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  :مقـدمـة 

لعل من المواضيع الهامة التي شغلت موائد المفكرين في مجال المكتبات وحازت   

 هي التطورات يوالت، على القدر الكبير من تفكيرهم فتمخضت عن اتجاه كتاباتهم نحوها

وكما فأصبح السعي  العلمية والتكنولوجية الكبيرة والمتسارعة واالنفجار المعلوماتي نوعا

 ألهمية هذه المعلومات ك، وذلوراء هذه المعلومات يتسم أكثر بالنوعية وسرعة اإلحضار

ن جهة من جهة بالنسبة للمجتمع المدني واألكاديمي في التثقيف وإجراء البحوث العلمية وم

أخرى للقادات وأولى األمر باعتبارها األساس الذي تبنى عليه هذه الدول استراتيجياتها 

  .وخططها للتنمية االقتصادية وحتى السياسية والعسكرية

 يفظهر ما يمكن التعبير عنه بهوس المعلومات، الذي أصبح المالزم اليومي، الذ  

 المكتبات كونها األكثر ةت، وخاصنتج عنه العبء الكبير على عاتق مؤسسات المعلوما

شيوعا وارتيادا من طرف المحتاجين للمعلومة، القتنائها من كنوز المعرفة المتعددة 

والمتنوعة من حيث الحامل والمحمول أي نوع المعلومات وشكل وعائها الفكري كالكتب 

. ا لطالبيهاوالدوريات والوسائل السمعية البصرية، واألقراص الممغنطة ثم إعدادها وتقديمه

 أنه ليس من السهولة القيام بهذه ثاألمر الذي يتطلب جهودا كبيرة من المكتبات، حي

 عمال ومال نالثالثية إال في إطار الطريقة العلمية الستغالل موارد تلك المكتبات، م

 أن الوظيفة ثيزات، ومن ثمة يتجه بها األمر إلى اإلدارة العلمية لتلك الموارد، حيهوتج

ية هي الوظيفة التي يجب أن تمارسها المكتبات لتحقيق الهدف من وجودها بعيدا عن اإلدار

   .الحدس والتخمين والطرق العشوائية

وتقف المكتبات الجامعية على رأس كل المكتبات األخرى باعتبارها رمزا من 

اهم  تسارموز التطور في الدولة والعمود الفقري الذي تعتمد عليه المؤسسات العلمية، كونه

في تكوين إطارات الدولة من جهة وفي إجراء البحوث العلمية في شتى المجاالت من جهة 

أخرى،عن طريق ما تقدمه من معلومات،ولذلك كان اتجاهها نحو اإلدارة العلمية رهنا 

  .لقيامها بوظائفها الفنية والخدماتية بأيسر الطرق وأحسنها
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ى تطبيق مبادئ ووظائف اإلدارة ولذا سعت كل المكتبات في الدول المتقدمة إل  

 منها بأهمية هذه األخيرة هذا ما يترجمه النجاح االعلمية في مكتباتها الجامعية، وعي

  .واالزدهار والتطور الذي تشهده تلك المكتبات

ولكن عندما يرجع بنا الرحال إلى واقع مكتباتنا الجامعية وما تعانيه من مشاكل   

 تلك المكتبات البعيدة عن ة، خاصمية في استغالل الطاقاتيجعلنا ندرك غياب الطريقة العل

  ).المكتبات الجامعية للجنوب الشرقي الجزائري(األوساط األكاديمية للتكوين المكتبي

تحقق من مدى تطبيقها نوحتى نقترب أكثر من واقع تلك المكتبات الجامعية و  

مشاكل،قمنا بهذه الدراسة تعانيه من  هل لألمر عالقة  بما و ،لوظائف اإلدارة العلمية

ه النظري يمحاولة منا لجمع أكبر قدر من المعلومات فيما يخص الموضوع من جانب

  .والتطبيقي

ولكي تتسم هذه الدراسة بالعلمية عالجنا اإلشكالية المطروحة بطريقة منهجية   

للوصول إلى نتائج موضوعية، وذلك عن طريق طرح فرضيات والتحقق من صحتها أو 

 باعتمادنا المنهج الوصفي لما له من صفات ا، وهذعد تحليل النتائج المتوصل إليهاعدمها ب

  .ساعدتنا على التحليل والتفسير وتعميم النتائج المتوصل إليها سعيا منا لفهم الواقع

استفدنا من العديد من المراجع التي مثلت الركيزة لصيرورة هذا البحث،كان و لقد   

أسسها النظرية وتطبيقاتها العملية للدكتور حامد : الجامعيةمن أهمها إدارة المكتبات 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في المكتبات تحت عنوان استخدام ، الشافعي دياب

  . الشرق الجزائريميدانية فيدراسة : مبادئ اإلدارة العلمية في مكتبات دور الثقافة

 ا، أمولى الجانب النظري األربعة األت، مثلوتشمل الدراسة على خمس فصول  

الفصل الخامس فقد جسد الدراسة الميدانية حيث تناول الفصل األول والمعنون تحت 

 في أهمية الموضوع، أسباب ل، والمتمثاإلطار العام للبحث الجانب المنهجي للدراسة

اختياره، أهداف البحث واإلشكالية والفرضيات والمنهج المستخدم والدراسات السابقة ثم 

أما الفصل الثاني فقد تناول اإلدارة حيث تطرقنا فيه ، طرق إلجراءات الدراسة الميدانيةالت

إلى ثالث جوانب مهمة وهي مقدمات تمثلت في المفاهيم وأهمية ومستويات ومبادئ 
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اإلدارة وعالقتها بالعلوم األخرى،ثم نظريات اإلدارة وأهم المنظرين لها وتطورها 

 الفصل الثالث  و.م التحديات التي تواجه اإلدارة في هذا القرنالتاريخي ،ثم تطرقنا إلى أه

فقد تناول المكتبة الجامعية من حيث المفهوم ثم الوظائف التي تضطلع بها وإمكانيات هذه 

وجاء الفصل الرابع ليكون ، األخيرة التي تخولها أن تكون مؤسسة تطبق فيها اإلدارة

ع حيث عالج اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية  بين الفصلين الثاني والراببمثابة الدمج

م إلى أبعاد تطبيق اإلدارة العلمية ثمتطرقا إلى هوية اإلدارة العلمية في المكتبة الجامعية 

كان  و، في المكتبة الجامعية وأخيرا إلى وظائف اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية

 عالج اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية الفصل الخامس ممثال للدراسة الميدانية حيث

 النتائج ا، وحللن قمنا بالتذكير ببعض إجراءات الدراسةه، وفيبالجنوب الشرقي الجزائري

 ذكرنا أهم النتائج المتوصل إليها في ضوء م، ثالمتوصل إليها من خالل استمارة اإلستبانة

  .الفرضيات

دة صعوبات ومشاكل منها قلة اإلمكانيات ولقد واجهتنا أثناء إجراء هذه الدراسة ع 

المتوفرة وخاصة مع شساعة المسافات بين واليات الجنوب، وما صاحبها من عدم إعطاء 

  .قيمة للباحثين في المكتبات محل الدراسة وعدم االستقبال وغياب المسؤولين
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   أساسيات البحث 1.1

   أهمية الموضوع1-1-1 

وهو قطاع المعلومات، حيث أصبحت المعلومات   قطاع جديد،تميز عصرنا بميالد  

تلعب دورا أساسيا في التنمية المستدامة،في شتى مجاالت الحياة ، كونها األساس الذي 

تبنى عليه هذه الدول استراتيجياتها،وخططها،فكان لزاما على أنظمة المعلومات عامة 

أن تحمل على عاتقها المسؤولية و والمكتبات خاصة،كونها األكثر انتشارا أو استعماال 

العبء األكبر في رصد وقنص تلك المعلومات من مختلف مصادرها وبيئاتها ثم معالجتها 

  .وإعدادها ومن ثمة بثها

إن ذلك ليس باألمر الهين حيث يتطلب هذا العمل تشكيلة أو نظاما متكامال من   

  .، وماليةةالموارد المختلفة سواء كانت بشرية، مادي

 ال يكفي االهتمام بعنصر الكم من خالل توفير الرصيد الهائل من موارد لكن  

 الذي يلزم مسيري هذه ر، األموتجهيزات المكتبة وإنما يجب التنبه إلى عنصر الكيف

 هذه المالئمة لالستفادة من األساليب و المناهج ع؛ بوضالمؤسسات باتباع الطريقة العملية

دئ ونظريات اإلدارة العلمية لما لها من أهمية في شتى  في تطبيق مباة، والمتمثلالموارد

 أثبتته من جدارة في تقديم الحلول العلمية اوالتجارية، ومالمجاالت االقتصادية، الصناعية 

المناسبة، األمر الذي أدى بأرباب الفكر المكتبي لتسخير محاسن وإيجابيات اإلدارة العلمية 

  .لصالح المكتبات
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أي اإلدارة - أهمية كل الدراسات التي عالجت هذا الموضوعوالجدير بالذكر أن   

في المكتبات عامة، وهاته الدراسة التي بين أيديكم خاصة تنبع من أهمية اإلدارة -العلمية

العلمية في حد ذاتها حيث نجد أن هذه الدراسات ماهي إال وسيلة إلثبات وتبيان ذلك 

  .بتطبيق مبدأ أهمية الدراسة من أهمية الموضوع

  :ونحن في هذه العجالة نلخص أهمية الموضوع في النقاط اآلتية  

 ة توفير التأقلم والتكيف مع الظروف الخارجية للمكتبة سواء أكانت سياسية، اقتصادي-

  .اجتماعية أو تكنولوجية

  إنجاز المهام بأقل وقت وجهد وتكلفة وذلك من خالل خلق التوازن بين الموارد -

 تأهيل القوى العاملة من هنا يتحقق عنصر ا، كذ)الخدمات(اج واإلنت) الموارد المكتبية(

 .الكفاية

مواجهة المنافسة على المستويين المحلي والخارجي، من خالل تلبية الحاجات  -

  .والرغبات المتفاوتة للمستفيدين من خدمات المكتبة

 كما تؤدي اإلدارة العلمية في المكتبة والمكتبة الجامعية على وجه التحديد إلى  

استخدام فعال وإيجابي ومثمر للمصادر المادية المتوافرة والموارد المالية المخصصة 

 رفع هللمكتبة والقوى البشرية العاملة فيها كما تؤدي إلى رفع معنويات العاملين، ومن

فبدون إدارة ،. وإنتاجية أعلى وإنجازات أكبر وتغيير أقل في الهيكل التنظيميةمردو دي

  .يصعب تحقيق األهداف وتنفيذ الخطط والبرامجواعية في المكتبة 
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  : إشكالية البحث1-1-2

 إن المكتبات الجامعية تعتبر رمزا من رموز تطور الدول المتقدمة وملمحا من   

وتقف المكتبات الجامعية على قمة الهرم لكل أنواع  .مالمح نهضتها العلمية

المجتمع " قائد والمفكر فيهالمكتبات،كونها تقدم خدماتها لصفوة المجتمع والعقل ال

األكاديمي ،وهي عماد الكيان الجامعي،والركيزة الثالثة مشاركة مع الطالب وهيئة 

  ".التدريس،وهي نقطة الفصل والحسم في نجاح العملية التعليمية

ومنه يسعى المسيرون إليجاد السبل لجعلها تنجح في أداء رسالتها من خالل القيام   

هذه األخيرة التي يجب أن تعتمد وترتكز "  الخدمة-  اإلعداد-تناءاالق" بثالثية وظائفها

على اإلدارة التي توصف بالواعية العلمية القادرة على االستفادة المثلى من اإلمكانيات  

  .المادية، المالية، البشرية

 األمر من البديهيات حإن ذلك ما أثبته العديد من الدراسات والبحوث العلمية، فأصب  

ت العلمية والمنهجية في التخصص وإيمانا بهذه المسلمات والبديهيات أخذت والمسلما

الكثير، إن لم نقل كل المكتبات الجامعية في الدول المتقدمة بتطبيق أساليب وطرق 

" اإلدارة العلمية بتجسيد نظرياتها و تراثها العلمي المكتبي على أرض الواقع مثل 

 هنا فإن اإلدارة العلمية في المكتبات ليست فقط ن، وم"اإلدارة باألهداف، تحليل النظم

أسس نظرية بل هي أيضا تطبيقات عملية تساعد في تيسير سبل العمل والوصول إلى 

  . النتائج واألهداف المرجوة بأيسر الكلف وأقصر األزمنة
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إن كان ذلك هو واقع المكتبات في الدول المتقدمة، أو تلك التي تهتم بالمجال فأين   

  ا الجامعية من هذا الحديث الذي صار إيقاع الساعة؟مكتباتن

 اومن الممكن أن نركز أسباب فشل مكتباتنا الجامعية في فشل أداءاتها اإلدارية، هذ  

  ما يجب أن يكون مع ةما سيوضح ويؤكد عندما نكون على موعد مع المقارنة، مقارن

ائع مكتباتنا الجامعية  ما توصل إليه الباحثون والمنظرون مع وقةهو كائن، مقارنما 

 نكون ذفي الجزائر وخاصة تلك البعيدة عن أوساط التكوين المكتبي األكاديمي؛ حينئ

مع وقفة وإطاللة على المشاكل مفتوحة النهايات في مكتباتنا الجامعية في الجنوب 

  .الشرقي الجزائري

 المجال  فيعنظرا لحداثة عهدها نسبيا والطلبات المتزايدة للمعلومات، والتسار  

  .وغيرها من األسباب... التكاثر وانقسامات التكنولوجيااالبحثي و العلمي، كذ

اب الملة المكتبية، يحتم عليهم اعتقادهم وإيمانهم بمبادئ حفإن كان مسيروها من أص

اإلدارة العلمية كحل سحري لكل تلك المعطيات ليس ضربا من األحالم خصوصا إن 

اسب للتطبيق من أجل ذلك كله تتجلى لدينا اإلشكالية كانت تحوي الوسط المكيف والمن

المشكل ما ال ينال المراد منه، إال بتأمل بعد :"والتي يسميها الجرجاني مشكال فيقول

  اإلطار النظري الشخصي الذي يتم من خالله طرح مشكلة " كما تعتبر  ،)1("الطلب

لمعرفة حقيقة ما نبحث بعد عرض منسجم ألفكارنا -والتي عبرنا عنها بسؤال)2("البحث

  :  وهو-)3(عنه
                                                 

  .22.ص.1989ب،دار رحا:الجزائر. فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية. ،محمد عثمانالخشت 1 

