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ارة العلمیة من المفاهیم الحدیثة إلدارة المکتبات الجامعیة بالنظر إلی الدور الحیوي لهذا النوع تعتبر اإلد.الملخص
تتناول دراستنا هذه من المکتبات وحاجتها لتبني اإلدارة العلمیة الستغالل مواردها وتحقیق أهدافها بفعالیة.

عبر أداتي االستبیان –سنحاول استکشاف حیث 2موضوع اإلدارة العلمیة في المکتبة الجامعیة بجامعة الجزائر
مدى اعتماد مبادئها ونظرة موظفي المکتبة وإدارتها حیال هذا النوع الهام من اإلدارة.–والمقابلة 

Abstract. Scientific management is one of the newest concepts to manage university libraries
by considering this kind of libraries lively role and its need to adopt scientific administration
in order to explore its resources and to successfully achieve its goals. Our study deals with
scientific management within the Algiers university 2 library. We will try to find out, through
questionnaire and interview, the impact of adopting its principle as well as the library staff
and administration opinion as to this important kind of administration.

.2جامعیة، جامعة الجزائرالاإلدارة العلمیة، المکتبات، المکتبة الکلمات المفتاحیة:
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مقدمة.1
التناميأبرزهامنعّدةعواملفرضتهاعمیقةتحّوالتالمعلوماتومراکزالمکتباتتشهد
مجالفيالمفروضوالتحديالمختلفةأشکالهافيالمعلوماتمصادرنشـرلعملیاتالمتواصل
ومراکزالمکتباتفيالعاملیناتجاهاتوتغّیرالوظائفتعّددوکذاالمعلوماتتکنولوجیا
الأمراالعلمیةاإلدارةواعتمادالتسییرطرقتغییرمنجعلتالتيالعواملمنوغیرهاالمعلومات

.عنهبدیل

ألهمّیةنظراالعلمیةاإلدارةتطبیقإلیحاجةالمؤسساتأکثرمنالجامعّیةالمکتباتوتعتبر
التعلیمیةالعملیةنجاحوارتباطها،خدماتمنالمستفیدینونوعیةبهتقومالذيالدوروقیمة

.الوثائقیةمصادرهاوبقیمةبهاالعاملینأداءبمستوى

اإلدارةمبادئتطبیقإمکانیةمدىمنللتحققتسعیدراستنافإنالحاجةلهذهواستنادا
منالنوعلهذاالمکتبةموظفيمنظورهووماIIالجزائرلجامعةالجامعیةالمکتبةفيالعلمیة

: التالیةالتساؤالتطرحیمکنناعلیهوبناءدارة،اإل

: الرئیسالتساؤل
العلمّیة؟لإلدارةIIالجـزائرجامعةموظفيتصّورهوما

:الفرعیةالتساؤالت
الجزائرجامعةموّظفيخصائصأهّمهيماII؟

موظفیها؟نظروجهةمنالجامعیةالمکتبةفيالعلمّیةاإلدارةتحّققمدىما

تجاوزهاطرقهيوماالعلمّیةاإلدارةتحقیقدونتحولالتيالعوائقأهّميهما
المکتبة؟موظفينظرفي

: اآلتیةالفرضیاتباقتراحقمناالتساؤالتهذهعلیولإلجابة

الجزائرجامعةمکتبةموظفيلدىالعلمیةاإلدارةمفهومیختلفIIمنلجملةتبعا
والتکوینیةالشخصیةالعوامل

جملةتوفیردونلبوزریعةالجامعیةبالمکتبةعلمیةإدارةمبادئتحقیقیمکنال
.والتنظیمیةالبشریةالمادیة،الشروطمن
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مـدیرمعالمقابلةأجریتحیثالدراسة،بیاناتلتجمیعواالستبیانالمقابلةاستخدمناوقد
إدارةنظرةوکذاوالبشریة،یةالمادوإمکانیاتهاالمکتبةعلیالتعرفبغرضالجامعیةالمکتبة
دونتحولالتيالعوائقوأهّمالتسییرفيعلیهااالعتمادومدىالعلمیةاإلدارةلمفهومالمکتبة
. تطبیقها

35توزیعتّم(موظفا60عددهمالبالغالمکتبةموظفيمنلعّینةخّصصفقداالستبیانأّما
خصائصهمأهّممعرفةمنهاالهدفلمحاورامنعدداتضّمنوقد،)منها24واسترجاعنسخة
اإلدارةلمفهوموتصّورهمالمکتبة،فيووضعیتهمعلیهاالمتحّصلوالشهادةالعمریةکالفئة
منبینهمفیماالمستمرواالتصالاإلدارةمعوتعاملهموخبرتهمثقافتهممنطلقمنالعلمیة

.أخرىجهةمنالمکتبةورّوادالجامعةطلبةومعجهة

وماالموظفینمنظورمنالعلمیةاإلدارةتطبیقمدىعلیالتعرفإلیاالستبیانهدفاکم
اإلدارةلتحقیقتوّفرهاالواجبالشروطأهمهيوماتطبیقهادونتحولالتيالعراقیلهي

موضوعالجامعیةبالمکتبةالعلمیةاإلدارةمبادئلتجسیداالقتراحاتأهّماألخیروفيالعلمیة
.البحث

العلمیةاإلدارةمفهوم.2
تعملمستمـّرةإنسانّیةعملّیة"باعتبارهالإلدارةالعامبالمفهومالعلمیةاإلدارةمفهومیرتبط

" المتاحةالمادّیةبالمواردوباالستعانةالبشرّيالجهدباستخداممحـّددةأهدافتحقیقعلی
طریقعنمحّددةأهدافتحقیقعلیالعملهواإلداریةالعملیةفأصل) 2004السلمي،(

بعداالعملیةلهذه" اإلنساني"العاملویعطيمادّیة،أوکانتبشرّیةلإلمکانیاتاألمثلاالستغالل
.وثقافّیاحضاریا

وحسنعلیهاالقائمینخبرةفیهتلعبفّنکذلكهيبلفقط،علمااإلدارةاعتبارینبغيوال
.اإلداریةمهاّمهمنجاحفيهامادوراومهاراتهمالمستخدمینمعوتواصلهمتصرفهم

الفکرلتطّورطبیعیةکنتیجةالعشرینالقرنبدایةفيالعلمیةاإلدارةمفهومظهروقد
فيمطّبقةکانتالتياإلدارةنقائصومعالجةالمجتمعاتتطّورلمواکبةضروریةوکأداةاإلداري
.السابق

من) اإلداریةالمبادئونظریةالبیروقراطیةریةالنظجانبإلی(العلمیةاإلدارةنظرّیةوتعتبر
. الکالسیکیةالمدرسةنظریات
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فصلاألوامر،انتقالتسلسلاإلشراف،وحدة: أهمهامبادئعلالعلمیةاإلدارةوترتکز
سیاسةوضعالتخطیط،االنضباط،التنظیم،المرکزیة،والرقابة،المسؤولیةالتبعیة،المسؤولیات،

).Wren, 2002(المحاسبةوأخیراوالتقاریراعاتاالجتمالتنظیم،

تلكأهمهااالنتقاداتمنلجملةتعرضتالعلمیةاإلدارةحرکةأنإالأفکارهـاأهمیةورغم
مجرد"فيالعاملیندورحددتکونهاالبشريالعنصرجانبهذافيتقصیـرهاعلیرّکزتالتي
الحافزوکانعلیهاتدریبهمتّمالتيالمثليداءاألطریقةأساسعلیوتنفیذهاالتعلیماتتلّقي

