفئات المجتمعو 

 " ....عرض أفالم وثائقية 

معارض  الفنية،في نفس الطابق تحت األرضي توجد قاعة المعارض يتم فيها تقديم النشاطات 

  .الفئاتالخاصة بكل  الكتب،واألعمال التشكيليةواللوحات الزيتية

مقعد تهتم باألطفال التي تقل  56في الطابق األرضي يوجد فضاء األطفال بقدرة إستعاب و 

  .فكرية واإلبداعيةالسنة لتنمية قدراتهم  11أعمارهم عن 

مقعد تقدم  30ة إستعاب اإلعارة الخارجية بقدر ألرضي أيضا توجد قاعة المطالعة و في الطابق ا

الخاصة  االحتياجاتأيضا قاعة دوي الخارجية لكل الرصيد الوثائقي و  تهتم باإلعارةخدماتها و 

 االحتياجاتتعزيز دمج دوي وهي تهتم بتقديم خدمة مكتبية ومعلوماتية و  مقعد 18بقدرة إستعاب

  .المجتمعالخاصة في 

لكل الفئات  العلمي وموجهةمقعد خاص بالبحث  36توجد فضاء األنترنيت بقدرة إستعاب  وأيضا

  .أبويماعدا األطفال اال بترخيص 

 17موجهة لفئة  ،مقعد 54في الطابق العلوي األول توجد قاعة المطالعة الداخلية بقدرة إستعاب 

عارة الخارجية على الرصيد الوثائقي غير المتاح لإل باالطالعهي فضاء يسمح و  ،سنة فما فوق

  .ويقدم نسخة النسخ

دب هو مخصص إلتاحة رصيد أمقعد و  70ء الشباب بقدرة إستعاب في نفس الطابق يوحد فضا

  .سنة 17الى  12وهو موجه لفئة من  لالمتحاناتالتحضير الشباب و 

مقعد موجهة  48قاعة الخدمة المرجعية بقدرة إستعاب  ني توجدالثاو أخيرا في الطابق العلوي 

و  الموسوعات؛و  القواميس(لكل الفئات العمرية تهتم بإتاحة الرصيد المتعلق بالكتب المرجعية 

  . )المعاجم

 ،قاعة موالي بالحميسي خراً ؤ و الباحثين و التي أطلق عليها ماألساتذةوأيضا توجد قاعة 

 .للكتب و الدوريات و خدمة الناس حمقعد فيها جنا 18ب  ٕاستعابهايقدر 
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  :مهام المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم  : 2- 1

جميع الخدمات بالمطالعة العمومية و  والخدمات المرتبطةوضع مختلف األرصدة الوثائقية  -

  .المسؤولينالملحقة األخرى تخت تصرف 

  .الطفلاحتياجاتتخصيص فضاء المطالعة يتكيف مع جميع  -

  .للمطالعةالخاصة  االحتياجاتتوفير  -

  .اإلعالم اآللي الستعمالتسهيل تطوير الكفاءات القاعدية  -

  .االمتحاناتتحضير توفير فضاء للدراسات و  -

  .تنظيم أنشطة ثقافية حول الكتاب -

  .المستفيدينت تصرف حوضع مختلف األرصدة الوثائقية ت -

  .مومية تحت تصرف كل شرائح المجتمعوضع خدمات مكتبة المطالعة الع -

  :كتبة الرئيسية للمطالعة العموميةبالم االتصالوسائل  •

  اإللكتروني  البريد- 1

mosta@hotmail.fr-Bibbprincipal 

  :الفايسبــوك- 2

Bibliothèque de Mostaganem 

  :الفاكس/  الهاتف- 3

045-41-72-67 

  .-مستغانم  –مسكن  400حي  :العنوان- 2

  :مستغانمفي المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية  العاملين 3- 1

عامل  55تحتوي المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم موالي بالحميسي على 

 إطارعاملة في عامل و  ما بين 17و مناصبهم؛مرسمين في وعاملة عامل  بين ما 38 مهني؛

  :دلكتوضحالقائمة التالية عقود ماقبل التشغيل و 

  :مناصبهمالمرسمين في  العاملين) أ

  .1وثائقي رئيسي  :مديرة- *
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  .3إلدارةملحق رئيسي  :رؤساءفروع- *