 .18-ص.]ت.د[ديوان المطبوعات الجامعيــة،.قسنطينة.أسس البحث وتقنياته في العلوم االجتماعية. دليو،فضيل- 2 

   .73.ص .1999منشورات جامعة قسنطينة،.قسنطينة.أسس المنهجية في العلوم االجتماعية. يغربي، عل. دليو،فضيل- 3 
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ما مدى تطبيق وظائف اإلدارة العلمية في مكتباتنا الجامعية بالجنوب الشرقي   

  الجزائري؟

  تساؤالت الدراسة -1-1-3

 إن كانت اإلشكالية تتمخض عن سؤال واحد شامل يعتبر السبيل الوحيد لتحديد   

عمدنا إلى أن تنبثق عنها أسئلة أو المسائل الجوهرية الشاملة في مشروع بحثنا، لذا 

 تحدد يتساؤالت جزئية ينفصل كل واحد منها عن اآلخر ويكمله في نفس الوقت، وه

  : منهار على الغوص دون الضياع، ونذكدلنا بأكثر تدقيق تفاصيل بحثنا، وتساع

  ما مفهوم اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية؟.1

علمية،و  هل تطبق على المكتبات الجامعية كونها ما المقصود بوظائف اإلدارة ال. 2

  ؟ مؤسسة خدماتية

  ما مدى وعي مسيري هذه المكتبات الجامعية بأهمية اإلدارة العلمية؟. 3

  ما مدى تطبيق اإلدارة العلمية على كل إمكانيات المكتبة الجامعية؟. 4

جهودا إضافية هل يستدعي تطبيق وظائف اإلدارة العلمية على المكتبات الجامعية . 5

  .أو أساليب مختلفة

   فرضيات البحث 1-1-4

 تعد الفرضيات عنصرا هاما وأساسيا في صياغة شكل البحث ألن هذه األخيرة   

للبحث، ) مسبقة(تربط العناصر النظرية بالعناصر الميدانية، بحيث توضع كنتائج أولية

جوبة نحاول إثباتها أو هذه األ."األجوبةاطرح أسئلة وسيتجدد دائما الكثير من " فيقال 
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 دراستنا بجانب منفيها بعد الخوض في الموضوع، وتحليله من كل الجوانب، وتدعي

  .ميداني

فإن طبقنا كل تلك المعطيات على بحثنا تبين أن فرضياتنا قد جاءت في شكل   

  :فرضية رئيسية تمثلت في الصياغة اآلتية

ية بالجنوب الشرقي الجزائري تطبيق وظائف اإلدارة العلمية في المكتبات الجامع

  .ضعيف جدا

  :وقد انبثقت عليها فرضيتان فرعيتان هما

  .اهتمام المسيرين بوظائف اإلدارة العلمية متواضع جدا  -أ 

ظروف وإمكانيات هذه المكتبات ال تساعد المسيرين على تطبيق وظائف اإلدارة  -ب 

 .العلمية

  أسباب اختيار الموضوع 1-1-5

من رحم خضم من األسباب والدوافع تكون في مجملها دفعا  تولد األبحاث العلمية   

 هذه األسباب من حيث ذاتيتها أو فومحفزا قويا لصيرورة هذا البحث، تختل

موضوعيتها لكن تتفق مساهمة في األخير في اختيار موضوع معين للدراسة ومن ثم 

  . إنجازه في ظروف علمية سليمة القواعد والمنهجية

 الخوض في هذه الدراسة في مجموعتين أساسيتين، أسباب ولقد تمحورت أسباب  

 .موضوعية وأخرى ذاتية
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  :فأما الذاتية فهي

 .معايشتنا لواقع المكتبات الجامعية كوننا كرواد لها وباحثين في المجال ◊

 .اعتقاد راسخ فينا بإلزامية تطبيق اإلدارة العلمية في مكتباتنا الجامعية ◊

 مل والمدعم للدراسة النظرية للماجستيــرتعتبر هذه الدراسة الوجه المك ◊

 ).اإلدارة العلمية للمعلومات   ( 

  :وأما تلك الموضوعية فهي تتمحور في

 .أهمية اإلدارة العلمية في مجال المعلومات ◊

نقص الدراسات التي تناولت الموضوع في بالدنا وانعدام تلك التي تمس  ◊

 .المكتبات الجامعية بالجنوب الشرقي

زاما على الباحث في تخصص ما أن يحس بنقاط القوة و التكامل وهكذا كان ل

محاوال إيضاحها ونقاط النقص والقصور محاوال تفاديها أو إعطاء الحلول لعالجها 

  .أو التقليل منها

   أهداف البحث 1-1-6

عملية منظمة لجمع البيانات أو المعلومات، :"     يعرف البحث العلمي على أنه

  .)1("تحليلها لغرض معين

ونـتوصل من خالل قراءة هذا التعريف أن أي بحث يقوم على أساس تحقيق أهداف 

  .وأغراض معينة يسعى الباحث إلى الوصول إليها

                                                 
دار الصفاء للنشر و : عمان. بين النظرية و التطبيق: اهج وأساليب البحث العلميمن. ي،مصطفى عليان،عثمان،محمد غنيمربح1 

  .17.ص.2000يع،التوز
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ونحن بهذا البحث نسعى إلى أهداف تتكامل لخدمة البحث العلمي عموما وتنمية   

 عشية مجتمع المهنة المكتبية بل المساهمة في الدفع بالتنمية الوطنية الشاملة كوننا

المعلومات اقتصاده المعرفة و ال سفارة لنا فيه سوى مؤسسات المعلومات بما فيها 

  .المكتبات

  :وقد تضمن هذا البحث عدة أهداف متمركزة في النقاط التالية

التعرف على المبادئ العامة في اإلدارة العلمية ومدى تطبيقها على المكتبات  ◊

 .ت خدماتية مؤسساكونها محل الدراسة الجامعية

دراسة الوظائف اإلدارية في المكتبات الجامعية في صورتها المثلى مقارنة مع  ◊

ماهو كائن في المكتبات محل الدراسة في ظل ما تتوافر عليه من إمكانيات 

 .)مادية، بشرية، مالية(

إدراج مثال حي عن إدارة ثالثة نماذج من مكتبات جامعية في محاولة للتعرف  ◊

 تي تحول دون تحقيق هذه المكتبات لألهداف المرجوةعلى الصعوبات ال

  ).المثلى( 

وضع بعض المقترحات التي قد تكون في مثابة العالج لبعض األخطاء اإلدارية  ◊

 السعي الستئصال الطرق العشوائية في هالشائعة في المكتبات محل الدراسة، ومن

ل المكتبات تسيير المكتبات الجامعية المدروسة بصفة خاصة ونتوسع لنشمل ك

 .الجامعية الجزائرية
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  : منهج البحث 1-1-7

إن ":"مناهج البحث العلمي"  البدوي في تقديم كتابه الرحمنيقول الدكتور عبد   

المعرفة الواعية بمناهج البحث العلمي تمكن العلماء الباحثين من إتقان البحث وتالفي 

فتقدم البحث العلمي رهين بالمنهج الكثير من الخطوات المعثرة أو التي ال تفيد شيئا لذلك 

،حيث يعتبر )1("  وبطالناا وعمقا، صدقا وتخلخال، خصبة وعدما، دقايدور معا، وجود

هو الطريق الذي يتضمن التنظيم الصحيح بسلسلة من األفكار الجديدة من أجل " المنهج

  .)2("الكشف عن حقيقة مجهولة

هجا يوصلنا إلى النتائج المرجوة وسعيا منّا للتمكن من الموضوع فقد اعتمدنا من  

بدقة حسب أسلوب اإلجراء أال وهو المنهج الوصفي وذلك لما يميزه من صفات الوصف 

 والعالقات والمحتوى كذلك صفات التحليل لألوضاع الراهنة من حيث الخصائص، األشكا

 ابهعن طريق وسائله اإلحصائية الكمية المختلفة، كل ذلك من أجل جمع البيانات، وتبوي

 وإعطائها التحليل الدقيق والتفسير العميق من أجل استخالص النتائج الميدانية اوعرضه

  .مبرزين العوامل المعقدة والعالقات المختلفة التي تحكم الظاهرة المدروسة

  :  الدراسات السابقة 1-1-8

إن التراكمية كخاصية من خصائص المعرفة تعتبر األساس الذي يعتمد عليه،  

نطالقة ألي بحث علمي، فالقاعدة تقول أن تبدأ أين انتهى اآلخرون،كما يمكن  االةونقط

وكل ذلك سعيا للوصول . قراءة القاعدة بطريقة أخرى وهي أن تتم ما لم يتمه اآلخرون
                                                 

  .54.ص.2001دار الفكر،.عمان.الجامعة والبحث العلمي. ،سامي سلطيعريفج 1 

  .43.ص.1983ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر.مناهجه وتقنياته: البحث العلمي. د،محمد زيان عم2 
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إلى مادة علمية للبحوث القادمة، على أساسها يكون البدء حيث يساعد تفرع العلوم وتعدد 

اء فرصة أكبر للبحث واإلثراء حول موضوع معين،وهذا العلمية بإعطالصياغة مجاالت 

  .دون التكرار أو اإلخالل بقيمة البحث العلمي

ولعلّه من األمور التي أدت بنا إلى الخوض في هذه الدراسة هو قلة الدراسات   

  .السابقة في الموضوع

  :ومن أهم هذه الدراسات ما يلي

دراسة ميدانية في الشرق : ور الثقافة استخدام مبادئ اإلدارة العلمية في مكتبات د-1

  2001الجزائري من إعداد الطالبة سماقجي سامية سنة 

حيث يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية استخدام مبادئ اإلدارة العلمية في المكتبات، 

 عن حقائق تخص الوضع آنذاك لمكتبات دور الثقافة على مستوى الشرق فوالكش

 :قسمين نظري وميدانيتكون الدراسة من ت .الجزائري

المكتبة العامة وثقافة المجتمع وتعرضت إلى دور الثقافة في :  تناول القسم الميداني

الجزائر وإلى المكتبات المتواجدة بها وقد ركزت على مبادئ اإلدارة العلمية مؤكدة على 

مكتبات أهمية تطبيقها، أما القسم الميداني فتمحور حول تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية في 

 على هذه الدراسة هو الخلط بين ذدور الثقافة المتواجدة في الشرق الجزائري، وأخ

  .مصطلحي وظائف ومبادئ مع العلم أنهما ليس سيان

 إدارة المكتبات الجامعية أسسها النظرية و تطبيقاتها العملية من إعداد الدكتور  -2

  .1994حامد الشافعي دياب سنة 
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  :الثة أبوابحيث جاءت هذه الدراسة في ث

الفصل األول تناول نظرية اإلدارة العلمية وتطورها، : يحتوي الباب األول على فصلين

  . اإلدارة العلمية وتطبيقها على المكتبات الجامعيةيوالثان

أما الباب الثاني فقد خصص للحديث عن وظائف اإلدارة العلمية وفيه خمسة فصول 

  .العاملين، الميزانية، الرقابة وتقييم األداءتناولت على الترتيب، التخطيط، التنظيم، 

 في عو الباب الثالث عبارة عن دراسة ميدانية عن إدارة المكتبات الجامعية في مصر، ويق

 يحدد مجال الدراسة الميدانية وحدودها والثالثة التالية تناولت اتمهيد وخمسة فصول، أوله

 الخامس فقد خصص للحديث عن  الفصلاالتنظيم اإلداري والعاملين والميزانية، أم

استراتيجية جديدة إلدارة المكتبات الجامعية في مصر، وقد كانت هذه الدراسة بمثابة الدفع 

القوي الذي جعلنا نبادر في إجراء مثيلتها ولكن بقدر أضيق من حيث عينة الدراسة 

قد وباختالف منهجي من حيث الخطة أو المنهجية حيث استخدمت منهج دراسة الحالة و

  .استخدمنا المنهج الوصفي

في دراسته دراستان تمتا في السبعينات من هذا :   وقد ذكر الدكتور حامد دياب-3

القرن،أوالهما تناول أمورا كثيرة في مكتبات الجامعات من ضمنها الجوانب اإلدارية ، أما 

أمور وهما الثانية فتقتصر على مكتبة جامعة القاهرة و تعالج اإلدارة ضمن ما تعالجه من 

  :كالتالي

دراسة ميدانية عن مدى المشاكل : المكتبات الجامعية بالجمهورية العربية المتحدة-أ

،وهي دراسة قدمها  )1970(المتعلقة باإلدارة و التنظيم والخدمات المكتبية والتوثيقية 
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 1970محمد محمد الهادي ضمن بحوث الندوة العلمية لإلدارة الجامعية التي انعقدت عام 

  .تحت رعاية المجلس األعلى للجامعات

   دور المكتبات الجامعية في البحث العلمي دراسة واقعية لمكتبة جامعة القاهرة-ب

إعداد نعمات سيد أحمد مصطفى وهو البحث الذي حصلت به على درجة ) 1976 (

  .جامعة القاهرة–الدكتوراه في المكتبات من كلية اآلداب 

فات عربية التي تتخذ موضوع إدارة المكتبة موضوعا  وقد حظي الموضوع بعدة مؤل-4

  :أساسيا محوريا للتأليف ومن بينها

عبد الكريم إبراهيم أمين، :من تأليف أربعة مكتبيين عراقيين هم) 1980(إدارة المكتبة * 