) 2004السلمي،" (النقديالحافزهوالعلمیةاإلدارةنظریةفيللعاملیناألساسي

فيظهرتالتياإلنسانیةالعالقاتکمدرسةأخرىمدارسظهرتالسببهذالمثل
بینالتفاعلإطاريفواالجتماعياإلنسانيالبعدینعلیورّکزتالعشرینالقرنثالثینات
.المحیطةوالبیئةالعاملین

علیاالعتمادبینهامنالخصائصمنبعددالتقلیدیةاإلدارةعنالعلمیةاإلدارةوتتمیز
نظامعنعبارةفالمؤسسة،)1999عاشور،(المتکاملةالمنظومةأنشطةطبیعةعلیاإلدارةترکیز

التکنولوجیاتتستخدمکماعلمیةوبخططمدروسةبطرقوظائفهتسّیرومترابط،متکامل
.القراراتاتخاذفيالمعلوماتتکنولوجیاوباألخصالحدیثة

المکتباتاألخّصوعلیالمعلومات،ومراکزالمکتباتباهتمامالعلمیةاإلدارةحظیتوقد
باألسالیتعتمدأّنهاکمابها،العملأساسیعتبرالذيالتنظیمفيتساعدکونهاالجامعّیة،

الطریقةفاستخدامالمفروضةالتحّدیاتمواجهةعلیالجامعّیةالمکتباتتساعدالتيالعلمّیة
فيهاّمةأداةوتعتبروالبرامجالسیاساتواألهدافتقویمفيالمدیرأوالمسئولتساعد"العلمّیة
)1990الهادي،محمد" (اإلدارّیةالقراراتاّتخاذعنداتباعهاالواجبالخطواتتحدید

ینظرفکیفالعلمیةباإلدارةالمعنّیةالمکتباتمنIIالجزائرلجامعةالجامعیةالمکتبةتعتبر
اإلدارة؟منالنوعهذاإلیالموظفون

الجامعیةالمکتبةعن.3
منوتتکّون2مألف4300تفوقمساحةعلیوتتربع،2002ماي18فيالمکتبةدّشنت

استیعابفیمکنهاالمخازنأمامقعد،1200منأکثروعبتستمطالعةقاعاتبهاطوابقأربعة
.وثیقةألف100
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عنأما،)الماجستیرشهادةعلیحائز(والتوثیقالمکتباتعلمفيمتخّصصالمکتبةیدیر
:یليکماالمصالححسبموزعینعامال60إلیعددهمفیصلالعاملین

مصالح المکتبة.:01جدول

عدد الموظفینالمصلحة

04مانة العاّمةاأل

04مصلحة االقتناء

06مصلحة المعالجة

03مصلحة البحث الببلیوغرافي

36مصلحة اإلعارة والمخازن

07األمــن

60المجمــوع

عددویرتبطجامعي،وأستاذوباحثطالب15000منأکثرسنویابالمکتبةیسّجل
تحّتمالتيالعواملمنوهومرتفعالعددهذاأّنشّكوالالجامعّیین،الطلبةبعددالمسّجلین

.رشیدةعلمّیةإدارةعلیاالعتماد

:اإلدارةنظـرة
ینبغيکماموجودةغیرأنهاالإالعلمیةلإلدارةالبالغةباألهمّیةالجامعیةالمکتبةمدیریعتقد

أسبابأهّمومنموجودة؛غیرأخرىوظائفلکنالوظائفبعضهناكإذالجامعیة،المکتبةفي
تشاركالالمثالسبیلفعلی،)الجامعةإدارة(اإلشـرافلسلطةتبقیالصالحیاتبعضأنذلك

.الوصّیةالجهةصالحیاتمنتبقیإذأهمّیتهارغمالتوظیفعملّیةفيالمکتبةإدارة

:التخطیط
المستمر،موالتقییوالرقابةوالتوجیهوالتنظیماالحتیاجاتکتحدیدأعمالخاللمنموجود

منذلكوغیروخبرتهتخّصصهاالعتباربعینأخذاموظفکّلمهامبتحدیداإلدارةقامتکما
.المعاییر
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: االتصال
.ذلكعکساإلشرافسلطةمعاالتصالولکنوالموظفین،اإلدارةبینفّعالاتصالیوجد

:الوظیفيالتأهیل
وذلكاللغات،أواآللياإلعالمأواتالمکتبتخّصصفيسواءموجودةالتکوینیةالدورات

.الحاجاتحسب

:فيفتتمّثلالعلمیةاإلدارةتحقیقشروطعنأما

اإلطارهذافيللعملواستعدادهالعلمّیةاإلدارةبأهمّیةالمکتبةمسؤولوعي.

راالعتبابعیناألخذمعالعلمّیةاإلدارةإلیالسائدةاإلدارةمناالنتقالفيالتدّرجتحقیق
...).المستوىالتخّصص،الموظفین،وعي(العملظروف

المکتبةإلیبإرسالهالموظفمعاقبةفکرةمنالتخلص(للمکتبیینأهمّیةإعطاء(

أهّمهانبرزالعلمّیة،اإلدارةتحقیقطریقفيعراقیلعدةالمکتبةإدارةتواجهالعموموعلی
:یليمافي

الموظفینلدىکافوعيوجودعدم.

العلمّیةاإلدارةبأهمّیةالمسئولینوعيعدم.

والبشرّیةالمادّیةاإلمکانیاتنقص.

المکتبةاستیعابلطاقةالمستفیدینعددتجـاوز.

:الموظفیننظـرة
اإلدارةبمفهومبوزریعةبمکتبةالموظفینوعيمدىمعرفةسنحاولالعنصرهذاخاللمن
الواجبالشروطأهموکذابالمکتبةوجودهامعرفةعلیالعملثمإلیهمبالنسبةوأهمیتهاالعلمیة
.ذلكدونتحولالتيالعراقیلإلیإضافةلتحقیقها،توفرها

عامةبیانات.4
بوزریعةالجامعیةالمکتبةلموظفيالشخصیةالبیاناتأهمالمحورهذاخاللمنسنستعرض

العلمي،والتخصصدراسيالالمستوىالسن،بالجنس،المتعلقةالخصائصبعضمعرفةخاللمن
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عنعامةفکرةبأخذلنایسمحبماالحالیةالرتبةوفيالمکتبةفيالمهنیةالخبرةإلیإضافة
.وخصائصهمالموظفین

الجنسحسبالموظفینتوزیع1.4.
الجنسحسبالموظفینتوزیع:02جدول

علیهمیغلبلبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفيأن) 02(رقمالجدولخاللمننالحظ
منطقیةالنسبةهذهوتبدوللذکور،بالمائة37.5مقابلبالمائة62.5بنسبةوذلكالنسويالعنصر
.لذکورلبالنسبةمنهأکبراإلناثمعدلأنإذعموماالجزائريالمجتمعإلیبالنظر

.اإلناثجنسمنبوزریعةمکتبةموظفيغالبیة

السنحسبالموظفینتوزیع2.4.
العمریةالفئاتحسبالموظفینتوزیع: 03جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
45.83%11فما فوق،سنة35
33.33%08سنة31-35
16.66%04سنة26-30
4.16%01سنة20-25

100%24المجموع

تلكهيبوزریعةمکتبةموظفيبیننسبةاألکثرالعمریةالفئةأن) 03(رقمالجدولیبین
بالجامعةکانواالموظفینکونإلیراجعوهذابالمائة45.83بنسبةوذلكسنة35مناألکثر