  .المعالجةرئيس مصلحة الرصيد و  ؛1محفوظاتأمين  وثائقي- *

  .2رئيس مصلحة : مكتبي- *

  . 1:  مكتبي- *

  . 1مكتبية- *

  .2ثقافي منشط- *

  .1وثائقية  مساعدة- *

  . 3مكتبي  مساعد- *

  .4ثقني في المكتبات  مساعد- *

  .3إداري  متصرف- *

  .1إداري رئيسي  محاسب- *

  .1إداري  محاسب- *

  .3سامي في اإلعالم اآللي  تقني- *

  .1مديرية رئيسية  كاتبة- *

  .02مستوى أول  عامل- *

  .03حراس- *

  .01نوع خفيف  سائق- *

  .02نوع ثقيل شاحنات  سائق- *

  .03منظفات- *

  :ما قباللتشغيلعقود  إطارفي  العاملين) ب

 ما قبلعقود  إطارموظفين في  مستغانمكباقي المؤسسات يوجد في المكتبة الرئيسية لوالية 

علم  ،المكتبات علم: مثلجامعية مختلفة لهم شهادات  عاملة،عامل و  17التشغيل عددهم هو 

  .إلخ...واالتصال علوم اإلعالم  ،لغات أجنبية ،قانون دولي االجتماع،علم  ،النفس
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  :مستغانمالهيكل التنظيمي لمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية  :4- 1

مؤلف من شبكات عرف الهيكل التنظيمي بأنه نظام وقد ،لكل مؤسسة البد من هيكل تنظيمي

 ،المجموعات معاالتي تربط أعمال األفراد و  االتصاالتالوظائف تقوم بتنظيم العالقات و  المهام أو

التنسيق من أجل إنجاز المهام بفاعلية و  ،يتضمنا الختصاصالهيكل التنظيمي الجيد يجب أن و 

والية مستغانم تتميز المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لو  .أفضلقيق أهداف المؤسسة بشكل لتح

التنظيمي يكون على النحو  لدى فهيكلها ،بالكثير من المميزات عن المؤسسات الثقافية األخرى

  :التالي

 المدير  

  

  

 

 

 

 

 

 
 الهيكل التنظيمي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية : 08الشكل رقم 

  :الميدانيةالدراسة  :2

مختلف هم نظرة عامة عن الرضا الوظيفي و الجانب النظري على فصلين، حيث أدرج في اشتمل

على الجانب التطبيقي  وتم إسقاطهاسياساته التي يمكن إتباعه لتحقيق مستوى عالي من األداء، 

 

 مصلحة المستخدمين

 

 اإلدارة         

 

 األمـــــــــــــانة

  

قسم المعالجة و 

  التقييم الوثائقي

 

  مصلحة

  الخدمة

و 

 الشراء

مصلحة 

  اإلعالم

  اآللي

 

مصلحة 

تجهيز 

وصيانة 

 الرصيد

مصلحة النشاطات 

 و الخدمات الثقافية

قسم 

  الميزانية

و 

 المحاسبة

قسم 

الوسائل 

 العامة

  

قسم 

 الشخصي
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للموظفين بالمكتبة الرئيسية للمطالعة  استمارةاستبيانعبارة عن دراسة ميدانية تتضمن تقديم وهو 

وقد واجهتنا بعض الصعوبات في هدا  .سؤال 20التي تحتوي على موالي بالحميسي و ية العموم

  .االستقصاء

  

  :االستطالعيةالدراسة  :1- 2

تمهيدا للدراسة النظرية في حالة غياب دراسات سابقة تتضمن  االستطالعيةتعتبر الدراسة 

  .البحثمتغيرات 

  :نسعى الىاالستطالعية من خالل الدراسة  :أهداف الدراسة- 1

  .لتي لها تأثير على أداء الموظفينالعناصر المتغيرات األكثر أهمية و تحديد اتعريف و  -

  .معرفة مشاكل واختالفات الموظفينأفكار المستجوبين لراء و آ االعتبارأخد بعين  -

نا اليه والوصول الى لدراسات الحقة إلتمام ما توصل الموضوعفتح المجال لدراسات في هدا  -

  .أحسن نتائج

تعتبر ممثلة للمجتمع لة عبارة عن عينة قصدية سه االستطالعيةعينة الدراسة : العينةاختيار  -

  .حد ماالمدروس إلى 

  :موظف موزعين بالشكل اآلتي 40على العينة  اشتملت

  .مكتبين- 1

  .إداريين- 2

  .أعوان- 3

و االستبيانعلى تقنية تحليل  االستطالعيةباالعتمادتم إجراء الدراسة  :المعلوماتجمع  طرق- 3

أن حجم العينة المدروسة في المكتبة لم يكن كثيرا، نظرًا ألن بعض العاملين كانوا في  باعتبارذلك