  . الدين محمد علي السعيدز محمد علي قاسم، وعر إبراهيم قنديلجي، نزاروعام

تأليف محمد محمد الهادي نشرته ) 1982(ات ومراكز المعلومات اإلدارة العلمية للمكتب* 

دار المريخ، حيث ركز الكاتب على مجموعة من النظريات الحديثة واألساليب الكمية في 

بحوث العمليات، تحليل اإلدارة، اإلدارة باألهداف، وقد أكد على ضرورة : اإلدارة مثل

علومات، كما تطرق إلى مزايا كل إدخال األسلوب العلمي في المكتبات ومراكز الم

ويؤخذ على هذه الدراسة أنها دراسة نظرية عامة ال تستند إلى الجانب الواقعي، . أسلوب

  وبهذا ال تعطي نظرة تطبيقية لإلدارة في مجال المكتبات 

 دار العربي، رتأليف محمد أمين البنهاوي، ونش) 1984(إدارة العاملين في المكتبات * 

ة وهو يتناول جانبا واحدا وهو إدارة العاملين على اعتبار أن إدارة  صفح285 في عيق

  . المكتبات موضوع واسع يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين
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تطرق :  من تأليف أحمد عمر همشري2001اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات 

 والوظائف الباحث إلى أهمية اإلدارة في المكتبات وقام بالتطرق إلى مختلف المدارس

اإلدارية وتطبيقاتها في المكتبات ومراكز المعلومات، وقد جاءت هذه الدراسة نظرية بحتة 

    1.ال تستند إلى أي من الجوانب الميدانية مما يجعلها بعيدة نوعا ما عن الواقع

  : إجراءات الدراسة الميدانية1-2

  : حدود الدراسة1-2-1

  : محاور رئيسية هيلقد تمحورت حدود دراستنا هذه في ثالثة  

  :المجال الجغرافي-1-2-1-1

 يتمثل المجال الجغرافي للدراسة في المكتبات الجامعية المتواجدة على مستوى   

بسكرة، : الجنوب الشرقي الجزائري الذي تنحصر عدد والياته في ثالث واليات هي

  .الوادي، ورقلة

لى مكتبة مركزية حيث تحتوي كل والية على جامعة أو مركز جامعي كل يحوي ع  

  .واحدة ومكتبات كليات

  :المجال البشري-1-2-1-2

 يتمثل المجال البشري للدراسة في مسؤولي المكتبات الجامعية المركزية ومكتبات   

الكليات باعتبارهم هم المسؤولون األولون عن وظائف اإلدارة العلمية في هذه المكتبات 

                                                 
جامعة منتوري . مذكرة ماجيستير. دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة منتوري:  باألهداف في المكتبات الجامعيةاإلدارة. نبيليخ درب1 

   2007. قسنطينة
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و من المتخصصين البتعادهم عموما عن الجامعية، ولم نتعرض إلى العمال اآلخرين فل

  .الوظائف اإلدارية واقتصارهم على الوظائف الفنية و الخدمات

  : المجال الزمني1-2-1-3

 شهرا، من شهر 11لقد امتدت هذه الدراسة على طول شريط زمني يقدر بحوالي   

 06 إلى نوفمبر من نفس السنة، وقد استغرقت الدراسة النظرية حوالي 2006جانفي 

 نعمل موازنة لهذا العمل على إنجاز استمارة االستبيان اأشهر انتهت في شهر جوان، وكن

وتصحيحها وكانت بداية توزيع االستمارات في شهر جوان واستمر إلى غاية ديسمبر 

  وتواصلت عملية التحليل و النتائج حتى شهر نوفمبر من السنة الجارية

  عينة الدراسة-1-2-2

 لمجتمع الدراسة أمر ضروري، ألنه يساعد في تحديد األسلوب إن التحديد الواضح  

   )1 (.العلمي األمثل لدراسة هذا المجتمع

ونظرا لصغر مجتمع هذه الدراسة، ارتأينا أن تضم العينة كل أفراده والمتمثل في كل 

 المكتبات الجامعية المركزية والفرعية لجامعات الجنوب الشرقي الجزائري البالغ مكتبيي

، الذين يتمتعون ℅ 20.68 عامل أي ما يعادل نسبة 174 مكتبيا من بين 36م عدده

بقدرتهم على إعطاء معلومات أكثر حول إدارة المكتبة الجامعية، بعد استبعاد العمال غير 

موزعين على ) نظرا لعدم التخصص من جهة وكذا قلة الخبرة(المتخصصين والمؤقتين 

  :معتين ومركز جامعي كما يليخمسة عشرة مكتبة مركزية وفرعية بجا

                                                 
  .137.ص.نفسهالمرجع . 1 
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االقتصاد، : تحتوي على مكتبة مركزية ومكتبات كليات): بسكرة(جامعة محمد خيضر -

  .علوم المهندس، الحقوق، اآلداب 

تحتوي على مكتبة العلوم وعلوم المهندس ومكتبة   ): ورقلة( جامعة قاصدي مرباح -

  زية، علم النفس كلية الحقوق، ومكتبات قسم األدب، الفرنسية، اإلنجلي

يحتوي على مكتبة مركزية ومكتبات كليات ) الوادي( المركز الجامعي بحي الشهداء-

  . التسييرم القانونية و اإلدارية، علوماآلداب واللغات، العلو

  :عينة الدراسةوالجدول التالي يعطي أكثر تفصيل حول 

جامعة محمد   

  بسكرة. خيضر

جامعة قاصدي 

  ورقلة. مرباح 

لجامعي المركز ا

  الــــوادي

  25  56  93  العدد اإلجمالي للعمال

  00  02  02  محافظ مكتبة

  03  07  07  ملحق مكتبات

  

  المكتبيون

  02  02  11  مساعد مكتبات

   عينة الدراسة)01(جدول رقم 

  :أساليب جمع البيانات-1-2-3

 من أجل تحصيل المعلومات التي نحتاجها الستكمال دراستنا يسخر لنا البحث   

  :لعلمي مجموعة من الوسائل والتي استعملنا منهاا
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نموذج يقيم مجموعة أسئلة توجه أفراد العينة من " أهم أداة اعتمدناها وهي:االستبيان/ 1

أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو موقف أو مشكلة ويتم توزيع االستمارة إما 

عند .)1(ريق وسيط معينعن طريق المقابلة الشخصية أو أن ترسل إلى المبحوثين عن ط

  .وضع األسئلة يجب أن يتخيل الباحث صورة النتائج الفعلية التي يطمح للوصول إليها

وقد قمنا بإعداد االستبيان مرورا بمجموعة من المراحل بدايتها اإلطالع على   

التراث النظري للدراسات السابقة للخروج بأسئلة تتوافق وإشكالية وفرضيات الموضوع، 

 دعلى األستاذ المشرف والبعض الذين لهم باع وخبرة في مجال المنهجية، وق عرضه مث

صححت استمارة هذا البحث على مرحلتين لتصل إلى حالتها النهائية وذلك مع مراعاة أن 

تكون األسئلة بسيطة وواضحة وخالية من الغموض أو التعقيد كما عمدنا إلى توزيع هذه 

صية ألغلب المبحوثين وذلك لسببين، أولها صغر االستمارات عن طريق المقابلة الشخ

  .العينة وثانيها لتجنب الغموض وشرح ما صعب فهمه

 أسئلة فرعية وهي تتراوح ما بين أسئلة 4 سؤاال رئيسيا و36وقد احتوت االستنارة على 

  . األسئلة المفتوحةا مغلقة وهي الغالبة، كذفمغلقة، نص

يل اإلشكالية والفرضيات على وجه التحديد وعموما فإن هذه األسئلة عبارة عن تحو  

  .إلى محاور تنبثق عنها أسئلة

  تحتوي االستمارة على محورين أساسيين حيث 

                                                 
  .17ص.]ت. د[.دار الشهاب: الجزائر. ليسانس ماجستير دكتوراه: إعداد البحث العلمي. عنايةي، غاز1 
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إلى "اهتمام المسيرين بوظائف اإلدارة العلمية متواضع جدا" حولت الفرضية األولى -

  ).22-1( سؤاال 22وهو يضم " وظائف اإلدارة العلمية" المحور األول وهو

ظروف وإمكانيات هذه المكتبات ال تساعد المسيرين على " ولت الفرضية الثانية وقد ح-

وهو "إمكانيات المكتبات الجامعية " إلى محور الثاني وهو.تطبيق وظائف اإلدارة العلمية

  ).26-23( سؤاال14يضم 

وقد اعتمدنا في االستبيان إلى نزع البيانات الشخصية خاصة المستوى الدراسي   

ب أي إحراج ومعرفتها بطرق غير مباشرة، كما عمدنا إلى نزع أسماء لكي ال نسب

 أضفنا بعض االحتماالت الخاطئة وذلك دالمحاور لكي ال توحي للمستوجب باإلجابة، وق

  . لغرض التضليلسالختيار وقياس معرفة المستوجب بالموضوع، ولي

ظة عن كثب وقد مكنتنا طريقة التوزيع المباشر من دراسة االنفعاالت ولمالح  

مستوى المستجوبين وذلك عن طريق التبحر معهم و إدراك تصرفاتهم بواسطة الحس 

  .والبصر

لكنها لم نستخدمها كأداة أساسية في ساعدتنا المالحظة على جمع بعض المعطيات المفيدة 

  بحثنا 

 :  ضبط المصطلحات و المفاهيم 1-2-4

ن يعتبران المحرك األساسي يرتكز بحثنا هذا على مفهومين أو مصطلحين رئيسيي  

لكل حيثيات البحث أولهما اإلدارة العلمية والمكتبات الجامعية وبالتالي نسعى إلى تعريف 
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كل منها تعريفا موجزا شامال لنتوصل في األخير إلى مفهوم وليد هو اإلدارة العلمية في 

  .المكتبات الجامعية

  :العلميةاإلدارة 

ارد المالية والبشرية والتكنولوجية واستثمارها  الموقعملية تنظيم الجهود، وتنسي

بأقصى درجة ممكنة من خالل التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة وذلك للحصول 

  .على أفضل النتائج وتحقيق األهداف المطلوبة بأقل وقت وجهد ممكنين

  :المكتبة الجامعية-2

جدة داخل الحرم  نوع من المكتـبات يقوم بكل مراحل السلسلة الوثائقية متوا  

الجامعي تهدف إلى دعم التعليم العالي و البحث العلمي من خالل ما تقدمه من خدمات 

  .لمرتاديها من الوسط الجامعي

  :اإلدارة العلمية للمكتبة الجامعية-3

هي تطبيق أسس اإلدارة العلمية المعاصرة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة في   

وأيضا في إدارة األفراد والطرق واآلالت لجامعية ة امتابعة أنشطة خدمات المكتب

  .واألدوات للحصول على أحسن النتائج بأقل وقت وتكلفة



 

 

  

  

 الثاني الفصل 
مقدمات، نظريات و تحديات: اإلدارة
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 :تمهيد

مع أن العلوم اإلدارية ذات النظم المنسقة المدروسة هي حديثة العهد، إال أن ممارسة 

من األدلة التي العمل اإلداري عمل قديم قدم التاريخ، و أن تاريخ اإلنسان لحافل بالعديد 

تشير إلى وجود نشاطات تنظيمية تدل على دراية و معرفة بعدد كبير من األفكار التي 

عبر عنها قديما بعض رواد علم اإلدارة، فلقد كشف علم اآلثار النقاب عن مجموعات 

كبيرة من المخلفات األثرية للحضارات الغابرة التي عكست إنجازات إدارية متقنة مثل 

مصرية و معابد االزتيك في أمريكا الجنوبية، التي تضاهي إنجازات الحضارة االهرمات ال

  .1الصناعية الحديثة اليوم

أي أن اإلدارة ال تعد عنصرا جوهريا من عناصر المجتمع المنظم فحسب بل جزءا " 

 لذا أولى لها القادة و أولي القرارات الحاسمة من األهمية القدر 2" مكمال للحياة أيضا 

 ألنهم أيقنوا أن تنمية اإلدارة ترتبط ارتباطا عضويا بالتنمية االقتصادية و الكبير

   .3االجتماعية و بالتالي فهي أداة و وسيلة للتنمية الشاملة في الوطن

 لكن ما هي اإلدارة ، مستوياتها و مهاراتها و ما هي عالقتها

ما أهم التحديات التي  بالعلوم األخرى ، ما هي أهم النظريات و المنظرين في المجال و 

  .تتعرض لها في هذا القرن 

  و لإلجابة عن هذه التساؤالت بشيء من اإليجاز ارتأينا الخوض في هذا الفصل أمال في

                                                 
 9ص . 1981ديوان المطبوعات الجامعية ، : الجزائر. المفاهيم األساسية في علم اإلدارة. و ، إبراهيم عباس  نت1 

 .11 ص 2001دار الكتب العلمية، : القاهرة. األصول و النظريات: اإلدارة.يق، إيهاب صبيح محمدزر2 

 2.ص. 1996.  مجلة رسالة.البحث العلمي أحد ركائز التنمية اإلدارية. حمد، فهاد معتادال3 
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  .محو عالمات االستفهام

  : مقدمات في اإلدارة2-1 

  : مفهوم اإلدارة2-1-1

 و أو نظام عملية، نشاط،أنها وسيلة، : "هناك عديد من التعاريف للمفهوم العلمي لإلدارة

التي تمكن من إنجاز األعمال من خالل اآلخرين و تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة و 