هيالموالیةالنسبةنجدحینفي،2002عامالمکتبةإلیتحویلهمقبلمصالحهاومختلف
فياألولی،الفئةإلیخصائصهاوتقترب،بالمائة33.33بـوالمقدرةسنة35-31بینماةللفئ

وتلیهابالمائة16.66بنسبةالثالثةالمرتبةفيکانتسنة30-26بینماالشبابفئةأنحین

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
62.5%15أنثی
%0937.5ذکر

100%24المجموع
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لفئةاألخیرةالنسبهذهأنوالمالحظبالمائة4.16بنسبةوذلكسنة25- 20بینماالفئة
.الشبابلتوظیفجدیدتوجهعنتعبرقدالشباب

35-31بینمافئةتلیهاسنة35منأکبرالعمریةالفئةمنبوزریعةمکتبةموظفيأغلب
.األفضللتحقیقاستغاللهایمکنالتيالشابةالطاقاتمنأنهاالقولیمکنوعموماسنة

علیهاالمتحصلالشهادةحسبالموظفینتوزیع3.4.
علیهاالمتحصلالشهادةحسبالموظفینعتوزی: 04جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
66.66%16لیسانس

20.83%05تقني سامي

12.5%03ثانوي

100%24المجموع

بلغتکبیرةوبنسبةبوزریعةمکتبةموظفيغالبیةأن) 04(رقمالجدولخاللمنلنایتبین
لهمیسمحمماالموظفین،مستوىعلیجیدمؤشروهوسانساللیحملةمنهمبالمائة66.66
معیتالءمبماقدراتهموتحسینتنمیةفيوالمهاراتالمعارفمختلفاستغاللعلیبالعمل

وذلكساميتقنيشهادةعلیالحاصلینفئةالثانیةالمرتبةفيونجدوالرواد،المکتبةاحتیاجات
األخیرةهيثانويمستوىلدیهمالذینلموظفینانسبةأنحینفيبالمائة20.83بنسبة

کأعوانفنیةغیرمناصبفيیشتغلونالذینالموظفینمنوهمبالمائة12.5بـوالمقدرة
.إداریینأوتقنیین

بالرفعلهمیسمحممااللیسانس،مستوىلدیهمبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفيغالبیة
.واألداءالمهارةمستوىمن
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العلميالتخصصحسبالموظفینتوزیع4.4.
العلميالتخصصحسبالموظفینتوزیع: 05جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
٪1250علم المکتبات والتوثیق

12.5%03إعالم واتصال
12.5%03إعالم آلي

12.5%03علم النفس
4.16%01بنوك

4.16%01حقوق
4.16%01فیزیاء

4.16%01اضیاتری
100%24المجموع

الفئةهي) المعلوماتأخصائیو(المتخصصینالمکتبیینفئةأن) 05(رقمالجدولیظهر
األعمالبمختلفتقومکونهااألهمهيالفئةهذهتعتبروعمومابالمائة50بنسبةوذلكاألکثر
نسبةالمتخصصینفئةتشکلبةالمکتلموظفيالعامالمجموعوفيالمکتبةلسیرالالزمةالفنیة

أما،المتاحةلإلمکانیاتوفقامستقبالتطویرهاعلیالعملیمکنبهابأسالوهيبالمائة20
منلکل12.5بـقدرتمتساویةبنسبثانیةمرتبةفيأتتفقدالمساعدةالتخصصاتباقي

4.16بـنسبتهاقدرتىأخرتخصصاتإلیإضافةالنفسوعلماآللياإلعالمواالتصال،اإلعالم
لتکوینالتخصصاتهذهاستغاللیمکنوعموماوالریاضیاتالفیزیاءالحقوق،البنوك،منلکل

.علمیینمکتبیین

) والتوثیقالمکتبات(الرئیسيالتخصصبینبوزریعةبمکتبةالموظفینتخصصاتتتعدد
. العلمیةالتخصصاتبعضإلیإضافةاألخرىالمساعدةوالعلوم
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الشهادةعلیالحصولسنةحسبالموظفینتوزیع5.4.
الشهادةعلیالحصولسنةحسبالموظفینتوزیع:06جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
2007-200911%45.83
1996-200607%29.16
1985-199506%25

100%24المجموع

أنونالحظالعلمیةشهاداتهمعلیالموظفینحصولسنواتتباین) 06(الجدولیوضح
علیمؤشروهذا2009- 2007عاميبینعلیهاحصلوا45.83بـوالمقدرةمنهماألکبرالنسبة
إدارةطرفمنمتبعةتوظیفسیاسةوجودحولانطباعایعطیناممابالمکتبةتوظیفهمحداثة

بمواکبةیسمحبماالحدیثةرامجالبوفقتکویناتلقواکونهمإلیإضافةالحتیاجاتهاوفقاالمکتبة
تعمیمهایمکنالمالحظةونفسوالتقنیة،العلمیةالمجاالتمختلففيالحاصلةالتطورات

الفئةأمابالمائة29.16بـوالمقدرة2006-1996عاميبینالشهادةعلیحصلواللذینبالنسبة
منوهم1995-1985عاميبینشهاداتهمعلیحصلوافهمبالمائة25بـوالمقدرةالثالثة

.بالمکتبةمباشرةتوظیفهمتمأوالمکتبةإلیتحویلهموتمبالجامعةسواءالقدماءالموظفین

بمواکبةلهمیسمحمماحدیثاالعلمیةشهاداتهمعلیحصلوابوزریعةمکتبةموظفيمعظم
. الحاصلةوالمستجداتالتطورات

) الحالیةالوظیفة(الرتبةحسبالموظفینتوزیع6.4.
)الحالیةالوظیفة(الرتبةحسبالموظفینتوزیع: 07جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
%0833.33مکتبي مساعد

%0520.83عون إداري
%0520.83عون متعدد الخدمات

16.66%04مکتبي
8.33%02مسؤول مصلحة

100%24المجموع
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أوالمساعدینالمکتبیینمنهمالعینةأفردمنسبةنأن) 07(الجدولخاللمنیظهر
متعدديواألعواناإلدارییناألعوانفئةتلیهمبالمائة33.33بنسبةوذلكالمساعدینالملحقین
بالمائة16.66بنسبةالمکتبیینفئةثمبالمائة20.83بنسبةوذلكثانیةمرتبةفيالخدمات

إذاخاصةاألکبرکانتالمکتبییننسبةفإنوعمومامائة،بال8.33بنسبةالمصالحرؤساءوأخیرا
عددأنلناأوضحالمکتبةمدیرمعأجریناهاالتيالمقابلةخاللومنالفئتین،بینجمعنا

مجموعمنبالمائة20نسبةیشکلماوهوفرد12همالمکتباتمجالفيالمتخصصین
لدیهمالمتخصصینکونحیثمنالعلمیةرةاإلداتطبیقإلمکانیةإیجابيمؤشروهوالموظفین

.التوجههذافيوتأثیروزن

اإلداریینغرارعلیاألخرىالفئاتبباقيمقارنةمعتبرةنسبةذاتالمکتبیینفئةتعتبر
.واألهدافلالحتیاجاتوفقابتوظیفهایسمحمماالوظائفتباینوبالتاليواألعوان

بالمکتبةفالتوظیسنةحسبالموظفینتوزیع7.4.
بالمکتبةالتوظیفسنةحسبالموظفینتوزیع:08جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
2007-201011%45.83