لدواعي تخصهم، عملية جمع البيانات ثمت  االستبيانعطلة، و البعض األخرلم يرد أن يشاركنا 

  :األتيةعلى الطرق  باالعتماد
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على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية  االستبياناتتوزيع جزء من   -أ

يطلب منه االستبيان للموظفين و مستغانم من مكتبيين و إداريين و أعوان المكتبة، حيث يتم تقديم 

  .و إعادته الى نفس المكان و هذا بعد تقديم بعض الشروحات  االستبيانملئ 

  .بحريةسة بعد ترك المجال لهم لإلجابة من أفراد الدرا االستبياناتجمع  –ب 

التي تم توزيعها حول مجموعة من األسئلة المغلقة  االستبياناتتمحورت  :الدراسةمضمون- 4

  :وهي

  .متعددةسؤال مغلق ذو إجابة  :المغلقالسؤال  -        

  .إطالقاغير راضي  راضي؛غير  جدا؛راضي؛ال أعلم؛راضي 

  :متعددةسؤال مغلق ذو إجابة  -

  .أعلمنعم؛ال؛ال 

  :للدراسةاإلطار العام  :2- 2

اإلشكالية الرئيسية التي نحن بصدد إنجازها في إثبات وجود  تتمثل: تحديد مشكلة البحث - 1

  .عالقة تأثير رضا الوظيفي للعاملين 

  :أهداف البحث  -2

على  ومدى تأثيرهادرجة أهمية المتغيرات المدروسة في البحث لدى الموظفين،  قياس-أ

  .األداء

  .الموظفينمستوى الرضا لدى  قياس-ب

  .مستوى األداء لدى الموظفين قياس-ج

  .للمطالعةقوة تأثيرها على األداء في المكتبة الرئيسية نوع العالقة و إيجاد-د

بما أن الهدف من الدراسة هو أثر الرضا الوظيفي على  :العينةتحديد مجتمع الدراسة و  -3

  .األعوان الدراسة، المكتبين واإلداريين و استهدفتالعاملين فقد 

  :هو يتضمن تالث أجزاء رئيسية هي باللغة العربية و  االستبيانتم إعداد :االستبيانإعداد -4
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الجزء الثاني طرح أسئلة تتعلق بالرضا الوظيفي وفي في الجزء األول عرض البيانات الشخصية، 

بأسئلة حول أداء الموظفين في المكتبة الرئيسية  الثالثلدى العاملين، في حين يأتي الجزء 

  .مستغانمللمطالعة العمومية لوالية 

  :االستبياناستمارةتوزيع -5

منا  استالممنهم من لم يرد موظف ومنهم من كان في عطلة و  55بما أن المكتبة تحتوي على 

  .يوم 15المدة  استغرقت؛ موظف بالمكتبة 40االستبيانات على ، فإننا قمنا بتوزيع االستبيان

  

  :  االستبيانعرض و تحليل نتائج  : 3- 2- 4

تأتي عملية عرض البيانات المتحصل  العينة؛التي أجاب عليها أفراد  االستبياناتبعد عملية جمع 

استمارة استبيان؛ والباقي لم يتم  40 استرجاعتم  استمارةاستبيان؛ 46ولإلشارة فقد تم تقديم  عليها؛

في عملية التحليل على األدوات على األدوات  اعتمدنات الرفض العام، وقد عليها وتلقاإلجابة 

  :التاليةاإلحصائية 

  .لإلجابةعرض الجداول اإلحصائية * 

  .بيانيةبدوائر  االستبيانلنتائج  المئويةتمثيل النسبة * 

  Excel.حصائي البرنامج اإل باستعمالذلك وصفي و في دراستنا على منهج التحليل ال اعتمدنا* 

  :العمر- 1

ة حيث جمعت بين الحيوي. عاما  44 -23تراوحت أعمار الموظفين الدين يعملون بالمكتبة مابين

  .الخبرة من جانب أخروالنشاط و 

  :المؤهل التعليمي  - 2

 المؤهــــــــل ثانوي    جامعــــــــي  فوق الجــــامعي 

 التــــــــكرار 15 23      2

 النسبــــــــــة 37.5% 57.5% 5%

  الجدول من إعداد الطالبين
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  :09الشكل رقم 

تفوق % 5من العاملين بالمكتبة هم خريجي الجامعات وأن نسبة % 57أوضح التحليل أن 

  .جيد لجودة العمل وكفاءة األداء الجامعي مما يعطي مؤشر

 

  : االجتماعية الحالة - 3

  

 

 

  

  

  الجدول من إعداد الطالبين

  
  