  . 1"فعالية

و نالحظ أن هذا التعريف ال يتنافى و تعريف بعض قواميس اللغة الفرنسية التي تعرف 

   .  2"عبارة عن مجموع التقنيات لتنظيم و تسيير مؤسسة " اإلدارة على أنها 

   3: عاريف نستخلص العديد من الخصائص لإلدارة كالتالي من الت

  .أنها نشاط عام يوجد في جميع المنظمات بغض من أشكالها و أحجامها  -أ 

 . أنها نشاط رسمي أي أن دورها معلن رسميا -ب 

 .أنها نشاط هام يقوم على تحقيق األهداف -ج 

 .أنها وسيلة و ليست غاية في ذاتها  -د 

غالل الموارد و الفعالية من خالل تحقيق النتائج إنها تسعى لتحقيق الكفاءة في است  -ه 

 .و األهداف 

                                                 
 . 1983مطابع الفرزدق التجارية ، : الرياض . مباديء في اإلدارة العامة و تطبيقاتها في المملكة العربية .  ، عبد المعطي محمدعساف 1

 14.ص

2 HERMEL, Philippe. Le management participtif : sens ,réalités. Paris :éditions d’organisations,2003.p.8. 

  . 28-27.ص  . 1984المؤسسة الوطني للكتاب ،: الجزائر .االتجاهات الحديثة في علم االدارة .،عماربوحوش3 
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و منه نالحظ أن اإلدارة تملك من الوسائل التي تجعل منها عبارة عن بطارية التقنيات 

التنظيمية و الوسائل التي تسمح بتطبيق الجانب النظري لها على أرض الواقع لتحقيق 

   .1أهداف المنشأة

اإلدارة نظام ، و هي بالفعل كذلك و هو يتكون من العناصر كما تذكر بعض التعاريف أن 

  :  التالية

  مثال الخامات ، األفراد ، األموال و المعلومات : المدخالت   - أ

 و هي مجموعة األنشطة الالزمة لمزج و تحويل المدخالت :األنشطةالعمليات و   -أ 

 .تلفةالمخ و هذه األنشطة قد تمثل العمليات اإلدارية مخرجات،إلى نواتج و 

و هي عبارة عن النواتج أو األهداف الواجب الوصول إليها مثل : المخرجات  -ب 

 . إنتاج و تسويق سلعة معينة 

هي عبارة عن ردة فعل عن النواتج و هي تمثل نوعا من : المعلومات المرتدة  -ج 

 .الرقابة لتصحيح النظام ككل 

   2هي المحيط الذي توجد فيه اإلدارة : البيئة   -د 

انتباهنا لحظة إلى السجال العلمي التقليدي القائم حول تعريف اإلدارة، و ما عنا نوجه دو 

يرتبط النوع من خلط شائع عند استعمال المصطلح فقد نشأ الخالف حول ما اذا كانت 

    1 أم فناعلمااإلدارة العامة 

                                                 
1 Veybel, Laurent, prieur, Patrick. Le knowledge management dans tous ses états .Paris édition d’organisation 

2003, P.8  

   12. ص.المرجع السابق. المهارات المبادى و: االدارة. ، احمد ماهر1 
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ادئ تعنى أنها إطار من المعرفة المنظمة يقيم مجموعة من النظريات و المب: فاإلدارة كعلم

  .و األساليب المنهجية المميزة

تعنى أنها مجموعة من المهارات المهنية و الخبرات التي تنصب على : و اإلدارة كفن

  .تطبيق نظريات علم اإلدارة في الواقع

لكن نجد أن اإلدارة هي مضمون شامل، تتكامل فيها األبعاد السابقة في وحدة متكاملة فهي 

  2. في آن واحدفن علم و

الل التعاريف التي تناولت اإلدارة نجدها تركز على وظائف اإلدارة لكن نالحظ و من خ

أن األمر الشائع الخلط بين وظائف اإلدارة ووظائف المنظمة و ضم إحداها إلى األخرى و 

ما دمنا نحن في إطار مشروع توضيحي لمفهوم اإلدارة ارتأينا التطرق إلى مفهوم وظائف 

يا منا إلضافة شيء من الوضوح و إزالة الغموض عن المؤسسة ووظائف اإلدارة سع

  .االيطار المفاهيمي لإلدارة

   3:وظائف اإلدارة و هي أربعة كاألتي

يعني تحديد األهداف و رسم الخطط الالزمة لتحقيقها و قد يتطلب األمر التنبؤ : التخطيط

  .بالمستقبل و االستعداد لمواجهته
  

زمة لتحقيق الهدف في الوحدات اإلدارية و إنشاء و يعني تجميع األنشطة الال: التنظيم

  .العالقات التنظيمية بينهما و إمدادها بالوسائل المادية و البشرية الالزمة لتحقيق الهدف

                                                 
 

   22ص ].  د ت[دار الفكر العربي، : القاهرة.دراسة في االدارة العامة.  ، دوايت والدو 2 

 الدار: اإلسكندرية. مدخل معاصر لعمليات التخطيط و التنظيم و القيادة و الرقابة: التنظيم و اإلدارة.، سعيد محمدالمصري 2

  . ص.1999عية،الجام

 21ص.1999التوزيع، الشركة العربية للنشر و:القاهرة.أصولها و اتجاهاتها المعاصرة: اإلدارة. ، نبيل الحسينيرالنجا1 
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أي تعبئة و توجيه جهود جميع العاملين بالمنظمة تجاه الهدف الرئيسي من خالل : التوجيه

  .القيادة و االتصاالت

ن مدى التزام التنفيذ بالخطط الموضوعة و مدى الكفاءة في تحقيق و تعنى التأكد م: الرقابة

  .األهداف

   1:أما عن وظائف المنظمة فهي كالتالي

و تعني تحويل المواد األولية و عناصر اإلنتاج إلى سلع و خدمات صالحة : وظيفة اإلنتاج

  .ةلالستهالك أو االستخدام في مجاالت أخرى، و هذه الوظيفة تحدد طبيعة المنظم

و هي الوظيفة التي تعني بنقل ملكية و حيازة السلع أو الخدمات التي : وظيفة التسويق

  . تنتهجها المنظمة إلى المشترين أو المستحقين لها

 تقوم هذه الوظيفة بتوفير احتياجات المنظمة من الموارد و  :وظيفة الموارد البشرية 

مناسب وإدارة شؤون العاملين بالكميات المناسبة و المستوى المناسب في الوقت ال

  .بالمنظمة بكفاءة و فعالية

 المنظمة من األموال من المصادر تتقوم هذه الوظيفة بتدبير احتياجا:وظيفة التمويل

  .استخدام هذه األموالالمناسبة بحيث يحقق أقصى عائد ممكن للمنظمة من 

                                                 
  78-67ص . نفسهالمرجع2 
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 التخطيط  التنظيم  التوجيه الرقابة

وظائف 

 اإلدارة

وظائف 

 ةالمنظم

توجيه العاملين  رقابة اإلنتاج

 في اإلنتاج

 اإلنتاج اإلنتاج تخطيط اإلنتاج تنظيم

 توجيه العاملين رقابة على التسويق

 في التسويق

تنظيم إدارة 

 التسويق

 التسويق تخطيط التسويق

رقابة و تقييم 

 الموارد البشرية

توجيه الموارد 

 البشرية

تنظيم الموارد 

 البشرية

تخطيط الموارد 

 لبشريةا

الموارد 

 البشرية

توجيه العاملين  المالية الرقابة

 في التمويل

تنظيم الموارد 

 المالية

الموارد  المالي التخطيط

 المالية

   اإلدارة ووظائف المنظمةئف وظاالعالقة بين: )02(جدول رقم 

 أما فيما يخص عالقة وظائف اإلدارة بوظائف المنظمة فإنها تتضح من خالل أن وظائف 

دارة ذات طابع إداري يقوم على إنجاز األعمال من خالل اآلخرين بينما وظائف اإل

المنظمة ذات طابع فني تنفيذي تخصصي و من هنا ،فان وظائف اإلداري سوف تقوم 

  ذلك  السابق يوضحو الجدول . بإدارة الجوانب المختلفة لكل وظيفة من وظائف المنظمة
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  1:  أهمية اإلدارة1-2-  2

رقنا إلى مفهوم اإلدارة نستنتج مالها من أهمية دون الدخول في المزيد من فمن خالل تط

  التفاصيل 

هي األداة األساسية في تسيير العمل داخل منظمات األعمال التي تقوم : اإلدارة -أ 

بتحديد األهداف و توجيه جهود األفراد إلى تحقيقها بفعالية و كذلك توفير مقومات 

 البديلة، و إزالة الغموض ازيعها على استخداماتهاإلنتاج و تحقيق الموارد و تو

  ....في بيئة العمل

قتصادية و االجتماعية  تحقيق األهداف اإلةيلمسؤويقع على عاتق اإلدارة  -ب 

  .للمنظمات من ناحية و للمجتمع ككل من ناحية أخرى

 عن بقاء و استمرار منظمات األعمال فان هذا ال ةبما أن اإلدارة هي المسؤول -ج 

  .ال من خالل القدرة على مواجهة الكثير من التحدياتيتحقق إ

يقع على عاتق اإلدارة مسؤولية التكامل الخارجي بين البيئة و المنظمة من خالل   -د 

توفير احتياجات المنظمة من موارد مختلفة، تحويل و مزج هذه الموارد لتلبية 

داخلي مع أنها هي المسؤولة عن التكامل ال،حاجات البيئة من سلع و خدمات 

  .للمنظمة من خالل التنسيق و الربط بين جهود العاملين و الموارد

التعامل مع التغيير المستمر في حاجات المجتمع و تفاقم المشكالت الصحية و  -ه 

 .االجتماعية
                                                 

  . 2002اإلسكندرية دار الجامعة الجديدة ،.  أساسيات التنظيم واإلدارة. عبد السالم،قحف و أب1 
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  : المستويات و المهارات اإلدارية2-1-3

  : المستويات اإلدارية2-1-3-1

  :اإلدارة العليا) أ

وال عن المنظمة ككل من حيث رسم الخطط والسياسات العامة و  و يكون المدير فيها مسؤ

  .وضع االستراتيجيات و مجاالت األنشطة الجديدة و اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

  :اإلدارة الوسطى )ب

 و يكون المديرون فيها مسئولين عن توجيه األنشطة الوظيفية للمنظمة و تنفيذ الخطط و 

  .منظمةالسياسات العامة التشغيلية لل

  :اإلدارة اإلشرافية) ج

مسئولين عن ) المشرفون( و تكون على مستوى الوحدات الصغيرة و يكون المديرون

  . 1توجيه العمال مباشرة

  : المهارات اإلدارية2-1-3-2

 يحتاج من يمارس اإلدارة أو قيادة اآلخرين نحو رؤية و هدف إلى مجموعة من 

مهارات قاسما مشتركا بين المستويات اإلدارية  تمثل هذه الو ،المهارات و اإلمكانيات

  :المختلفة التي ذكرناها سالفا و تتمثل هذه المهارات في

  

  
                                                 

  21.ص.2000دار البشير للطباعة و النشر،: مصر. حرفة اإلدارة. ، محمد أحمدالجواد عبد1 
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  :المهارات الفنية) أ

 بالمعلومات و القدرات الفنية الخاصة بالعمل كمعرفة بوصف لو هي كل ما يتص

 .وظيفة و متطلباتها و مسؤولياتها وواجباتها

  .لدراسة و اكتساب المعلومات التقنية الالزمة له في عملهول يحاول اؤو هنا يكون المس

  :المهارات اإلنسانية) ب

ول كفرد و عالقته باآلخرين و أسلوبه في ؤ و هي كل ما يتعلق بسلوك المس

هم في المواقف الجماعية عالتعامل معهم،و يدخل في ذلك في االتصال و القيادة، و تفاعله م

  .المختلفة

لوكية أساسية الزمة له في عمله على كل المستويات، حيث أن و هذه كلها مهارات س

المورد البشري هو المورد الحرج ألي منظمة، وسلوك األفراد أثناء أدائهم ألعمالهم هو 

  . ، ومن ثم كان البد من مهارة فعالة تضبط إيقاعه1الفيصل بين نجاح المنظمة و فشلها

  ):اإلدارية(المهارات التجريدية)ج

 كمدير على النظرة الشاملة الواسعة لألمور فيربط بين أنماط السلوأي قدرة ال

المختلفة في المنظمة وينسق بين القرارات العديدة التي تصدر فيها بما يساعد المنظمة 

 و نحن نالحظ أن هنالك عالقة بين المهارات و 2.ككل على التوجه نحو الهدف المحدد لها

الفنية تزداد أهميتها لدى المستويات اإلدارية الدنيا المستويات اإلدارية حيث أن المهارة 

                                                 
  ص.1992قسم إدارة األعمال،:اإلسكندرية.إدارة األفراد و السلوك التنظيمي.  محمدحسنيزاز،قال 1 

2 T.Horbert, Theodore dimension of organizational behaviours. New York : Mc Millan Publishing, 1982.p37 
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لحاجاتهم إلى اإلشراف على العاملين و توجيههم إلى األسلوب األفضل لألداء و كلما 

ارتقى المدير في السلم اإلداري قلت أهمية المهارة الفنية للمدير، أما المهارة اإلدارية 

ا نظرا لدورها العام في اتخاذ القرارات و تزيد أهميتها لدى المستويات العلي) التجريدية(

إلدارة شؤون المنظمة ككل بينما تقل أهمية هذه المهارة لدى مستويات اإلدارة اإلشرافية، 

و المهارة اإلنسانية فهي تتقارب في أهميتها على مختلف المستويات اإلدارية ألن المدير 