1990-200107%29.16

2002-200706%25

100%24المجموع

خاللحدیثاتوظیفهمتمبالمکتبةالموظفینمن%) 45.83(کبیرةنسبةأنالجدولیبین
المسؤولینووعيالمکتبةاحتیاجاتتطوریظهرماوهو2010-2007عاميبینالممتدةرةالفت

أهدافهاتحقیقفيیساهمأنشأنهمنماتوفیریضمنبماوالتحديالرهانرفعبضرورةعنها
مکتبةإلیکلیةمکتبةمنالمکتبةتحویلمعالفترةهذهتزامنمعخاصةإمکانیاتها،واستغالل

الجزائر،لجامعةالجدیدالتقسیموفقجامعةإلیبوزریعةکلیةترقیةخاللمنوذلكجامعیة
وتلیهابالمائة29.16بنسبةوذلك2001-1990عاميبینماالفترةتأتيالثانیةالمرتبةوفي

2007- 2002بینماالفترة)  25(%متقاربةبنسبة
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إضافةجددموظفینعلیتتوفربوزریعةکتبةبمالعاملةالقوىأنالقولیمکنالعموموعلی
معالخبرةحکمةاستغاللمفادهامعادلةتحقیقیمکنوبالتاليأخرىلفئةبالنسبةخبرةإلی

.المکتبةوتطویراألداءلتحسینالشبابیةالطاقة

الحالیةبالوظیفةالتعیینسنةحسبالموظفینتوزیع8.4.
الحالیةبالوظیفةالتعیینسنةحسبالموظفینتوزیع:09جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
2006-20101250%

%20000625قبل
2001-200506%25

100%24المجموع

مرحلةفيجاءتقدوالتعیینالتوظیفعملیةأنالسابقالجدولخاللمنالحظناکما
المناصبفيالتعییناتمعظمأنظنالحومنهککلوالجامعةالمکتبةهیکلةوإعادةتجدید
الموظفیننسبةتساوتحینفي،2010-2006بینماالفترةفيتمتللموظفینالحالیة

یعودقدالتقاربوهذا2000عاموقبل2005-2001الفترتینبینمامناصبهمفيالمعیین
لتحسینوالممارسةالخبرةاکتسابإلیتحتاجکونهاالتغییرتستدعيالالوظائفبعضکونإلی

.األداءوالمستوىالمردود

إعادةخاللمن2010-2006بینماالحالیةصبهممنافيتعیینهمتمالموظفینمعظم
لکلوالخصائصلالحتیاجاتوفقامناصبهمفيآخرونبقيحینفيالمصالحوتقسیمالهیکلة
.موظف

الموظفینلدىالعلمیةاإلدارةمفهوم.5
المکتبةفيأهمیتهاومدىالعلمیةباإلدارةالموظفینوعيمدىرفةلمعمنامحاولة

وفقاإجاباتهمفتباینتالعلمیةاإلدارةمفهومحولمفتوحاسؤاالعلیهمطرحنالبوزریعةالجامعیة
تفریغناخاللالحظناإذااألثربالغلهکانالتخصصعاملأنکماوالمعرفیةالنظریةللخلفیة

دراسيمستوىلدیهمالذینالموظفینطرفمنکانتالدالةاإلجاباتظممعأنلالستبیان
البعضعندواختلطتالمفاهیماختلفتحینفيوالتوثیقالمکتباتمجالفيخاصةوتخصص

اإلدارةتعرفالتياآلراءخاللمنالمفهومهذاحولالرؤىمختلفإیجازیمکنوعمومااآلخر،
:التياإلدارةتلكأنهاعلیالعلمیة
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العلمیةلإلدارةالخمسةالمبادئتطبیقعلیتعمل

العاملةالقوىاإلدارةبینالتنسیقوتحقیقوالمصالحاألفرادبإدارةترتبط

جیدتسییرعلیاالعتمادخاللمنالمکتبةوتنمیةتطویرعلیتعمل

التسییرفيحدیثةطرقتستخدم

رةاإلداأسالیبعلیالمعلوماتتکنولوجیاتدخل

وظیفتهحسبکلمتخصصینإلیالمسؤولیاتإسنادتراعي

والمصالحالجهودمختلفبینالتنسیق

المکتبةوأهدافالقراءرغباتتحقیق

التسییرفيالعلميالمنهجاستخدام

والتکوینالتکوینخاللمنالموظفینتأهیلوإعادةوالرسکلةالتکوینعلیتعتمد
المستمر

اإلدارةحولووعيفکرةلدیهملبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفيأنلالقویمکنوعموما
المسؤولینطرفمنالنقطةهذهاستغاللعلیالعملبمکانالضرورةمنوبالتاليالعلمیة
.وخدامتهاالمکتبةوتطویرتحسیننحوقدماالمضيللمواردفعالاستغالللتحقیق

الجامعیةکتبةبالمالعلمیةاإلدارةتطبیقأهمیة1.5.
الجامعیةبالمکتبةالعلمیةاإلدارةتطبیقأهمیة:10جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
91.66%22أهمیة بالغة

8.33%02أهمیة متوسطة 
00%00دون أهمیة

100%24المجموع

اکتساءعلیبالمائة91.66بلغتساحقةوبنسبةلبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفوأجمع
األمورکلفيالتحکمعلیتعمللکونهاوذلكالبالغةاألهمیةالجامعیةبالمکتبةالعلمیةاإلدارة
التعاونمبدأوفقالعملخاللمنواستغاللهاالمواردمردودیةفيالزیادةأجلمنوذلك

ماوذلكتالمجاالمختلففيوالمستجداتالتطوراتمواکبةیحققبماالجهودبینوالتنسیق



1،2011ع.،19مج.RIST |مجلة|160

والروادالموظفینعندالرضاوتحقیقاألداءتحسینوبالتاليالعملظروفعلیإیجاباینعکس
خدمةوتطویرهابهاالرقيعلیوالعملالمکتبةأهدافتحقیقإلیالمطافنهایةفيللوصول
بـقدرتجداضئیلةالعلمیةاإلدارةأهمیةبوسطیةالمجیبیننسبةکانتحینفيلروادها،

حینفي،العلمیةاإلدارةوجدوىمعنییعرفونالالذیناألشخاصمنیکونواوقدبالمائة8.33
.أهمیتهاعدمیرونالذیننسبةانعدمت

البالغةاألهمیةعلییجمعونلبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفيمنالساحقةالغالبیة
.بالمکتبةالعلمیةاإلدارةلتطبیق

بوزریعةالجامعیةبالمکتبةالعلمیةاإلدارةوجود2.5.
بوزریعةالجامعیةبالمکتبةالعلمیةاإلدارةوجود:11جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
%1562.5نعم

%0937.5ال

100%24المجموع

وجودمدىحولبالمکتبةالموظفیننظروجهاتفيتباینهناكأن) 11(الجدولیبین
بوجودهایرونبالمائة62.5بـوالمقدرةاألکبرالنسبةأنإالمکتبتهم،مستوىعلیعلمیةإدارة
والمهامالمسؤولیاتتحدیدعلییعملتنظیميوهیکلإداريتنظیموجودخاللمنوذلك

المکتبةأنکمااألفضل،وتقدیمالجهودتکرارلعدمالمصالحبینوالتنسیقالتعاونعلیوالعمل
وعموماالمکتبیة،الخدمةإلنجاحاألساسیةالرکیزةیعدونالذینالمتخصصینةفئعلیتحتوي
ولومبادئهابعضتحققخاللمنالعلمیةاإلدارةوجودبنسبیةترىفئةهناكأنالقولیمکن
خاللمنالرأيهذاتعزیزویمکنومتکاملة،مترابطةتکونأنیجبأنهإالجزئیةبصورة