  
  
  
  
  

37,5

57,5

5

ا��ؤھل ا�������

���وي

����	

�وق ا�	���� 

 االجتماعيةالحالة  متزوج أعزب

 التكرار 18 22

 النسبة 45% 55%
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  :10الشكل رقم 

من الموظفين قد أكملوا دينهم األمر الدي يوحي بمراجعة % 45أبانة عملية التحليل أن نسبة 

أنهم أكثر فئة تسعى  وهذا يعنينسبة العزاب تفوق النسب األخرى و  ،احتياجاتهمالرواتب لمقابلة 

 .رغباتهمو  احتياجاتهمتحقيق للعمل و 

  :الخدمة في الوظيفة الحالية سنوات- 4

سنوات الى  5من

 سنوات 10

 5من عام الى 

 سنوات

 الخبرة أقل من عام

 التــــــــكرار 17 20 3

 النسبــــــــــة 43% 50% 7%

 
  : 11الشكل رقم

45%

55%

0 0

ا���� ا�������

��ـــــزوج

أ�ــــــزب

43%

50%

7%
0

ا���رة    

أ�ل �ن ��م   

��وات �5ن ��م ا��  

��وات 10��وات ا��  �5ن
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مدة  50%نسبة و  ،أفراد الدراسة مدة خبرتهم أقل من عاممن  42%يتضح من الجدول أن نسبة 

 .سنوات 10-  5 ما بينخبرتهم  7.5وأن نسبة  ،سنوات 5خبرتهم تتراوح بين العام و

يعود و . من أفراد الدراسة 92نوات هي س 5نستنتج أن نسبة الموظفين الدي مدة خبرتهم أقل من 

  .بيتهم من فئة الشباب وأقلهم خبرةغالو  المتعاقدينهدا الى كثرة عدد الموظفين دوي صفة 

  :المكتبةاألخرين لعملك في  تقرير- 5

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 5 2 11 14 8

 النسبة 17% 5% 28% 35% 20%

  الجدول من إعداد الطالبين

  

 
  : 12الشكل رقم

وال يعلمون بـ % 35داد التقارير عن الموظفين بين غير راضين بنسبة عاألراء حول عملية إتباينه

تمثل الرضا الجيد في إعداد % 12.5وهي نسبة  ،تجاهلها ال يمكنالكن هنالك نسبة % 27

  .عنهمالتقارير 

  

  :تتقاضاهي ذالراتب ال كفاية- 6
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غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 3 1 0 28 8

 النسبة 7.5% 3% 0% 70% 20%

  الجدول من إعداد الطالبين

  
  :13الشكل رقم 

غير راضين إطالقا وقد يرجع السبب  إجابتهمأما بخصوص المرتب فالموظفين في المكتبة معظم 

ما ا ذوه ،لك تكون مهملة من قبل اإلداراتذل ،الى عدم معرفة أهمية المكتبات في الوقت الحالي

غير مجدية خصوصا مقارنتها بالمرتبات األخرى ه المرتبات غير كافية و ذأعتقد أن ه يجعلني

  .الموظفين يتقاضهاالتي 

  :العلميةالندوات التي تتاح لك لحضور المؤتمرات و  الفرص- 7

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 2 1 0 32 5

 النسبة 5% 3% 0% 80% 13%

  من إعداد الطالبينالجدول 
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  : 14الشكل رقم

والمؤتمرات في  ،ليس هنالك عدل في توزيع الفرص التي تتاح للموظفين لحضور الندوات

هو ما أشار إليه التحليل حيث تبين من أجل رفع مقدرات وكفاءات الموظفين و  ،مجال المكتبات

 .الفرصغير راضين عن توزيع % 80بنسبة 

  :تخصصكالعمل الدي تقوم به مع  مالئمة- 8

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 7 22 2 6 3

 النسبة 17% 55% 5% 15% 8%

  الجدول من إعداد الطالبين

  : 15الشكل رقم
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ويسعون معظم الموظفين في المكتبة راضيين عن مركزهم الوظيفي  إنعلى العموم يمكن القول 

  .يناسبهمي ذعلى المسار الوظيفي ال وٕابداعاتهم والسيرلتحقيق أهدافهم  دائما

  :الوظيفي و الضمانات التي يوفرها نظام التوظيف و اإلستمرار في الوظيفة  األمن- 9

  