 .ا من مستوى إداري آلخريدير البشر و دوره في التعامل مع البشر ال يتغير كثير

  : و هذه المبادئ هي  :1 مبادئ االدارة2-1-4

  :توزيع العمل   -أ 

وهذا يعني تكليف العامل بأداء جزء صغير من العمل بحيث يصبح أخصائيا في هذا النوع 

دي إلى كفاءة أفضل ونتائج أعلى، و نستطيع تطبيق هذا كمبدأ ؤمن العمل فالتخصص ِي

  . على حد السواءداريةاإلالفنية أو على جميع أنواع األعمال 

  :السلطة والمسؤولية  -ب 

السلطة هي حق إصدار األوامر بغية انجاز العمل أما المسؤولية فهي حساب عن أعمال 

 .السلطة حتى ال يساء استعمالها

 :النظام  -ج 

أعتبر قبول النظام بمثابة العالمات الخارجية لالحترام التي يتم التقيد بها وفقا التفاقيات 

توظيف و اللوائح التنظيمية و يلزم تحديد هذه اللوائح و االتفاقيات و التأكد من استيعابها ال

  .تماما و كذلك يجب وضع تلك اللوائح و التعليمات موضع التنفيذ بشكل عادل و حكيم
                                                 

  134-117ص .1997المكتب العربي الحديث،: اإلسكندرية.يات التنظيم و اإلدارةنظر.، عبد الغفوريونس 1 
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  : وحدة القيادة -د 

و يعني أن يوجد مشرف واحد فقط على كل عامل و إال حدث الصراع و التضارب في 

   إصدار التعليمات و األوامرالسلطة و

  :وحدة التوجيه -ه 

ينص هذا المبدأ على أنه يجب أن يكون هناك مدير واحد وخطة لكل مجموعة نشاطات 

ذات أهداف واحدة كمدير شؤون الموظفين الذي يتولى تعيين و توزيع العمل على 

  .الموظفين و كافة العاملين بالشركة

  :سسة تكييف مصالح األفراد وفقا لمصالح المؤ -و 

بينما يتحتم أن تتكامل المصالح الفردية مع المصالح التنظيمية بقدر اإلمكان فمن المهم أن 

نأخذ مصالح المؤسسة مكان الصدارة التنظيمية و األسبقية على مصالح الفرد أو جماعة 

 .معينة حينما يتواجد تعارض بين تلك المصالح

  :مكافأة الموظفين -ز 

ور العمال بطريقة عادلة و متوافقة مع القواعد و ينبغي دفع رواتب الموظفين و أج

  .القوانين التنظيمية عالوة على الحوافز و األجور اإلضافية مقابل العمل اإلضافي

  :المركزية  -ح 

بينما يلزم تفويض بعض السلطات للمرؤوسين بغية اتخاذ القرارات فمن المهم اتخاذ 

 .سسة بحسب رأي فيولالقرارات السياسية الكبرى على مستوى إداري في المؤ
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  :درجةتالسلسلة الم  -ط 

يجب أن تتبع االتصاالت قنوات االتصاالت الرسمية في التسلسل الهرمي و يلزم أيضا أن 

تنتقل السلطة بحسب الرتبة من اإلدارة العليا إلى المستوى اإلداري في المشروع التجاري 

ة للوقت في حاالت تواجد أو الصناعي، و لكن أثبتت هذه القاعدة عدم جدواها وأنها مضيع

األفراد في أقسام مختلفة و في نفس مستوى التسلسل الهرمي و قام فيول بحل هذه المشكلة 

     حيث يستطيع هؤالء األفراد االتصال ببعضهم البعض بطريقة مباشرة"سياسة "بوضع

ن و لكن بإذن من المشرفين أو رؤساء العمال و ينبغي في مثل هذه المواقف التوفيق بي

 .سلسلة السلطة و الحاجة إلى العمل بشكل إنساني ادخارا للوقت

  :الترتيب   -ي 

له و يتطلب ذلك معرفة دقيقة باالحتياجات  و هو وضع كل شيء في مكانه المحدد

زن ثابت بينها و يجب تعيين العمال ووضع المواد في الموارد و عمل تواالبشرية و 

  .ىالمكان المناسب بقصد تحقيق الكفاءة القصو

  :العدالة و اإلنصاف -ك 

م المديرون بالعدل و المرونة مع مرؤوسيهم و يتطلب تطبيق مبدأ العدالة سيجب أن يت

حسن الخلق، وتخييرة و دماثة الخلق، و هذا يقوي شعور المرؤوسين بالوالء و اإلخالص 

  .لمرؤوسيهم

  



    ت، وتحدياتمقدمات، نظريا:اإلدارة:الفصل الثاني

 37

  :استقرار هيئة الموظفين -ل 

االستعاضة عنهم إلى الحد األدنى، بل و يجب التقليل من إعادة تنظيم هيئة الموظفين أو 

يجب تعيين و تثبيت الموظفين على وظائفهم على المدى البعيد حيث يخلق هذا اإلجراء 

  .شعورا باالنتماء للمؤسسة و يكون على اإلخالص و النتائج األفضل

  :حق المبادرة -م 

ى و ان نجم ينبغي تشجيع المرؤوسين على ابتكار أفكار جديدة و تنفيذ الخطط الخاصة حت

 .عن ذلك بعض األخطاء

  :روح الجماعة -ن 

 منينبغي أن يعمل الموظفون كفريق واحد بقصد تعزيز االنسجام و التوافق فيما بينهم و 

 .واجب اإلدارة أن تشجع مثل هذه الروح الجماعية

 : عالقة اإلدارة بالعلوم األخرى2-1-5

 أو اإلنسانية و التي تشمل معه على علم اإلدارة يدخل في دائرة أو أسرة العلوم االجتماعية

  وعه المختلفة، علم االجتماع، علم النفس، علم إدارة األعمال، فرسبيل المثال القانون و

  الخ، و الذي يجعل من كل تلك العلوم االجتماعية أسرة متجاورة هي .....العلوم السياسية

  1فكرة الظاهرة االجتماعية

   بين يق جتماعي من خالل التعاون و االتصال و التنسو علم اإلدارة واضح فيه الطابع اال
  

تسعى لتحقيق هدف عام، و نحن هنا سنبحث على هود األفراد الذين ينتمون لمنظمة ج

  :التوالي عالقة علم اإلدارة بكل من العلوم التالية
                                                 

  37-36ص.1996الفتح للطباعة و النشر،:اإلسكندرية.اإلدارة العامة. رفعتد الوهاب، محمدعب 1 
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  : علم االقتصاد

ء على المستوى يساهم علم االقتصاد في زيادة إحساس المدير بأهمية العائد و التكلفة سوا

  .القومي أم على مستوى المنظمة، و أهمية ذلك تنحصر في اتخاذ القرارات اإلدارية

  :علم االجتماع

يساعد المدير على فهم سلوك الجماعات اإلنسانية و كيفية إدارتها بنجاح على اعتبار 

  .المنظمة مجموعة من الجماعات المشتركة في تحقيق هدف مشترك

  :علوم الرياضيات

 في إدارة اإلنتاج بنجاح، و مدى ةعد المدير في االستفادة من تطبيقات المداخل الكميتسا

 االستفادة من ذلك في عملية اتخاذ القرار 

ذا يمكن أن نتكلم عن علم القانون و التاريخ و السياسة و الجغرافيا و الحاسب اآللي كو ه

 . المعارفميع المعلومات ويرها، لكن هل يستطيع المدير أن يلم بجو غ

   تطور نظريات اإلدارة2-2

تميز بظهور مدارس فكرية لكل منها رواد و تلقد مر الفكر اإلداري بمراحل مختلفة 

  نظريات 

رق وجودا و هي األعتقسم هذه المدارس إلى ثالث لدى الفكر الغربي ونضيف نحن لعلها 

  المدرسة اإلسالمية لإلدارة 

   من اإليجاز و فيما يلي هذه المدارس األربعة بشيء
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  1 : المدرسة الكالسيكية2-2-1

تتميز هذه  و المدرسة عدد التنظيمات التي ظهرت عقب الثورة الصناعية تضم هذه

   :أهمهاالمدرسة بالعديد من السمات من 

نه آلة لإلنتاج والى االدارة كونها مسؤولة في عناصر أتنظر إلى اإلنسان على  -1

  ر و الكيفية التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها اإلنتاج بما فيها العاملون في العبو

 و انه ال يتحمل اإلدارة انه كسول و أناني و إخاء ضد مصلحة اإلنسانر إلى ظتن -

 المسؤولية 

  يهتم بالكسب المادي و ان تحفيزه يكون عبر األجور و الزيادات المالية اإلنسان إن -

 رف طريقة عمل ظ لكل إن -

لرسمي و اعتبارها كل اتصال أو تنظيم خارج القنوات اعتمادها الهيكل التنظيمي ا -

 الرسمية هو في غير صالح التنظيم و يضر باإلنتاجية 

 تركز على المركزية و التسلسل الهرمي  -

 الرئيس يأمر و المأمور ينفذ :القيادةإن السلطة أساس  -

  :و من أهم نظريات المدرسة الكالسيكية مايلي

  

  

  
                                                 

   54.ص .1998دار اليازوري ،: عمان .أسس اإلدارة الحديثة .  ، بشير العالق 1
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  1ية  نظرية اإلدارة العلم2-2-1-1

تتركز هذه النظرية على استعمال األسلوب العلمي في العملية اإلدارية كذا تحديد العمال و 

  التخصص في العمليات و التنظيم 

   و هنري جانت و فرانك غلبرت و آخرون *من اشهر رواد هذه النظرية فريديريك تايلور

  لهذه النظرية خمسة أسس رئيسية هي

  تقسيم العمل و التخصص  -أ 

دارة العلمية أن للتخصص في العمل إثره الكبير على الكفاية اإلنتاجية ترى اإل

  باإلضافة إلى انه يؤدي إلى حسن سير العملية اإلنتاجية 

 طريقة مثلى للعمل   -ب 

ترى اإلدارة العلمية أن هناك عدة طرق ألداء العمل إال أن هناك طريقة مثلى تعد 

دور اإلدارة في إيجاد هذه الطريقة األفضل ألدائه بأقل جهد وأسرع وقت وتؤكد على 

  و تدريب العاملين عليها 

 دراسة اإلجهاد   -ج 

 ترى هذه النظرية إلى إن اإلجهاد غير الضروري هو نتيجة العمل بطريقة خاطئة 

  نتيجة لعدم التدريب و المران و لذلك يجب التخلص منه 

  

                                                 
  . 100.ص. 1998تهامة، : الرياض. دراسة تحليلية للوظائف و القرارات اإلدارية: دارةاإل.قي، عبد القادر مدني عال 1 

 مهندس أمريكي وضع األسس التنظيمية للعمل العلمي هو مهد الثورة 1915 – 1856: فريديريك وينسلو تايلور  *
  الصناعية في القرن العشرين 



    ت، وتحدياتمقدمات، نظريا:اإلدارة:الفصل الثاني

 41

 تحديد كمية العمل اليومية  -د 

ن يكون بتحديد الكمية الصحيحة لإلنتاج الخاصة بكل إن زيادة الكفاية اإلنتاجية للعاملي

عمل أو وضيفة و تدريب العاملين على إتباع الطريقة المثلى ألداء العمل حسب هذه 

  النظرية 

 وحدة األوامر  -ه 

 ال يستطيع الفرد احتمال ازدواجية المسؤولية إذا تعددت مصادر األوامر 

  1 النظرية البيروقراطية 2-2-1-2

وقراطية ذات أصل فرنسي تعني حكم المكاتب في الجهاز الحكومي إن كلمة بير 

استغلها العالم األلماني ماكس ويبر معبرا بها عن نظريته النظرية البيروقراطية في 

علم االدارة حيث تهدف هذه النظرية إلى توفير الحد األعلى من الكفاية اإلنتاجية و 

  :منهالهذه النظرية عدة خصائص 

  ى أساس التخصص الوظيفي تقسيم العمل عل -

 التدرج الهرمي للسلطة  -

 وجود قواعد تحدد على نحو دقيق ماهيته و حقوق شاغلي الوظائف و واجباتهم  -

 الالشخصانية في العالقات الوظيفية  -

 اعتماد الكفاءة أساس للتعيين و الترقية  -

                                                 
  . 22.ص. 1981ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. دارةالمفاهيم األساسية في علم اإل.  ، ابراهيم عباس ونت 1 
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 يجب أن تكون مكتوبة و حفظ الوثائق الناتجة عن العمل تاألوامر و القرارا -

 اإلداري 

 مراعاة السرية و االلتزام بها في جميع أنواع المنظمات  -

وجود نظام خدمة و كادر وظيفي و سلم رواتب للعاملين عناصر تهدف الى  -

 التشجيع على البقاء في الخدمة 

   نظرية المبادئ اإلدارية 2-2-1-3

 رايلي ، جيمس موني، الن*ولقد سعى رواد هذه النظرية الذين من بينهم هنري فايول

و غيرهم إلى الوصول إلى مبادئ يمكن تطبيقها لتحكم التنظيم ..... لوتر جوليك 

 حيث بنت هذه النظرية أفكارها لإلدارةا دستوراإلداري في مختلف البيئات واتخاذها 

 :على أسس ثالثة

  تحديد العمليات التي ينطوي عليها العمل اإلداري -

  تحديد اإلطار الفكري لهذه العمليات -

 د المبادئ التي تقوم عليها العملياتتحدي -

  : المدرسة السلوكية2-2-2

) المدرسة الكالسيكية( ظهرت هذه المدرسة كنتائج للنقد التي تعرضت له المدرسة السابقة

حيث أهملت العنصر اإلنساني و قد جاءت لتدرس سلوك الفرد و الجماعة أثناء العمل و 

  .ذلك من أجل زيادة اإلنتاجية

                                                 
   بباريس 1925 باستنبول و توفي سنة 1841مهندس فرنسي ولد سنة :  هنري فايول  *
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  :لمدرسة إلي مدرستين هماتنقسم هذه ا