.بالمکتبةالعلمیةاإلدارةمالمحوجودمدىیحددالذيو) 12(المواليالجدول

بـنسبتهمفقدرتبالمکتبةالعلمیةاإلدارةتطبیقبعدمیرونالذینللموظفینبالنسبةأما
وجودعدمإلیإضافةالمصالح،بینوالتنسیقالتنظیمنقصإلیبالنظرحسبهموذلك37.5

المساحةحیثمنالمبنیمناسبةعدمیالحظإذالمکتبةمبنیإنجازعندخاصةالتخطیط
تفردالأنهاالعلممعکافیةغیرالمیزانیةکونإلیهاویضافهذاالبناء،نوعیةوحتیوالتصمیم
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رأيوراءتکونقدالعواملهذهکلللجامعة،المشترکةللمصالحتابعةتکونبلمستقلةبمیزانیة
.علمیةإدارةوجودبعدمالموظفین

فيبالمکتبة،متوفرةالعلمیةاإلدارةأنأکبربنسبةلبوزریعةالجامعیةالمکتبةفوموظیرى
. العلمیةاإلدارةلمبادئوتطبیقوجودبعدمیروننسبةأقلآخررأيهناكأنحین

المکتبةمستوىعلیالعلمیةاإلدارةتطبیقعراقیل3.5.
التيوالعراقیلالعقباتأهمفيینالموظفرأيحولالمطروحالسؤالعناإلجابةمعرضفي
التيوالعقباتالمشاکلمنجملةنستخلصالجامعیةبالمکتبةعلمیةإدارةتطبیقدونتحول

:التالیةالنقاطفيونلخصها،العلمیةاإلدارةتطبیقعملیةفيتؤثرقد

علیسلباأثرممامناسبغیرالمکتبةبناءالمساحةوضیقللمستفیدینالکبیرالعدد
التنظیمیةالمشاکلبعضوخلقالعامالسیر

والتجهیزاتوالبشریةالمادیةاإلمکانیاتنقص

وعدمالموظفینبینالشخصیةالمشاکلبعضلوجودالداخلياالتصالفعالیةوعدمغیاب
المستویاتمختلفبینالشفويباالتصالغالباواالکتفاءالکتابياالتصالاعتماد

بصددیکونونالذینالموظفینیسألونیجعلهممماللقراءواإلرشادالتوجیهعملیةغیاب
بأعمالهمالقیام

الخاصةکتلكالمهمةالبرامجوبعضاألنترنتوشبکةالتکنولوجیةالوسائلوجودعدم
الفیروساتبمکافحة

للتصویرومصلحةوالتجلیدللترمیمکمصلحةالمهمةالمصالحبعضغیاب

مننوعاخلقممابهیقومونبماالموظفینلدىوقناعةمهنيالالضمیرنقصأوغیاب
االنضباطعدم

المستمروالتکوینللتکوینسیاسةغیاب

تبنيعملیةفيفعالتؤثرقدالموظفونیرهاالتيالمشاکلمعظمأنالقولیمکنوعموما
إلیالتقلیدیةاإلدارةمنانتقالیةمرحلةوفقاالنتقالاستحالةیعنيالهذالکنالعلمیة،اإلدارة
العقباتتجاوزعلیالعملخاللمنالهدفهذالتحقیقوالمثابرةالصبروضرورةالحدیثةالغدارة

.ومتوفرمتاحهوماباستغاللوکذلكالمطروحةالمشاکلومعالجة
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بوزریعةالجامعیةبالمکتبةالعلمیةاإلدارةمظاهر4.5.
بوزریعةکتبةبمالعلمیةاإلدارةمالمح:12جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
%1562.5نعم

%0937.5ال
100%24المجموع

العلمیةلإلدارةومظاهرمالمحوجودعلیبالمائة66.66وبنسبةالموظفینغالبیةأجمع
مننوعوجودخاللمنوذلكبمکتبتهم

المسؤولوکونالفني،أومنهاإلداريسواءالمختلفةالعملمراحلبینوالترابطالتسلسل
إعادةعلیالسهرخاللمنالعلمیةاإلدارةمبادئأهمویمارسالتخصصأهلمنالمکتبةعلی

ترکهاوعدمواألعمالالنشاطاتمختلفعلیالرقابةوممارسةوتنظیمهاالمصالحهیکلة
مماوالصالحیاتالمهامفيوتداخلتکراروجودعدمفيساهمماوذلكواالرتجالیة،للعشوائیة

وجودبعدمیرونللذینبالنسبةأما،المقدمةالخدماتوتحسینالفنیةالعملیاتتطویرإلیأدى
منهمبالمائة12.5نسبةإلیإضافة20.83بـنسبتهمفقدرتالعلمیةالغدارةمظاهرمنأي

لکونهمأواإلدارةلمبادئأصالمعرفتهمعدمإلیالتوجههذامردیکونوقداإلجابة،عنامتنعوا
.بالمکتبةتطبیقهاأهمیةبعدمیرونقدالذیناألشخاصمن

.المکتبةمستوىعلیالعلمیةاإلدارةومبادئمظاهربوجودبوزریعةمکتبةموظفوأجمع

بوزریعةبمکتبةالعلمیةاإلدارةتحقیقشروط.6
منتوفیرهاعلیالعملیجبالتيوالظروفالشروطأهمالمحورهذاخاللمنسنستعرض

یمکنالإذالعلمیةاإلدارةمبادئبتطبیقیسمحبماوذلكوخدماتها،بالمکتبةالنهوضأجل
استغالللتحقیقالمستقبلاستشرافعلیالعملالحالیةالظروفاالعتباربعیناألخذدونماذلك

األداءتحسینیحققبماتنسیقوالالتنظیمخاللمنالمتاحةواإلمکانیاتالمواردلمختلففعال
منأنهلبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفورأىفقدوعموماالجوانب،کلمنالمکتبةوتطویر
:التالیةالشروطتحقیقبمکانالضرورة

التنسیق،التنظیم،التخطیط،(العلمیةباإلدارةالخاصةالمبادئتحقیقعلیالعمل
...)الرقابة،
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أخرىبمهامتکلیفهعدموبالتاليالمکتبة،مدیرخاصةاإلداریةامالمهلممارسالتفرغ

أثناءوالخبرةالتخصصمراعاةخاللمنالمناسب،المکانفيالمناسبالموظفوضع
والمسؤولیاتالمهامتوزیع

وفعالواضحداخلينظامووجودالعملفياالنضباط

الطلبحجممعیتالءمبماوالبشریةالمادیةاإلمکانیاتتوفیر

فيإشراکهمخاللمنالعلمیةاإلدارةبأهمیةالموظفینلدىوعيخلقعلیالعمل
العلمیة،اإلدارةمبادئتجسیدفياألثربالغلهاالتيوالظروفالعواملمنوغیرهاالتسییر

.الموالیةالعناصرخاللمنإلیهسنتطرقماوهذا

المکتبةىمستوعلیتخطیطوجودفيالموظفینرأي1.6.
المکتبةمستوىعلیتخطیطوجودفيالموظفینرأي: 13جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
70.83%17نعم