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 4 25 0 11 0

 النسبة 10% 62.5% 0% 27.5% 0%

  من إعداد الطالبين الجدول

  
  : 16الشكل رقم 

من الموظفين راضين لحد ما عن األمن الوظيفي  %62.50أن نسبة  أكدهعملية التحليل 

  .المطلوبةمن قبل نظام التوظيف والكن ليس بالدرجة  والضمانات

  :تؤديهي ذالراتب مع ال مالئمة-10

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 2 6 1 22 9

 النسبة 5% 15% 3% 55% 23%

  الجدول من إعداد الطالبين
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  :17الشكل رقم 

  . هو أمر غير مناسب لجودة العملو احتياجاتهي يحصل عليه الموظف ال يفي ذإن الراتب ال

  :العمل التي تعمل فيها  بيئة-11

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي ال أعلم غير راضي

 التكرار 3 19 7 10 1

 النسبة 7.5% 47.5% 17.5% 25% 2.5%

  الجدول من إعداد الطالبين

  
  :18الشكل رقم 
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أي أن % 47.50نجد أنه بخصوص البيئة التي يعمل فيها الموظف فقد كانت أعلى نسبة هي 

  .جيدةه األشياء ذمعظم أفراد العينة راضين عن بيئتهم المكتبية وه

  :وظيفتك المجتمع إلى  نظرة-12

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 12 10 9 7 2

 النسبة 30% 25% 22.5% 17.5% %5

  الجدول من إعداد الطالبين

  
  :19الشكل رقم 

مما يؤكد دلك نسبة التي وضحها ا العمل و ذالمجتمع الدي تتوفر فيه المكتبات يقدر تماما أهمية ه

  .االستبيان

  :المتاحة في مكان العمل إلنجاز عملك  اإلمكانات-13

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي ال أعلم غير راضي

 التكرار 14 15 2 5 4

 النسبة 35% 37.5% 5% 12.5% 10%

  الجدول من إعداد الطالبين
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  : 20الشكل رقم

أوضح التحليل أن اإلمكانيات المتاحة بالمكتبة تمكن الموظفين من إنجاز أعمالهم 

ي ذعن المناخ التام ال تمثل% 35و% 37.5المكتبية بكل كفاءة هو هنالك إشارة واضحة بنسبة 

 .يعملون فيه

  :اإلدارة آلرائكم و إقتراحاتكم  تشجيع-14

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 4 5 2 18 11

 النسبة 10% 12.5% 5% 45% 27.5%

  الجدول من إعداد الطالبين

  :21الشكل رقم 
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يحقق التواصل  ذالتي يخلقها أسلوب التعاون إ اإليجابيةالموظف من األثار التواصل بين اإلدارة و 

ن عدم وجود تواصل عهنا نرى أن نسبة كبيرة من الموظفين قد عبروا و  ،نتائج مرضية للموظف

ا راجع ذههنالك تواصل بينهم و أما باقي الموظفين فكانت آرائهم تقول بأن  ،الموظفبين اإلدارة و 

  .ثال لعدم غموض وضعياتهم الوظيفيةم

  :إستخدام طاقتك في العمل  -15

  

غير راضي 

 إطالقا

  راضي جدا راضي الأعلم غير راضي

 التكرار 17 13 5 5 0

 النسبة 42.5% 32.5% 12.5% 12.5% 0%

  الجدول من إعداد الطالبين

  
  :22الشكل رقم 

من بين النتائج السابقة نستنتج أن أغلبية الموظفين في المكتبة يستخدمون كل طاقتهم في 

أما باقي الموظفين فال تساعدهم ، ا من خالل توفير المكتبة إلمكانيات المناسبة للعملذهو  ،العمل

 .كل طاقاتهم في العمل يستخدمونال تلك اإلمكانيات فهم 

 

42,50%

32,50%

12,50%

12,50%
0%

إ��4دام ط��2ك +� ا���ل

را�� 	دا

��را

!أ� م

��#"ر را

#"ر را�� إط$��

86 



ـيالفصل الرابع                                                        الجـــــــــــــــــــــــــانب التطبيقــــــــــــــــــ  

 

 

 :بالوظيفةلإلشراف للقيام  الحاجة-16

  

  نعم ال نوعا ما الأعلم

 التكـــــرار 10 25 1 3

 النســــبة  25% 62.5% 2.5% 7.5%

  الجدول من إعداد الطالبين

 
  :23الشكل رقم 

ود سبب عدم رضاهم إلى عين ال يحتاجون الى إشراف يذأن الموظفين ال نالحظ

هي نسبة لمصالح و رؤساء او  اإلطاراتٕالى الخالفات بين و  ،المؤطرين بمصالحهم الخاصةاهتمام