  : مدرسة العالقات اإلنسانية2-2-2-1

 حيث * "Elton Mayoالتون مايو"تستند هذه المدرسة على العلوم السلوكية،من أهم روادها

لها األثر على اإلنتاجية من خالل ) االجتماعية( جانب العالقات اإلنسانية أنأكد على

لهذه المدرسة .ا تأثير على اإلنتاجية تجربة أسفرت على أن ظروف العمل لم يكن له

  :العديد من السمات منها

االهتمام بالجانب اإلنساني لإلنتاج، و نظرتها للفرد ككائن له دوافع و طموح و   - أ

  .رغبات تتحكم بسلوكه

 اهتمامها بالحوافز المعنوية لتشجيع الفرد - ب

 دعوتها إلى تطوير و تحسين العالقة بين اإلدارة و العامل - ت

 ة بين رضا العامل و منتجوههناك عالق - ث

نظام اجتماعي، أي التركيز على العالقات غير الرسمية و ) المؤسسة(إن المنظمة - ج

 1التشارك في السلطة و التعاون

 إدخال مصلحي الحوافز و الدوافع - ح

  

 

                                                 
   عالم نفس و اجتماع استرالي من أصول حرآة العالقات اإلنسانية 1949 توفي سنة 1880ولد سنة : جورج ايلتون مايو  *

1 G.Edward, Evans .Management  techniques for libraries. New York: Academic Press , 1976. p.6. 
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  : مدرسة تنمية التنظيمات2-2-2-2

لى السلوك  لحركة العالقات اإلنسانية، فهي أيضا ركزت عا تعد هذه المدرسة امتداد

اإلنساني حيث اعتبرته أساسا لتحسين العمل اإلداري و من ثم تحقيق أهداف 

 :تمخض عن هذه المدرسة عدة مفاهيم منها) المؤسسة( المنظمة

دوافع و حاجات تحقيق الذات، إدارة التغيير،مفهوم الجماعة و ديناميكيتها و يندرج تحت 

  :هذه المدرسة عدة نظريات

  تلطنظرية النموذج المخ ◊

 نظرية الشبكة اإلدارية ◊

 النظرية الآلهيراركية ◊

 نظريات الدافعية ◊

  : المدارس الحديثة2-2-3

هي مجموعة من المدارس لدراسة اإلدارة، وهي تشمل مدرسة علم اإلدارة، و مدرسة 

حيث نتناول ...... النظم و المدرسة الظرفية و اإلدارة باألهداف و اإلدارة اإلستراتيجية

  هافي عالجه كل من

  : مدرسة علم اإلدارة2-2-3-1

اتجاه " و تعرف هذه المدرسة أيضا باسم مدرسة بحوث العمليات و هي تعرف على أنها

علمي حديث في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمليات اإلدارية باستعمال األساليب الرياضية 
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الحرب  أي أنها مدرسة تهتم باألسلوب الكمي، ظهرت خالل 1"و المنطقية و التحليلية

 .العالمية الثانية نتيجة البحوث العسكرية

  :و لهذه المدرسة عدة سمات نذكر منها

   تركيزها على القرار- 

  . تطبيق األسلوب التحليلي العلمي للمشكالت اإلدارية- 

 تهتم بمعايير الفعالية االقتصادية و االعتماد على متغيرات كمية مثل التكاليف، - 

  .....الدخل، الفوائد

  .التعبير عن الحلول للمشكالت رياضيا - 

 .ب نظرا للسمات الكمية و الرياضيةي اعتمادها على الحواس- 

  : مدرسة النظم2-2-3-2

تعتمد هذه المدرسة على نظرية النظم أي أن كل المدرسة تتركز حول مفهوم النظام 

ذات هي مجموعة من العناصر المترابطة و المتفاعلة ) المنظمة(باعتبارها المؤسسة

في كل بالفعل عالقات مشكلة بذلك نظاما لتحقيق أهداف مرسومة و هذا ما نجده 

   .المنظمات عندما نقارن معطيات المؤسسة مع ميزات النظام

  .أنها تتكون من عدة أجزاء أو عناصر أو نظم فرعية -

أن أجزاءها أو نظمها الفرعية ترتبط ببعضها طبقا لنظام اتصال محدد و أنها  -

 .ما بينهامتفاعلة في
                                                 

  .70.ص.المرجع السابق. ، عمر أحمدهمشري 1 



    ت، وتحدياتمقدمات، نظريا:اإلدارة:الفصل الثاني

 46

 .أنها موجودة لتحقيق أهداف معينة -

 ).داخلية و خارجية( أن المؤسسة موجودة في بيئة -

  : المدرسة الظرفية أو الموقفية2-2-3-3

إن هذه المدرسة حديثة النشأة في التفكير اإلداري، تتمركز حول مجموعة من األسس 

 :أهمها ما يلي

  .روف و نوع التنظيم إن تطبيق النظريات اإلدارية ظرفي يتغير و ظ-

 االهتمام بالمتغيرات البيئية و التكنولوجية و البشرية و طبيعة المهام و القيم االجتماعية -

  .على التنظيم

  تطبيق المبادئ و المفاهيم اإلدارية بشكل يتماشى و ظروف المؤسسة-

  : اإلدارة باألهداف2-2-3-4

بكل ) تنظيم( ن أن أي مؤسسةتركز هذه المدرسة كل اهتمامها على األهداف، و تبي

  .، عملياته و مخرجاته تسعى إلى تحقيق أهداف محددةهمداخالت

و تعتمد هذه المدرسة " Peter Druckerبيتر دراكر" من أشهر رواد هذه المدرسة

على اإلدارة بالمشاركة أو اإلدارة الديمقراطية، حيث يتفق المدير مع العاملين على 

 إليها، و يلتزم الجميع باألهداف المتفق عليها، و تعتبر هذه األهداف و النتائج المتوصل

التخطيط، ( ن خالل كل الوظائف اإلداريةين و العاملياألخيرة مصب اهتمام المدير

  ). التوجيه و الرقابة،التنظيم



    ت، وتحدياتمقدمات، نظريا:اإلدارة:الفصل الثاني

 47

   :1و تقوم هذه المدرسة على عدد من األفكار و هي

  . االبتعاد عن المركزية و تفويض السلطة-

  .اق العمل و فرصة بشكل عام زيادة نط-

   المسؤولية، و حثها على اإلبداع و اإلنتاجية-

  )المنظمة(التنظيمبأهداف  المشاركة و التشاور في اإلدارة لزيادة ربط العاملين -

  . إتباع طرق جديدة في تقسيم العاملين هي أقرب لفلسفة النقد الذاتي-

  : اإلدارة اليابانية2-2-3-5

 من ي من طبيعة المجتمع اليابانا مستمدا حديثا مستمرا إدارياطتعد هذه المدرسة نم

  2:معتقدات و أعراف و قيم روحية، فكرية و ثقافية و من أهم سمات هذا النمط مايلي

  .اإلدارة بالمشاركة ◊

 .الثقة بالفرد ◊

 .توظيف الفرد مدى الحياة ◊

 .المرونة في أسلوب اإلدارة و االبتعاد عن الهياكل و النماذج الجامدة ◊

 .االهتمام بالعنصر البشري و حاجاته الفردية و التنظيمية ◊

 .تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في العمل ◊

 .الموضوعية و العدالة في معاملة المرؤوسين ◊

                                                 
   .78.المرجع السابق. ، عمر أحمدهمشري 1 

  . 63. ص .1997دار المستقبل ، : عمان . أساسيات اإلدارة الحديثة.  ، فايز ،عبيدات ، محمد إبراهيمالزعبي 2 
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االهتمام بالفكر و الذكاء اإلنساني و استعمالها للتكنولوجيا الحديثة و الذكاء  ◊

 .الصناعي

 .لة من التعيين بعد قضاء فترة طوييةقالتر ◊

 ).سنة55(التقاعد المبكر في حدود ◊

 .االهتمام بتطوير العالقات األسرية في العمل ◊

   :1Z  نظرية2-2-3-6

هي من نماذج نظريات اإلدارة العلمية التي طرحت في العشرينات من القرن العشرين، قد 

 أتى هذا النموذج متأثرا بالتقدم الهائل الذي حققته اليابان في مجال

اعة و التجارب، و بخاصة في الثمانينات حتى أصبحت الدولة الصناعية األولى التي الصن

تنافس الواليات المتحدة األمريكية حاليا، و قد دفع هذا التقدم العديد من الباحثين و 

المنظرين في اإلدارة إلى محاولة دراسة الطريقة اليابانية في إدارة مؤسساتها و نظمها 

 الذي أطلق  2"وليام أوشي" ظيمها و من بين الذين اهتموا بذلك المختلفة و كيفية تن

 على النمط اإلدارة اليابانية (J)على نمط اإلدارة األمريكية و أطلق مختصر" A"المختصر

  .(Z) أطلق عليه نظرية (J) و(A)ثم طور نموذجا إداريا عبارة عن مزيج بين

  3و من أهم سمات النظرية

  . وضع األهداف بشكل واضح-

                                                 
  .82.ص. نفسهالمرجع 1 

  gov.taifgedu.www موجود على النترنت) 2006-04-24). ( على الخط. (z.نظرية . ، خلوداألنصاري 2 

  84.ص.المرجع السابق. ، عمر أحمدهمشري 1 
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  . التوظيف مدى الحياة-

  .يةقالتر بطء التقييم و -

  . نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في نفس المستوى-

  . المشاركة في اتخاذ القرار-

  . االهتمام بحاجات العاملين و رغباتهم و طموحهم-

  . العالقات األسرية بين العاملين-

  تفاعل بين جو العمل و الحياة االجتماعية -

  ى فريق العمل بدال من التركيز على الفرد التركيز عل- 

 . تدفق المعلومات األساسية من األدنى إلى األعلى- 

  : إدارة الجودة الشاملة2-2-3-7

إن مفهوم الجودة قديم قدم الزمن إال أن التوثيق و التناول الفكري لم يظهر إال مع 

 و زمالئه من النهضة الصناعية الحديثة و ظهور نظرية اإلدارة العلمية لتايلور

 و تعد إدارة الجودة الشاملة لإلدارات على اختالفها منظومة فكرية 1،)1880-1920(

تعبر عن تغيير كبير في تفكير هذه اإلدارات و ممارساتها اإلدارية، ترشد المديرين 

على إدارة مؤسساتهم إدارة أفضل، و تنأى لهم الممارسات اإلدارية التقليدية التي 

دام كافة اإلمكانيات الظاهرة و الكامنة لدى العاملين في المنظمة و تعيقهم في استخ

  :ترتكز هذه النظرية على مجموعة أسس نذكر منها
                                                 

  796ص.4ع.41 مج 2002اإلدارة العامة،. ة نقدي لكتاب إستراتيجية اإلدارة اليابانيعرض 1 
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  .االهتمام و العناية بالزبون أو العميل -

 .التركيز على العمليات و النتائج -

 .حشد خبرات العاملين و مهاراتهم و إشراكهم في عمليات التحسيس المستمر -

 .رات المبنية على الحقائقاتخاذ القرا -

 .االهتمام بالتغذية الراجعة و االتصال -

 .تأكيد أن االهتمام بالجودة يحقق الربح -

 .إتقان العمل من أول مرة، و التشديد على مبدأ ال عيوب -

 .وضع معايير مناسبة للمنافسة -

 .تأكيد التعاون في عمل الفريق -

  .اإليمان بمبدأ اإلدارة الذاتية -

دوات و األساليب االجتماعية تسمى بسلة أدوات الجودة و تطبيق عدد من األ -

  1.أساليبها

   2 نظرية اإلدارة في اإلسالم2-2-4

لعل كل نظرية من النظريات السابقة أتت لتنتقد سبيقتها أو لتسد نقائصها و لهذا أدى مبدأ 

  ن التراكمية في العلوم إلى ميالد و إيجاد تشكيلة من النظريات، لكن لم نجد منها م
  

 اإلدارة في اإلسالم التي شملت كل الجوانب بالرغم من أنها نظريةإال كافية هي شاملة 

  :سبقت كل النظريات األخرى و ذلك ألنها

  
                                                 

  . 86. ص.ع السابقالمرج. ،عمر أحمدهمشري 1 
  100-88ص .نفسهرجع مال 2 
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  .نظرية نقلية مستمدة من القرآن و السنة •

و فيما يلي .تركيزها على كل المتغيرات الداخلية و الخارجية و ربطها بسلوك الفرد •

  لنظرية مع إعطاء مثال من القرآن أو السنة و باختصارسرد ألهم سمات هذه ا

 تشير الكثير من آيات القرآن إلى دقة تخطيط و النظمإرساؤها ألساسات مفهوم   -أ 

  النظام و تنظيمه و بيئته و تناسق عناصره و ترابطها

والشَّمُس تَجِري ) 37(ون وَآيةٌ لَُهُم اللَّيُل نَسلَخُ ِمنُْه النَّهار فَِإذَا ُهم ُمظِْلُم:" قوله تعالى

والْقَمر قَدرنَاُه منَاِزَل حتَّى عاد كَالُْعرُجوِن ) 38(ِلُمستَقَر لَها ذَِلك تَقِْديُر الْعِزيِز الْعِليِم 

هاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك لَا الشَّمُس ينْبِغي لَها َأن تُدِرك الْقَمر ولَا اللَّيُل ساِبقُ النَّ) 39(الْقَِديِم 