29.16%07ال

100%24المجموع

علیتخطیطبوجودیرونالموظفینمن)70.83(%األکبرالنسبةأن13الجدولیبین
تحدیدخاللمنمسبقمخططوفقتتمألنشطةوااألعمالمختلفأنأيالمکتبة،مستوى
بعدمیرونالموظفینمن) 29.16(%قلیلةنسبةأنحینفيالمناسبة،واإلمکانیاتاألهداف

.المکتبةإدارةفيأساسیةکوظیفةالتخطیطتبني

یؤکدمماالمکتبة،إدارةمستوىعلیالتخطیطوظیفةوجودعلیبالمکتبةالموظفونأجمع
. العلمیةاإلدارةمبادئأهمأحددبوجورأیهم

بالمکتبةالتخطیطعملیةفيالموظفینمساهمة2.6.
بالمکتبةالتخطیطعملیةفيالموظفینمساهمة:14جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
75%18ال

25%06نعم
100%24المجموع
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البالمائة75بـقدرتکبیرةنسبةوبالموظفینغالبیةأن14الجدولخاللمنلنایتضح
الوظیفةهذهکونإلییرجعقدوهذاالمکتبةنشاطاتلسیرالتخطیطعملیةفيیساهمون

) 25(%النسبةضمنیکونونقدالذینالمصالحبرؤساءاالستعانةوربماالمکتبةمدیربهایضطلع
.المهمةهذهفيتساهمأنهاأجابتالتي

.المکتبةمستوىعلیالتخطیطعملیاتفياهمونیسالالموظفینغالبیة

المکتبةإلدارةالتنظیميالهیکلفيالموظفینرأي3.6.
المکتبةإلدارةالتنظیميالهیکلفيالموظفینرأي:15جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
50%12مناسب

50%12غیر مناسب

100%24المجموع

الهیکلأنیرونالذینالموظفین) 50(%نسبةتساوي15الجدولخاللمنیتبین
بخصوصأماذلك،عکسیرونالذینأولئكمعمناسبالمکتبةمصالحیسیرالذيالتنظیمي

یوفرکونهواألعمالالنشاطاتلمختلفالتقسیمهذامواءمةإلیذلكفیرجعوناألولیالفئة
متناسقةمصالحإلیالعملتقسیمخاللنمالجهودتکرارعدمعلیویعملوالتنسیقالتعاون

إذالمدیرلرؤیةوفقاجاء) مصالح05(التقسیمهذاأنالعلممعومهنیة،علمیةبطریقةومنظمة
مالءمةعدمیعزونفهمالثانیةأماالفئةفقط،مصلحتینوجودهوبهالمعمولالتنظیمأن

بعضواکتظاظالموظفیننقصلیإأدىممااإلمکانیاتنقصإلیبالنظرالمتبعالتنظیم
المستفیدینحجمتزایدمعخاصةالموظفینعلیالمهنيالضغطمننوعاولدمماالمصالح

.طلباتهموتعدد

التنسیقلوضعهمقبولفهوالعموموعلیومعارض،مؤیدبینللمکتبةالتنظیميالهیکل
.والمصالحالوظائفبینواالنسجام
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المشغولةالوظیفةمعالموظفتخصصمالئمة4.6.
المشغولةالوظیفةمعالموظفتخصصمالءمة:16جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
54.16%13ال

45.83%11نعم
100%24المجموع

إلیالموکلةالمهاممالءمةنسبتيبینماتقاربهناكأنیتضح16الجدولخاللمن
بالمائة54.16نسبتهماأجابفقدبالجامعة،درسوهاالتيالتخصصاتمعمقارنةالموظفین

تحویلهمتمأوإرادتهمبمحضبالمکتبةالعملیختاروالمکونهمإلیذلكمردیکونوقدبالنفي
التيالمصلحةأوالموظفعلیسواءسلبایؤثرماطبعاوهذا) اإلداریةالعقوباتمنکنوع(إلیها

أننرىحینفيللعامل،المهنیةوالمهارةالکفاءةاستغاللمنحدیاإلجراءهذاکونبهایعمل
نوعایحققمماالعلمیةتخصصاتهممعوظائفهمتتالءمالموظفینمنبالمائة45.83نسبتهما

تحقیقاوالمهنیةالوظیفیةتخصصاتهمحسبالعاملینعلیالنشاطاتتوزیعفيالتوازنمن
.ممکنةوفعالیةمردودیةأکبریحققمابالمتاحةالموارداستغالللمبدأ

منبدالوبالتاليالعلمیة،تخصصاتهممعنسبیةبصورةتتالءمللموظفینالموکلةالمهام
.المتخصصالبشريالرأسمالتوظیففيالنظرإعادة

الممارسالعملعنالموظفینرضا5.6.
الممارسالعملعنالموظفینرضا:17جدول

النسبة المئویةرارالتکاالحتماالت
66.66%16راض نوعا ما

16.66%04راض جدا
16.66%04غیر راض
100%24المجموع

منبالمائة66.66بـقدرتکبیرةوبنسبةالعظمیالغالبیةأن17الجدولخاللمنیظهر
للشغاألشخاصاختیارحسنعلیدلیلوهذایزاولونهاالتياألعمالعنراضونالموظفین

بالمائة16.66نسبةأنکماومهاراتهم،وقدراتهممیوالتهممعتتوافقبمهامتوکیلهمأومناصب
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الراضینغیرالموظفیننسبةکانتحینفيوالنشاطات،المهامإسنادطریقةعنجداراضون
نهمکوإلیذلكمردیکونقدبالمائة16.66بـقدرتقلیلةبهایقومونالتيوالنشاطاتباألعمال

أمدمنذالعملیزاولونأنهمأوالعملطریقةعلیبعدیتعودوالمالذینالجددالموظفینمن
.الروتینيالعملمنملواوبالتالي

دلیلوهذایزاولونها،التيوباألعمالإلیهمالموکلةبالمهامراضونبالمکتبةالموظفینغالبیة
الوظیفیةاالحتیاجاتبینوالتوفیقجهةمنالمصالحمختلفبینوالتنسیقالتنظیمحسنعلی

. المتاحةوالموارد

تکوینیةدوراتمنالموظفیناستفادة6.6.
تکوینیةدوراتمنالموظفیناستفادة:18جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
75%18ال

25%06نعم

100%24المجموع

کبیرةبنسبةوذلكتکوینیةدوراتمنیدوایستفلمالموظفینغالبیةأن18الجدولیوضح
فيالجوهریةالقضیةبهذهالمسؤولیناهتمامعدمإلیذلكیرجعوقدبالمائة75بـقدرت

لمواکبةللموظفینالمستروالتکوینالتأهیلإعادةعلیالعملخاللمنالعملوتطویرتحسین
بالمائة25نسبةأنحینفيوتخصصه،عملهمجالحسبکلالحاصلةوالمستجداتالتغیرات

القضیةهذهإلیالمسؤولینالتفاتةإلیذلكمردیکونوقدتکوینیةدوراتتلقواالموظفینمن
.أخرىجهةمنتحفیزیةووسیلةجهةمنضرورةالتکوینوجعل

العملصیرورةعلیسلبایؤثرقدماوهذاتکوینیةدوراتیتلقوالمالموظفینغالبیة
.وتطویره
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بالمکتبةالداخلياالتصالفيالموظفینرأي7.6.
بالمکتبةالداخلياالتصالفيالموظفینرأي: 19جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
37.5%09متوسط
33.33%08ضعیف