 .المكتبةمن الموظفين في  25%برضا  يحظىكما يرى أن اإلشراف المتواصل  ،62.5%

  :على الترقيات في المكتبة رضاك-17

  نعم ال نوعا ما الأعلم

 التكـــــرار 5 29 3 3

 النســــبة  12.5% 72.5% 7.5% 7.5%

  الجدول من إعداد الطالبين
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  : 24الشكل رقم

أما عن هدا السؤال الدي يقوم على تراضيهم الفرص في الترقيات التي تقدم لهم أو 

لك ذبو % 72.5أكثر اإلجابات نسبة وهي  فإن  عنها؟هل هم راضين  ،المتاحة لهم في عملهم

  .إنتاجهمألن ما إن تزيد من ترقيتهم لكي يزيدون من 

  :ضغوط العمل على حياتهم الشخصية   تأثير-18

  نعم ال نوعا ما الأعلم

 التكـــــرار 27 5 5 3

 النســــبة  67.5% 12.5% 12.5% 7.5%

  الجدول من إعداد الطالبين

  
  25:الشكل رقم 

ضغوط العمل على حياتهم والتي  تؤثر% 67.5أن تشير النسب الموجودة في الجدول أعاله 

  .المسؤولياتاتج عن زيادة األعباء الوظيفية و ن ،تؤثر على حياتهم الشخصية
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  :رضاك عن زمالئك الموظفين  -19

  نعم ال نوعا ما الأعلم

 التكـــــرار 32 5 3 0

 النســــبة  80% 12.5% 7.5% 0%

 
  26: الشكل رقم 

يتضح من النتائج أن اغلبية الموظفين في المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية 

فإن للزمالء في العمل تأثير كبير من رضا الموظف  ،مستغانم راضون عن العالقة مع زمالئهم

  .العملأو عدم رضاه عن 

  

  :تقييم الرئيس ألدائك هل يجلب لك الرضا  -20

  نعم ال نوعا ما الأعلم

 التكـــــرار 29 7 3 1

 النســــبة  72.5% 17.5% 7.5% 2.5%

  الجدول من إعداد الطالبين
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  27:الشكل رقم 

 االعترافا من خالل ذهقييم الرئيس لألداء يجلب الرضا و على العموم يمكن القول بأن ت

فرضا  ،رغبات المرؤوسينظروف و ر الى أن الرؤساء يتفهمون فهدا يشي ،التقدير من الرؤساءو 

 . الموظفين عن تقييم الرئيس في العمل من أهم عالمات الرضا

  : النتائج و الخالصة للدراسة الميدانية :  4- 2

  :أعطى التحليل جوانب أساسية لتحقق من فرضيات البحث الثي تتمثل في األتي :النتائج: أوال 

من خالل  ،المكتبات غير مناسبة هو فرض غير صحيحية للعاملين في مجال ملالبيئة الع - 1

النتائج التحليل التي تؤكد أن العاملين في مجال المكتبات راضيين تماما عن البيئة التي يعملون 

  .وهي نسبة جيدة % 47.5فيها بنسبة 

لك هنالك عوامل ذفة لباإلضا. ةماديالحوافز الالرضا الوظيفي مربوط أو يتصل بأيضا أن  - 2

  .العملأخرى تلعب دورها في تكوين شخصية الرضا عن 

 اتذسنة وهي سن  40 - 24أن جميع الموظفين تتراوح أعمارهم بين  االستبيان أوضح - 3

وقادر على العطاء مع تراكم الخبرات مما يعطي تؤثر جيد في ثبات سنوات  ارتباط اجتماعي

  .الخدمة

ومتطلبات الحياة مما يوحي بمراجعة  ال يفي باالحتياجاتظف ي يحصل عليه المو ذالراتب ال - 4

  .قيمة الراتب مقارنة بالعمل الدي يقوم به الموظف

  .قوية بين بيئة العمل الداخلية و الرضا الوظيفي  ارتباطيةأثبتت الدراسة وجود عالقة  - 5
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في حد دانه مكتبيين و هدا أيضا أن معظم القائمين على أمر المكتبات هم غير  - 6

  .التجعل هنالك أرضية مشتركة في النقاش و الفهم و تبادل اآلراء ،مشكلة

  .معظم الدراسة غير راضون عن الفرص و الترقيات في المكتبة  - 7

  .الغالبية من أفراد الدراسة راضون عن اإلمكانيات التي توفرها المكتبة  - 8

لى بعظهم البعض و هدا شيء جيد أثبتت الدراسة أن الموظفين في المكتبات راضون ع - 9

  .ينعكس باإلجاب للمكتبة 

مانات التي يوفرها األوضاع الوظيفية في المكتبة تعتبر مرضية للموظفين من خالل الض -10