 ُحونبسرسول اهللا صلى  قولالشريفة، كذا السنة )سورة يس 40 - 37آيات  "( )40(ي 

   "كالبنيان المرصوص للمسلم  المسلم"اهللا عليه و سلم 

  : وظائف اإلدارة  -ب 

  لقد تميز اإلسالم بنظرته الشاملة لإلدارة ووظائفها

قصص الماضي لتقرير المستقبل مثال يحث اإلسالم على االعتبار من : التخطيط •

 كذا التخطيط بناء على اإلمكانيات "هدي و ذكرى ألولى األلباب":لقواه تعالى

 . المتاحة وصوال إلى الهدف

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا :" قوله تعالى

  ). سورة األنفال60اآلية  ("و عدوكم و آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهللا يعلمهم



    ت، وتحدياتمقدمات، نظريا:اإلدارة:الفصل الثاني

 52

 :التنظيم •

و هو الذي جعلكم :" اهتم اإلسالم بمسألة التنظيم الجماعي و التدرج الهرمي قوله تعالى

تاكم إن ربك سريع أ األرض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما فخالئ

سلطة و و أعطى اإلسالم تفوض ال.امع سورة األن165اآلية " العقاب و انه لغفور رحيم

 ".أال كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته):" ص(حرية اإلدارة قوله

  :التوجيه •

لقد رسم اإلسالم من خالل القرآن و السنة الخطوط التفصيلية للتوجيه السليم مثال قوله 

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي " تعالى

  ). سورة النحل125اآلية "( أحسن

  :رقابةال •

اإلجازة       لقد أكد اإلسالم على عملية الرقابة كونها وسيلة لتصحيح االنحرافات و 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا :" تعرض للرقابة الذاتية قوله تعالىاالعقاب، كم و

  ). سورة الجاثية29اآلية "(نستنسخ ما كنتم تعلمون

  :تناولها لمفهوم الوظيفة العامة  -ج 

ض اإلسالم أيضا للوظيفة العامة ووضع لها شروطا لتكون في حالة مثلى و قد تعر

مثل العلم، و األمانة، و الكفاءة و اإلخالص كما تعرض للترقية و التعيين و غيرها 

 .من األمور المتعلقة بالوظيفة
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من استعمل رجال من عصابة و فيهم من هو أرض منه :" قوله صلى اهللا عليه و سلم

كما أكد اإلسالم على الوظيفة العامة تهدف إلى ".  رسوله و المؤمنينفقد خان اهللا و

من واله من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجاتهم )" ص(خدمة اآلخرين قوله

 ".احتجب اهللا من حاجاته يوم القيامة

  :ترسيخها لمبادئ األخالق -د 

و الجماعي دد السلوك الفردي حلقد شكل القرآن الكريم و السنة المطهرة دستورا ي

، و بحث عن االبتعاد عن الممارسات اإلداريسواء عموما أو على المستوى 

 .الخ... مثل الكذب و السرقة و التجسسالالأخالقية

  :لك من القرآن الكريمذو من أمثلة 

  ) سورة القلم4اآلية"( نك لعلى خلق عظيمإو " 

  )جرات سورة الح12اآلية ..."( سسوا و ال يغتب بعضكم بعضاجو ال ت" 

  )  سورة األحزاب24اآلية .."( .مهليجزي اهللا الصادقين بصدق" 

  ).ص(و من األحاديث الشريفة قوله

  "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"

  "من غشنا فليس منا" 
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  :المشاركة في اإلدارة -ه 

 و المشاركة في اإلدارة و اتخاذ القرار قوله ىو أكد اإلسالم على مبدأ الشور

 سورة الشورى، هذا ما عمل به 38اآلية ...."( مككم شورى بينو أمر"...تعالى

 الرسول الكريم حيث كان يشكل مجلسا للشورى يتكون من أربعة عشرة فردا و كان 

 .كل الناس رجاال و نساء

  تأكيدها على الجودة  -و 

و حرص اإلسالم أيضا على مبدأ الجودة في كل ما يقوم به المسلم من أعمال و ذلك 

و قل :" الح الكل و نجد ذلك مؤكدا من خالل القرآن قوله تعالىحرصا على مص

أعملوا فسيرى اهللا عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و 

  ".الشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون

إن اهللا كتب اإلحسان )" ص(و قوله" إذا عمل أحدكم عمال فليتقنه" و قول رسوله الكريم

  ".حتم فأحسنوا الذبحذب قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا على كل شيء و إذا

 أتى به اإلسالم ال يعبر عن مدى شمولية افهذا ما هو إال عرض جد مختصر لم

 .لمبادئ اإلدارة ووظائفها

  : تحديات اإلدارة في القرن الحادي و العشرين2-3

ه التحديات تواجه اإلدارة تحديات كثيرة في القرن الحادي و العشرين، حيث تملى هذ

آثارها على وظائف و مهارات اإلدارة و يمكن القول أن التغيرات البيئية في المستقبل 
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ستؤدي إلى تغيرات في طبيعة العملية اإلدارية، إن مثل هذه التغيرات تمثل تحديات 

ابعة من داخل المنظمة أم خارجها فإنها نأمام اإلدارة، و سواء كانت هذه التحديات 

 أمام اإلدارة اقيودا و تهديدات، كما أنها تمثل ظروفا مواتية و فرصتشكل ضغوطا و 

يجب التعامل معها بحكمة، و سنتناول أهم التحديات التي تواجه اإلدارة في القرن 

  : و هي كالتالي1الحادي و العشرين

  : التغيير في مالمح بيئة اإلدارة2-3-1

و يؤثر فيها، لذا  رجية المحيطة به بالبيئة الخا2بما أن اإلدارة هي نظام مفتوح يتأثر

فان أي تغيير في هذه البيئة الخارجية ال بد أن يكون له أثر سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر على المنظمة، لذلك ال بد ألي منظمة أن تكون على علم بهذه التغيرات، اكي 

ن تكون في حالة تكيف و تأقلم مع األوضاع الجديدة، و شهدت فترة أواخر القر

العشرين و أوائل القرن الحادي و العشرين تغييرا نوعيا في مالمح بيئة اإلدارة 

  .باإلضافة إلى التغيير الكمي الذي كان سائدا

   أهم التغيرات في بيئة اإلدارة و األعمال 2-3-1-1

تغيرت بيئة اإلدارة نوعيا بشكل واضح و فيما يلي توضيح ألهم هذه التغيرات 

  .النوعية

 لمجتمع في مالمحه الصناعية إلى مجتمع المعلومات و الخدمات انتقال ا-

                                                 
  . 632ص .2004الدار الجامعية،: القاهرة. المبادئ و المهارات:اإلدارة. ر، أحمدهما 1 

2 BARTOLI, Annie.Le management dans les organisations publiques .Paris : Dunod, 1997 .p.262.  
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  . تكنولوجيا المعلومات تعني اآلن كل األعمال و الوظائف لكي تصبح جزءا منها-

  . االنتقال من االقتصاد المحلي و القومي إلى االقتصاد العالمي-

  . انحدار الموجة االشتراكية أمام المد الرأسمالي-

  .ض الدول، و ظهور دول جديدة انهيار سياسي لبع-

  . صعود و سقوط اقتصاديات شرق آسيا-

  . سيطرة آليات السوق-

  . نهضة تكنولوجيا في مجاالت كثيرة-

  . ربط العالم بشبكة مواصالت كاملة و سهلة-

  . سهولة االتصال و تطور أساليبه-

  . اهتمام عالمي بالفنون، و تقدم أساليبه-

  .منافسين وظهور تكتالت اقتصادية بين الدول التحالفات العالمية بين ال-

  . تحرير التجارة العالمية-

نالحظ أن كل هذه التغيرات سريعة و لها عالقة يبعضها كذلك أن دور اإلدارة ال يجب 

أن يقتصر على الدراسة و التأقلم بممارسات جديدة، بل يتعداها إلى التأكد من أن كل 

مبذولة في دراسة التغيير و التأقلم معه، و مما أعضاء المنظمة يشتركون في الجهود ال

يزيد من صعوبة األمر هو ميل المديرين و العاملين و رغبتهم في االستقرار و عدم 

ديدا، و هذا المجهود غير معروف أثره في جالتغيير، و ذلك ألن التغيير يعني مجهودا 
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ر مدروسا، و تتم إدارته المستقبل، و عليه يقاوم الكل أي تغيير، ما لم يكن هذا التغيي

 . بشكل سليم

  :تمر عملية التغيير بثالث مراحل أساسية هي 1: إدارة التغيير2-3-1-2

  :أوال مرحلة اإلذابة

و تهدف هذه المرحلة إلى إثارة ذهن المديرين و أعضاء المنظمة من عاملين إلى 

هم مي تعوق تقدضرورة الحاجة إلى تغيير، وهي محاولة لجذب االنتباه إلى المشاكل الت

في العمل، و إلى مشاكل التكيف مع البيئة، كما أنها إشارة لدافعيتهم للبحث عن حلول 

ذاتية و إبداعية لحل مشاكلهم، و ال يمكن للمنظمة أن تقوم بذلك ما لم تقم بتهيئة 

األفراد و المديرين، و ذلك بتحريرهم من قيود الممارسات األنظمة الموجودة فعال و 

ق عليه باإلذابة حيث أنها تركز على فك ارتباط المديرين و العاملين هو ما يطل

باألنظمة و الهياكل و الممارسات الموجودة فعال و تحريرهم منها حتى يمكنهم 

  .االنطالق إلى قيم و أفكار و أنظمة و ممارسات جديدة

  :ثانيا مرحلة التغيير

البالية و ربما ناقمين عليها، بعدما أصبح المديرون و العاملون متحررين من األنظمة 

يأتي دور التدخل، و يعني هذا القائمون على التطوير و التغيير بالتدخل في القيم و 

األنظمة و األساليب و اإلجراءات و الممارسات السلوكية المتبعة في العمل، و ينجم 

                                                 
1 AMIRI, Abdelhak, management de l’information redressement et mise à niveau des entreprises. Alger :office 

des publications universitaires.2003.p.173 
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، في هذه المرحلة مجموعة من التغيرات المخططة في المنظمة و أساليبها اإلدارية

ويواكب هذه التغيرات الهيكلية في األنظمة تدريب العاملين على هذه األنظمة بغرض 

تغيير سلوك هؤالء العاملين برفض الممارسات القديمة و اكتساب الممارسات السلوكية 

الجديدة كما يشمل هذا التدريب نواحي فنية و تخصصية تمس األنظمة الجديدة و بعض 

مل مع الزمالء و المرؤوسين و الرؤساء و العمالء بالشكل المهارات السلوكية في التعا

  .الذي يضمن نجاح عملية التغيير إلى األنظمة و الممارسات الجديدة

  :ثالثا مرحلة التجميد

، ا جيدابعدما ما تم التوصل إلى النتائج الجديدة و التي تعنى أنظمة و ممارسات وسلوك

افظة على ما تم تحقيقه، وهو مايطلق عليه يحتاج األمر إلى تثبيت و تقوية ذلك و المح

بالتجميد، ويتم ذلك من خالل االستمرار في عملية التغيير، و بناء أنظمة حوافز تشجع 

األفراد على المحافظة على عملية التطوير، و تكريم األفراد المساهمين في ذلك وإنشاء 

  .مشاكل التغييرأنظمة لالقتراحات لتشجيع المناقشات و االجتماعات الخاصة بحل 

  : العولمة2-3-2

إن تطور الفكر االقتصادي متأثر بضغوط سياسية من الدول الرأسمالية الكبرى يصل 

في نهاية القرن العشرين إلى سيطرة فكر اقتصادي واحد على العالم، و يؤدي هذا 

الفكر من أن الطريق إلى النمو االقتصادي و االستقرار السياسي عبر العولمة، هذه 
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، كما يستخدم 1"جعل الشيء عالمي االنتشار في مداه أو تطبيقه:"لمة التي تعني لغةالك

لوصف كل العمليات التي تكتسب بها العالقات االجتماعية نوعا من "مفهوم العولمة

عدم الفصل لسقوط الحدود، و من ثم العالقات االجتماعية نوعا التي ال تحص عددا 

هائل في التكنولوجيا و المعلوماتية، و الروابط أصبحت أكثر اتصاال بسبب التقدم ال

 و بناء على هذا الفكر 2"المتزايدة على كافة األصعدة على الساحة الدولية المعاصرة

، فمقتضى هذه االتفاقية GATTاالتفاقية العامة للتعريفة و التجارة  تمت الموافقة على

على الدول أن تخفض تمنح الحرية لتدفق السريع و رؤوس األموال و األعمال، و 

 .الرسوم الجمركية و الضرائب و القيود على األعمال و التجارة و رؤوس األموال

  : النتائج المتوقعة للعولمة2-3-2-1

  :من بين نتائج العولمة مايلي

ع تم تصميمها في مكان، سل بل يستقبل الناس على شيء و،محاللن يكون المستهلك  -

صنع في مكان مختلف، ويتم تجميعها في و ضمانها من عدة أماكن أخرى، و ت

  .مكان،حتى تصل إلى المستهلك بأقل ثمن و أكثر جودة في أماكن أخرى

 الدول و الشركات المتقدمة، و منها ستتلقى صدمات قوية تالدول النامية و شركا -

هذه األخيرة لديها اإلمكانيات األفضل إلنتاج أرخص وأجود، و هي تربح من 

 .قل كفاءةطريقها الشركات األ

                                                 
  rgo.arwikipedia.wwwلى االنترنت موجود ع).2006-04-16).(على الخط.(مفهوم العولمة).الموسوعة الحدة (ويكبيديا 1 

   net.islamonline.www موجود على االنترنت).2006-05-08).(على الخط.(مفهوم العولمة.و، عمرالكريمعبد  2 
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هجرة األدمغة الغنية و هجرة رأس المال وراء أوطان جديدة لها بيئة خصبة من  -