29.16%07جید
100%24المجموع

هواإلدارةمستویاتمختلفوبینالموظفینبیناالتصالأن19الجدولخاللمنیتضح
إلیالرأيهذامردیکونوقدالموظفین،منبالمائة37.5نسبةرأتوبذلكمتوسطعمومهفي

السلممستویاتمختلفإلیاألولالمسؤولمنتنازلیةبطریقةتتماالتصالیةالعملیةکون
وذلكضعیفالمکتبةفيالداخلياالتصالأنرأوابالمائة33.33نسبةأنحینفياإلداري،

االتصالیةالعوائقبعضوجودإلیإضافةجهة،منکتابیةولیسشفویةبطریقةیتمماعادةکونه
تحقیقدونیحولممابینهمشخصیةخالفاتوجودأوللتعلیماتالموظفینبعضفهمکسوء
ستوىمعلیاالتصالیةالعملیةأنبالمائة29.16بـقدرتمنهمنسبةأنحینفيفعال،اتصال

.مسؤولیهمأوزمالئهممعسواءبهابأسالبعالقاتتمتعهمإلیبالنظرجیدةالمکتبة

ضعیفة،إلیمتوسطةالمکتبةداخلاالتصالیةالعملیةأنیرونبالمکتبةالموظفینغالبیة
فيبالغةأهمیةذواالتصالکونالوضعهذامعالجةعلیالعملبمکانالضرورةمنوبالتالي
.العملفيوإخالصهالموظفثقةمنتعززالتيالقناعاتوتررسیخالموظفینلدىالوعيتحقیق

للمکتبةالخارجياالتصالفيالموظفینرأي8.6.
للمکتبةالخارجياالتصالفيالموظفینرأي:20جدول

النسبة المئویةالتکراراالحتماالت
25%06جید

41.66%10متوسط
33.33%08ضعیف

100%24موعالمج

هووالمستفیدینالقراءجمهوروبینالموظفینبیناالتصالأن20الجدولخاللمنیتضح
ویرجعونبالمائة41.66بـقدرتالموظفینمنمعتبرةنسبةبهرأتماوبذلكمتوسطغالبهفي
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إضافةامةالعوالعالقاتاالتصالتقنیاتفيتکوینایتلقوالمالموظفینکونإلیالمستوىهذا
فيالتحکمعلیالقدرةوعدمالضغطمننوعاولدممااحتیاجاتهموتعددالمستفیدینکثرةإلی

مستوىأنیرونالموظفینمن33.33نسبتهماأنحینفيالقراء،معاالتصالیةالعملیة
بأهمیةالموظفینوعيعدم:  األسبابمنجملةإلیذلكویردونضعیفالجمهورمعاالتصال
عدموالتوجیهیة،اإلرشادیةاللوحاتغیاباآلخرین،معالتعاملیحسنونالالقراءبعضاالتصال،

یؤثروالمخازنالقاعاتوتصمیمالداخليالتنظیمأنإلیباإلضافةللمکتبةإلکترونيموقعوجود
علیالموظفونیضطرإذواإلعالمللتوجیهمکتبغیابمعخاصةالموظفینسلوكعلیسلبا

األولالطابقفيیقعالذيالتوجیهمکتبإلیالتوجیهبعملیةالقیامإلیاإلعارةبنكمستوى
أنیرونبالمائة25نسبةأنحینفيالمکتبة،مدخلعندهواألنسبمکانهأنمنالرغمعلی

وأنهاألساسأنهممبدأوفقمعهمتعاملهمإلیراجعوهذاجیدالقراءمعاالتصالمستوى
.المکتبةأنشأتمألجله

وهذاضعیفإلیمتوسطالجمهورمعاالتصالمستوىأنیرونبالمکتبةالموظفینغالبیة
.لدیهماالتصالوتقنیاتمهاراتلتنمیةتکوینیةلدوراتتلقیهمضرورةعلییؤکدما

الدراسةنتائج.7
اإلناثجنسمنبوزریعةمکتبةموظفيغالبیة.

سنة35-31بینمافئةتلیهاسنة35منأکبرالعمریةالفئةمنالمکتبةموظفيأکثر
.األفضللتحقیقاستغاللهایمکنالتيالشابةالطاقاتمنأنهاالقولیمکنوعموما

بالرفعلهمیسمحممااللیسانس،مستوىلدیهمبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفيغالبیة
.واألداءالمهارةمستوىمن

والتوثیقالمکتبات(الرئیسيالتخصصبینبوزریعةکتبةبمالموظفینتخصصاتتتعدد (
. العلمیةالتخصصاتبعضإلیإضافةاألخرىالمساعدةوالعلوم

بمواکبةلهمیسمحمماحدیثاالعلمیةشهاداتهمعلیحصلوابوزریعةمکتبةموظفيمعظم
. الحاصلةوالمستجداتالتطورات

اإلداریینغرارعلیاألخرىالفئاتبباقيقارنةممعتبرةنسبةذاتالمکتبیینفئةتعتبر
.واألهدافلالحتیاجاتوفقابتوظیفهایسمحمماالوظائفتباینوبالتاليواألعوان
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لفئةبالنسبةخبرةإلیإضافةجددموظفینعلیتتوفربوزریعةبمکتبةالعاملةالقوى
الشبابیةالطاقةمعةالخبرحکمةاستغاللمفادهامعادلةتحقیقیمکنوبالتاليأخرى

.المکتبةوتطویراألداءلتحسین

إعادةخاللمن2010-2006بینماالحالیةمناصبهمفيتعیینهمتمالموظفینمعظم
والخصائصلالحتیاجاتوفقامناصبهمفيآخرونبقيحینفيالمصالحوتقسیمالهیکلة

. موظفلکل

بمکانالضرورةمنوبالتاليالعلمیةدارةاإلحولووعيفکرةالجامعیةالمکتبةموظفيلدى
للمواردفعالاستغالللتحقیقالمسؤولینطرفمنالنقطةهذهاستغاللعلیالعمل

.وخدماتهاالمکتبةوتطویرتحسیننحوقدماوالمضي

البالغةاألهمیةعلییجمعونلبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفيمنالساحقةالغالبیة
.بالمکتبةلعلمیةااإلدارةلتطبیق

بالمکتبة،متوفرةالعلمیةاإلدارةأنأکبربنسبةیرونلبوزریعةالجامعیةالمکتبةموظفي
. العلمیةاإلدارةلمبادئوتطبیقوجودبعدمیروننسبةأقلآخررأيهناكأنحینفي

ةالمکتبمستوىعلیالعلمیةاإلدارةومبادئمظاهربوجودبوزریعةمکتبةموظفوأجمع.

مماالمکتبة،إدارةمستوىعلیالتخطیطوظیفةوجودعلیبالمکتبةالموظفونأجمع
. علمیةإدارةبوجودرأیهمیؤکد

المکتبةمستوىعلیالتخطیطعملیاتفيیساهمونالالموظفینغالبیة.