  .الوظيفي  االستقرارو نظام التوظيف 

متطلبات الحياة مما يوحي بمراجعة و  ال يفيباالحتياجاتالراتب الدي يحصل عليه الموظف  -11

  .بالعمل الدي يقوم به الموظفقيمة الراتب مقارنة 

 :الخالصة: ثانيا

همية قصوى الى اولت الدراسة أوحساس من منظومة إدارة المكتبات و ناقشت الدراسة جزء هام 

ا الوظيفي الموظفين من حيث الرضالتي تؤثر تأثير مباشر على أداء  الناحية النفسية واالجتماعية

عدم إعطاء أهمية لبعض الجوانب التي بينت أن هنالك قصور و البيئة التي يعملون فيها، حيث و 

أردنا في بحثنا أن نعطي أهمية من شأنها أن تساعد في جودة األداء ورفع الكفاءات العلمية، و من 

  .األداءأجل تقديم وظيفية مكتبية بقدر عالي من الجودة في 

وقياسا باألوضاع  ومقارنته بأدائهاتب الدي يحصل عليه الموظف مراجعة قيمة الر / 1
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  .والسالمة الوظيفيةتوفير المزيد من األمن / 4

  .العمالالقرارات والحد من التعسف اإلداري في حق  اتخاذإشراك العمال في / 5
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  :ةـــــــــــــــــــــــمقدم

تسيير وتفعيل خدماتها  في يمثل الرأس المالي البشري الثروة الحقيقة التي ترتكز عليها المؤسسات 

ومن  ،المجاالتي عمليات البناء في شتى فالعنصر البشري هو حجر الزاوية ف، بشكل ناجح

البديهي ان يكون مؤثرا في التحوالت الحاصلة بين الظروف المحيطة به وبهذا يجب علينا استثمار 

وتتضمن  ،ا والوالءهذه الطاقة وتأهيلها بواسطة نظام فعال من اجل تحقيق درجة عالية من الرض

ا راجع الى الناجحة سبب قوتهَ ن المؤسسات والدراسات اَ  ثبتت بعض التجاربْ فقد اَ  ،راقياَ  بذلك اداءاً 

، ات كالطبْ التخصصَ  ضت بعُض وقد حَ ،و مختلف الجوانب المحيطة به عاملْ وجود االهتمام بال

بينما  ؛الرضا الوظيفيالعوامل المؤدية الى  م الى فهمْ التي تهتَ  ربية واإلدارة بالدراساتْ التَ ؛ الدينْ 

 ينالمكتبين أل في مجال المهنة المكتبية وملين ت دراسات قياسية حول الرضا الوظيفي للعاأجريَ 

مثل لهذا ألن هذا استدعى تحقيق االستغالل اإر الرئيسي في دفع عجلة التطور فيمثلون العنصَ 

لوظيفي لهذه الشريحة ا االعنصر عن طريق خلق الجو المناسب الذي يؤدي بدوره الى تحقيق الرضَ 

دمات في الجزائر تواجه مشاكل على مستوى الخوعلى الرغم من ان الحركة المكتبية ،من العاملين

البارز في تطوير همية دوره ألنية عنده أير يحتاج الى وقفة متخألوالعاملين فان هذا العنصر ا

و مهمال أَ منسياً  موضوعاً  ة ال يزالْ للعاملين في المكتبات العامَ  الوظيفين الرضا إف، المهنة المكتبية

ن المورد البشري يغير المحرك الذي ترتكز عليه أَ وبما ،ا الموضوعي دراسة تعالج هذَ أَ جد نَ  حيث لم

في العمل وزيادة نسبة  داء يساهم على التقدمْ أر بيئة تساعد العامل وتحفزه على المكتبة يجب توفي

وجب في هذا المجال أالذي  إليهمواألمرنجاحهم وهو درجة رضاهم عن المهام والوظائف الموجهة 

  .انجح السياسات لتحقيق اهدافهَ أكل ما يحدث من تغيير والبحث عن  مواكبة على المكتبات العامة

 ،حسن صورةأَ ات لروادها وفي فضل الخدمَ أتكز على الموارد البشرية لتقديم فالمكتبة باعتبارها تر 

ستراتيجيات افي  المتمثلة، الرضا الوظيفيوهو ديث إلرضائهم أال عتماد األسلوب الحاها من البد لَ 

  .حفزاتالية الناتجة عن مجموعة من المُ كفاءة عَ تحقق 

ن يتحلى بعدة مهارات تمكنه من فهم أالمسير األول على مستواها فعليه ن مدير المكتبة هو أَ وبما 

ن ألأهمية هو تحفيز هؤالء العاملين وتحليل تصرفاتهم والتحكم فيها واألكثر  ،سلوك األفراد العاملين

  .لهذه الموارد باعتبارها قوة المؤسسة األمثلالهدف هو االستخدام 
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مالها التي تضمن بذلك ا عُ ى رضَ ن نجاحها يتوقف علَ إن المكتبات مؤسسات خدماتية فأوبما 

لى المستوى المطلوب من إواألجور وهذا لضمان الوصول  آتالمكافتحفيز عمالها من خالل 

  .الفعالية وقوة العمل
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:ص ملخـــــــــــ  

 

في حياة الشعوب، وهي مركز تعتبر المكتبة العامة مؤسسة ثقافية لها رسالة سامية            

ثقافي للمجتمع توفر مختلف الموارد البشرية من أجل تقديم أحسن الخدمات، حيث تسعى علمي و 

الركيزة االساسية للمكتبات و وصفها الثروة الحقيقة تعزيزها بو الى تطوير هذه المصادر البشرية 

  .للتقدم 

تتوجه هذه المذكرة نحو استكشاف أثر الرضا الوظيفي في المكتبات العامة من خالل دراسة و 

ميدانية لمكتبة الرئيسة المطالعة العمومية لوالية مستغانم، حيث يظم الفصل االول مختلف الجوانب 

بة العامة في الجزائر من خالل تعريفها ثم               المنهجية للموضوع، أما الفصل الثاني عالجنا المكت

الى السياق التاريخي لهذه المكتبات ابتدءا من العهد العثماني الى أدوارها وأهدافها و اعطاء نظرة 

اضافة الى وصياتها لهذه المكتبات   ياالطار التنظيمستعمارية، كما تناولنا فروعها و الفترة اال

  .المركزية

أما في الفصل الثاني تطرقنا الى الرضا الوظيفي مفهومه، تاريخه، والعوامل المؤثرة فيه، اذا حاولنا 

 تحقيقه من خالل تتفسير الرضا الوظيفي من خالل مجموعة من النظريات مع ذكر المكانيزما

اولنا اسباب االهتمام به و النتائج التى تنطوي عليه، كما تنمجموعة من البرامج الداعمة له و 

أما الفصل الرابع قمنا السياسات المتبعة لزيادة الرضا الوظيفي من خالل مجموعة من االجراءات، 

لوالية مستغانم حول الوضعية الحقيقة  للعامل  لمكتبة الرئيسية للمطالعة  العموميةا تحليلبمعالجة و 

راز كل التأثيرات و الكشف عن كل التغيرات و ابفة الرضا الوظيفي داخل المكتبة و من خالل معر 

  .الجوانب السلوكية التى تحدث له في العمل

 

  الكلمات المفتاحية 

 الرضا الوظيفي، العاملين، المكتبة العامة 



Résumé 

 

La bibliothèque publique est une institution culturelle et scientifiqueen service de la société car elle 

fournit de diverses ressources humaines accompagnées par les meilleurs services afin de développer 

ces ressources et les renforcer pour la richesse de la bibliothèque cette dernièreconsidérée comme 

pilier de progrès. 

Notre travail consistera à explorer l’impact de la satisfaction au travail dans la bibliothèque public à 

travers une étude sur terrain la bibliothèque de Mostaganem. 

Dans le premier chapitre on tient à voir de divers aspects méthodologiques du sujet. Alors que dans 

le deuxième chapitre nous nous sommes adressés à la bibliothèque en Algérie pour voir un peu sa 

définition, sesrôles, et ses objectifs et se rappeler de son contexte historique à partir de la période 

ottomanejusqu’à la période coloniale, sans oublier de nous approcher à ses branches et ses centres 

principaux et bien sûr son cadre réglementaire. 

Dans le troisièmechapitre, nous avons parlé du concept de la satisfaction au travail, son histoire et les 

facteurs qui l’influencent, aussi on a essayé d’expliquer la satisfaction du travail par le biais d’un 

ensemble de théories et à partir de plusieurs groupes de programme qui le renforcent on ajoutant 

les raisons pour lesquels on s’intéresse à la satisfaction au travail. 

Enfin dans le dernier chapitre on a traité et analysé notre sujet dans la bibliothèque principale 

publique de Mostaganem par le moyen de voir la situation réelle du travailleur et monter les 

changements et les effets sur son comportement au cours de son travail. 
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