التنسیقلوضعهمقبولفهوالعموموعلیومعارض،مؤیدبینللمکتبةالتنظیميالهیکل
.والمصالحالوظائفبینجامواالنس

منبدالوبالتاليالعلمیة،تخصصاتهممعنسبیةبصورةتتالءمللموظفینالموکلةالمهام
.المتخصصالبشريالرأسمالتوظیففيالنظرإعادة

وهذایزاولونها،التيوباألعمالإلیهمالموکلةبالمهامراضونبالمکتبةالموظفینغالبیة
بینوالتوفیقجهةمنالمصالحمختلفبینوالتنسیقظیمالتنحسنعلیدلیل

. المتاحةوالمواردالوظیفیةاالحتیاجات
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العملصیرورةعلیسلبایؤثرقدماوهذاتکوینیةدوراتیتلقوالمالموظفینغالبیة
.وتطویره

ة،ضعیفإلیمتوسطةالمکتبةداخلاالتصالیةالعملیةأنیرونبالمکتبةالموظفینغالبیة
فيبالغةأهمیةذواالتصالکونالوضعهذامعالجةعلیالعملبمکانالضرورةمنوبالتالي
فيوإخالصهالموظفثقةمنتعززالتيالقناعاتوترسیخالموظفینلدىالوعيتحقیق
.العمل

وهذاضعیفإلیمتوسطالجمهورمعاالتصالمستوىأنیرونبالمکتبةالموظفینغالبیة
.لدیهماالتصالوتقنیاتمهاراتلتنمیةتکوینیةلدوراتتلقیهمضرورةلیعیؤکدما

أّنإذعلمّیةإدارةإلیاالنتقالإمکانیةتوّفریتبّینعلیهاالمتحّصلالنتائجخاللمن
منتشر،العلمّیةاإلدارةبأهمیةالوعيأّنکماالمکتباتمجالفياألخّصوعلیموجودةالکفاءات

وسلطةالمکتبةبینسواءاالتصال،عائقوباألّخصالعوائقمواجهةأجلنمالعملویبقی
.ثانیةجهةمنوالمستفیدینالموظفینوبینجهةمنالمکتبةموظفيبینأواإلشـراف

نقصأنویظهرالمکتبات،فيبالغةبأهمیة-الخارجيأوالداخليسواء–االتصالویحظی
هذافيالنظرإعادةشأنومنالسلبیات،منالکثیرأفرزقد2الجزائرجامعةمکتبةفياالتصال
یعمل-المثالسبیلعلی–الداخليالمستوىفعلیإیجابیة،تغییراتإحداثوتحسینهالجانب
" القرارصنعفيوالمشارکةبالتقدیریشعرونالذینالموظفینوتحفیزإعالم"علیاالتصال

)Benkaid-Kesba,  Benhamouda, 2011(،اإلشرافسلطةباتجاهالمبادرةأخذأنکما
تواجههاالتيوالتحدیاتالجامعیةالمکتبةبدوروتحسیسهاتجاههااالتصالتکثیفعلیبالعمل

.المکتبةأداءتحسینإلیحتماسیؤدي

االحتیاجاتدراسةعلیبناءیکونأنویجبالمتطلبات،أهمأحدالتکوینُیعتبرکما
أنفالواقعوالمعلومات،المکتباتمجالفيوباألخصالمتوفرةالبشریةالمواردرإطاوفيالفعلیة
. العلمیةاإلدارةتحقیقدونیحولعائقایشکلوهذاالتکوین،منیستفیدوالمالموظفینغالبیة

الأمرجامعیةتوثیقیةسیاسةإعدادأنکماالعلمیةاإلدارةأساسالعلميالتخطیطویبقی
فهذهالمجال،هذافيأساسیادوراالجامعیةالمکتباتومدراءمحافظيویلعبمنه،مناص

النظامبنیةفياألکبرالجزءتشّکلألنهامضیوقتأيمنأکثرضرورةأصبحت"السیاسة
)2001لعالم،بن" (للمعلوماتالوطني
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والعملبنیهاتخاللمنالتيالمقترحاتأهمإلیاإلشارةیمکنالدراسةهذهختاموفي
نوجزهاأنویمکنالدراسة،قیدبالمکتبةعلمیةإدارةتحقیقإلیالوصولیمکنتطبیقهاعلی
:التالیةالنقاطفي

الکلیةمکتبةترقیةبعدخاصةالحاصلةالمتغیراتمعیتالءمبماالهیکلةوإعادةالتنظیم
جامعیةمکتبةإلی

حالمصالومختلفالعاملینبینالجهودتنسیق

الجامعیةللمکتباتعالمیةمقاییسوفقالمکتبةبناء

التأهیلوإعادةللتکوینسیاسةوضع

المکتبةمیزانیةمنالرفع

التسییرطرقعلیالتکنولوجیاإدخال

الکفاءةوفقاإلسنادمبدأبمعنیالمناسبالمکانفيالمناسبالرجلوضع

العامةوالعالقاتتصالاالمجالفيالموظفینلصالحتکوینیةدوراتإجراء

عملهاوطرقخدماتهاومختلفبالمکتبةلتعریفهمالقراءلصالحمفتوحةأیامبعقدالقیام

والعقابالردعونظمالحوافزخاللمنیجببماوالقیامالرقابةممارسة

یتناسبماتوّفرحتیوالحضاریةالعلمیةورسالتهاالمکتبةبأهمّیةاإلشرافسلطةتوعیة
.ومکانتهاومهامهاظائفهاومع

تنظیمالتنظیمي،الهیکلحیثمن(الجامعیةللمکتبةاألساسيالقانونفيالنظرإعادة
.المهاممعیتوافقبما...) المصالح

العملظروفعنالناجمةاألضرارکمنحةللموظفینالمخّصصةوالعالواتالمنحتحسین.

العملظروفتحسین.

إیصالعلیوتعملالمهنةعنتدافعللمکتبیینهنّیةمجمعیةوجودالضروريمن
.المشرفةالجهاتإلیانشغاالتهم
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اإلمکانیاتمعیتوافقبماالتسییرأجلمنالمکتبةلمسئولالالزمةالصالحیاتمنح
.واألهداف

الخاتمة.8
وذلكنشاطها،أونوعهاکانمهمامؤسسةأينجاحدعائمأهمأحدالبشريالرأسمالیعتبر

أساتذةطلبة،منالمجتمعنخبةخدمةعلیتعملالتيالجامعیةومنهاالمکتباتغرارلیع
تحقیقألجلواإلدارةالتسییرطرقتحسینعلیالعملبمکانالضرورةفمنوبالتاليوباحثین،
لهالماالحدیثةالعلمیةاإلدارةتبنيمنمناصوالالمتاحة،واإلمکانیاتللظروفوفقااألهداف

منحالبأيیمکنوالواالزدهار،للرقيقدمابهاوالمضيالمنشأةتطویرعلیاألثربالغمن
به،یقومونبماالموظفینلدىوقناعةوعيوجوددونماالفلسفةهذهتبنيإلیالوصولاألحوال

اإلدارةلمفهوملبوزریعةالجامعیةبالمکتبةالموظفینوعيمدىلمعرفةالدراسةهذهجاءتوقد
العلمیةاإلدارةمفهومأنإلیتوصلناوقدتجسیدهافيللمساهمةاستعدادهممدىوماالعلمیة

أنکماالموظف،تلقاهاالتيوالتکوینیةالشخصیةالخصائصبتباینیختلفالموظفینلدى
منانتقالیةوبصورةیتمأنیمکنلبوزریعةالجامعیةبالمکتبةالعلمیةاإلدارةمبادئتحقیق

والعواملالشروطبعضتوفیرعلیالعملخاللمنالحدیثةاإلدارةإلیالتقلیدیةارةاإلد
اإلدارةمبادئرؤیةفياألملیحذونافإنهالعموموعلیوالتنظیمیة،والبشریةالمادیةواإلمکانیات

الجمیل؟الیومذلكسیأتيترىیافهللبوزریعة،الجامعیةبالمکتبةتتحققالعلمیة
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