المواد الخام و األسواق و الفرص، و قد يؤدي هذا إلى معاناة الدول النامية ما لم 

 .تقم بجذب الشركات العالمية إليها

وزارات تدخل الدول األقوى في شؤون الدول األخرى، و هذا التدخل يتم من خالل  -

الخارجية و الدفاع، ولكن من خالل وزارات االقتصاد و التجارة، و بطلب من 

 .مجالس إدارات الشركات العمالقة

 و المقاييس رلن تستطيع الحكومة حماية شركاتها الوطنية، و ذلك ألن المعايي -

الدولية قد وضعت فعال لصالح الشركات األقوى، و الحل الوحيد هو تمكين 

 .المنافسةالشركات على 

  : كيف يمكن التكيف مع العولمة-2-3-2

  تعد ن أ و ،على المنظمات التي تود أن تعمل في ظل العولمة أن تتقبل فكرة المنافسة

نفسها لمنافسة منظمات أقوى، و يتم ذلك من خالل تسليح نفسها بأنظمة قوية و 

ية ستأتي في مقر بمديرين و أفراد أقوياء، و على المنظمات أن تعلم أن منظمات عالم

  دارها لمنافستها، وأن تعلم أن منظمات عالمية ستأتي إليها في عقر دارها لمنافستها

السوق الوطنية يجب أن تنفتح و أن المنظمة تنافس في كل مكان في   و أن تعلم أن

العالم،و على المنظمة أن تكون قادرة على نقل نشاطها للخارج، و من هذا االنفتاح 

أن تتفتح أيضا على الممارسات الفعالة لإلدارة و أن تكون مستعدة لنقل على المنظمة 
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هذه األنظمة و الممارسات إليها إال أن عملية النقل يجب أن تتم في ظل معايير و قيود 

بيئية، فما ينطبق على بلد قد ال ينطبق بنفس الشكل على بلد آخر، فاالعتبارات 

اعية ال يمكن تجاهلها أثناء الممارسات اإلدارية السياسية و األمنية و الدينية و االجتم

 من الممارسات اإلدارية امن بلد أو منظمة أخرى، وبالرغم من هذا االستثناء فان كثير

و على المنظمات أن تدرك أن العالم  .الفعالة ال بد أن ينتقل بين الدول و المنظمات

صغيرة لألسواق المحلية، أصبح سوقا واحدة يهتم بالسلع الرئيسية و يترك الفروق ال

وأن المعايير الدولية التي تحكم األعمال و التجارة و األموال و الجودة يجب مراعاتها، 

  .و أن االنطالق عالميا ال بد أن يبدأ من القدرة على إثبات الذات محليا

  : التنافسية-2-3-3

تهلك بمنتجات يمكن تعريف التنافسية على صعيد المنشأة بأنها القدرة على تزويد المس

و خدمات بشكل أكثر كفاءة و فعالية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية أو 

  1. نجاحا مستمرايالمحلية مما يعن

و هي تعنى الدور الذي تعليه المنافسة في حياتنا االقتصادية، فنحن نعيش اآلن عالما 

 .جديدا تلعب فيه المنافسة الدور األساسي أي البقاء لألقوى

 تفرض سمات المنافسة ضغوطا على اإلدارة و المديرين، و أصبحت آلليات  و

العرض و الطلب و األسعار و المناقشة الدور األكبر في تحديد الشركات و المنظمات 

     القادرة على البقاء في السوق و أصبحت المنافسة ال تعني فقط التنافس بين شركة
                                                 

   com.mafhonm.www موجود على االنترنت).2006-04-15).(على الخط.(  و تجربة األردنالتنافسية 1
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كات أعمال متكاملة تسعى إلى الحصول على و أخرى و إنما المنافسة ألي أنظمة و شب

أسواق أكثر، و تقديم خدمات لجذب متعاملين أكثر، و أصبحت المنافسة للبحث في 

مزايا تنافسية حقيقية للمنظمة تعطيها الدفعة إلى المستقبل و السيطرة على األمور و 

قتصاديات مما يزيد من حدة المنافسة بين المنظمات التحول الذي يشهده العالم من ا

صناعية إلى اقتصاديات خدمية و معلوماتية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات و 

االتصاالت المتقدمة، و يتطلب ذلك االعتماد على عاملين ذوي مهارات متقدمة، و 

على أسلوب جديد في التعامل مع هؤالء العاملين في محاولة لجذبهم و إبقائهم في 

ل أهمية كثير من الوظائف التقليدية، و تحل محلها المنظمات، و في نفس االتجاه تق

  تكنولوجيا و برامج المعلومات و الحاسبات اآللية،أي تقليل العمال

  1: بناء القدرة أو الميزة التنافسية2-3-3-1

تحقق المنشأة مهما كان مجال تخصصها المسيرة التنافسية من خالل األنظمة و 

 :الممارسات اآللية

  ه و احتياجاتاالهتمام بالعميل، -

 االهتمام بالجودة كما يدركها العميل -

 االهتمام باإلنتاج المرن و المتطور -

 اإلنتاج في أقل وقت -

 تحقيق عالقات مشاركة مع الموردين و العمالء -
                                                 

   639ص .المرجع السابق. المبادئ و المهارات:اإلدارة.، أحمدرماه 1 
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 ترشيد التكاليف -

  البحوث و التطوير -

  استيعاب التطور و التكنولوجيا المناسبة -

  استخدام أنظمة المعلومات و اتصاالت متطورة -

  اكل و أنشطة تنظيم بسيطة و مرنةهي -

  تشجيع االبتكار -

  .قيادة ملتزمة -

  : الخصخصة2-3-4

تعني الخصخصة في التغبير االقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى " 

إن أهم ما يرتكز عليه مفهوم الخصخصة هو إمكانية تحويل  . 1"القطاع الخاص

كل مجدي اقتصاديا بحيث يحقق ذلك تحسين المشروعات العامة إلى القطاع الخاص بش

في األداء االقتصادي للمشروعات، وليس فقط مجرد انتقال اإلدارة أو الملكية،كما 

يتضمن مفهوم الخصخصة أيضا التحول إلى إتباع أساليب جديدة تهتم في المقام األول 

لمؤسسات التي بالمنافسة و تلبية احتياجات السوق، و هو ما يؤدي إلى االرتقاء بكفاءة ا

  .تظل مملوكة للدولة

 

                                                 
موجود على ) 2006-03-27).(على الخط ( اتجاهات و دروس مستقاة : الخصخصة .ر، محمد الشريفبشي 1 
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  : أساليب الخصخصة2-3-4-1

  : هي1عادة تميل الدولة إلى إتباع أساليب للخصخصة 

إنهاء ملكية الدولة للمنشآت من خالل بيعها أو تقديمها كهيئات أو تصفيتها كليا أو  -

نظمة جزئيا و يتم إنهاء الملكية لصالح المستثمرين أو العاملين أو المديرين في الم

  .أو المنافسين

 السماح بدخول القطاع الخاص الى مجال العمل و اإلنتاج جنبا الى جنب مع  -

المشروعات الحكومية مع إلغاء القيود المفروضة على القطاع الخاص و إلغاء الدعم 

   األصلح و األقوى الحكومي للمشروعات العامة، بحيث يبقى

 كانت المشروعات العامة تقوم به، تفويض القطاع الخاص في القيام بالنشاط الذي -

و يتم ذلك من خالل قيام القطاع الخاص من خالل العقود أو اإليجار بانجاز 

  .مشروعات أو برامج عامة أو تقديم خدمات

تقوم الحكومة باالنسحاب من تقديم الخدمات العامة، و ربما إهمالها لتشجيع القطاع  -

  .الخاص

   2: مزايا الخصخصة2-3-4-2 -

  :لية الخصخصة على العديد من المزايا أهمهاتحتوي عم

  رفع الكفاءة اإلنتاجية للمنشأة المراد تخصيصها و تحسين أدائها -

                                                 
   87ص.2002معية، الدار الجا:اإلسكندرية.دليل المدير في الخصخصة.در، أحمماه 2

 . 99-92ص . نفسهالمرجع 2 
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تحسين نوعية و جودة الخدمات و السلع المقدمة للعمالء و ذلك من خالل االقتراب  -

 .من حاجات و رغبات العمالء و ترشيد التكاليف

 الدولة في إدارة المؤسسات العامة و زيادة فعالية اإلدارة من خالل تقليص دور -

 . و البيروقراطية المعرقلة لكفاءة المشروعاتةالتخلص من القيود الروتيني

 .توسيع فرص االستثمار المحلي و الدولي -

 .تقليص التكاليف على كاهل الدولة -

 .زيادة إيرادات الدولة من بين المشروعات العامة الى الخواص -

 .لخاص و العامزيادة التنافس بين القطاع ا -

 :1 عيوب الخصخصة2-3-4-3

  : يوجد للخصخصة عيوب منها

  .قد تؤدي الى تخفيض العمالةـ أي البطالة و منه مشاكل اجتماعية -

  استغالل القطاع الخاص للعمالء المتلقين للخدمة -

  .مشكلة التدخل األجنبي -

                                                 
 92ص . نفسهالمرجع 1 
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 :خالصة الفصل

دارة و نظرة فوقية شاملة لقد مثل هذا الفصل دعوة صريحة للتعرف على أهم حيثيات اإل

عليها، فمن خالله توصلنا الى أن اإلدارة نظام مرن يتماشى و كل المنظمات مهما كانت 

). أهدافها( إمكاناتها، أو نوعية خدماتها، فهي تسعى بها قدما لتحقيق الغرض من إنشائها

بمؤسسة حيث ال تظهر جدوى دراسة اإلدارة منفردة بقدر ما تظهر إذا اقترحت دراستها 

هي المكتبة ) المنظمة(معينة، و نظرا لما تمليه علينا ظروف تخصصنا كانت هذه المؤسسة

  .الجامعية و منه كان ميالد الفصل التالي، و هو عبارة عن ومضة تعريفية بهذه المنظمة

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
و  الوظائفالمفهوم،: المكتبة الجامعية

 اإلمكانيات
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 :تمهيد

لقد تطرقنا في الفصل السابق إلى اإلدارة العلمية بصفة عامة، هذه األخيرة التي 

تطبق في جميع المؤسسات أو المنظمات، تعد المكتبة الجامعية أحد هذه المنظمات و التي 

 عن ةسوف نتطرق لها في هذا الفصل بالدراسة و التحليل بداية من إلقاء نظرة طائر

مفهومها و أهدافها مرورا بالوظائف المنوطة بها وصوال إلى اإلمكانيات المتاحة لديها و 

  . مكيفا لتطبيق األسس العلمية لإلدارةالتي تجعل منها وسطا

  : رسالة الجامعة و المكتبة الجامعية-3-1

تستمد المكتبة الجامعية وجودها و أهدافها من الجامعة ذاتها، و بالتالي فإن  

أهدافها هي أهداف الجامعة و رسالة المكتبة جزء ال يتجزأ من رسالة الجامعة التي تتركز 

و لذا كان لزاما علينا قبل التطرق للمكتبة  . المجتمع األكاديميفي التعليم و البحث و خدمة

  .الجامعية التطرق إلى مفهوم الجامعة و رسالة الجامعة و قضاياها في العالم الجديد

  : التعريف برسالة الجامعة-3-1-1

من بينها التعريف " الجامعة"هناك تعريفات عديدة في الوقت الحاضر لمصطلح 

  :التالي

  هي مؤسسة تعليمية تحوي على كليات لدراسات اآلداب و العلوم و مدارس الجامعة "

  و كليات للدراسات المهنية، و تقدم الجامعة الدراسات لطالب المرحلة الجامعية األولى

  ، كما تقوم الجامعة بالدراسات العليا و البحوث في الكليات و المدارس المذكورة أو عن
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   1".بحوثطريق كلية للدراسات العليا و ال

و كما أشرنا مسبقا أن هذه المؤسسة ما وجدت إال لتحقق أهدافا معينة و لتبلغ رسالة 

  2: محددة يمكن تلخيصها في النقاط التالية

  .تعليم و إعداد كفاءات بشرية متخصصة قادرة على تحمل المسؤوليات في الحياة -

عة هي مجتمع البحث العلمي و تنمية المعرفة بشتى ألوانها، فال شك أن الجام -

الباحثين و العلماء الذين يقومون بنشاط علمي مميز يهدف إلى إثراء المعرفة و 

  .تقدمها

النشر، إذ ال تقتصر مهمة الجامعة على إجراء البحوث و إعداد الباحثين، و إنما  -

تمتد إلى تقديم نتائج بحوث التي تجريها عن طريق وسائل النشر المعروفة، و تعد 

  .سيلة نشر بحوث أعضاء هيئة التدريسمطبعة الجامعة و

  .القيادة الفكرية و خدمة المجتمع -

  .حماية التراث اإلنساني و الحفاظ على نتاج الفكر البشري -

و بإطالعنا على الدور الجديد للجامعات في العالم المعاصر نستنتج أن الجامعات اليوم 

  :أصبحت في خدمة المجتمع في ثالث جوانب رئيسية على األقل

  .احة التعليم العالي لكل أولئك الذين لديهم القدرة على هذا التعليمإت -

  .تكامل أفضل في البيئة الجغرافية و اإلقتصادية و اإلجتماعية -

                                                 
  11ص . 2001دار غريب، : القاهرة. المكتبات الجامعية. ، أحمد، عبد الهادي، محمد فتحيبدر 1

 مكتبة الدار العربية :القاهرة. دراسات في اإلعداد المهني و البيبليوغرافيا و المعلومات: المكتبات و المعلومات.  الهادي، محمد فتحيعبد 2

  188-187. ص. 1993ب، للكتا
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و بإطالعنا على الدور الجديد للجامعات في العالم المعاصر نستنتج أن الجامعات اليوم 

  : في ثالث جوانب رئيسية على األقلأصبحت في خدمة المجتمع

  .إتاحة التعليم العالي لكل أولئك الذين لديهم القدرة على هذا التعليم -

  .تكامل أفضل في البيئة الجغرافية و اإلقتصادية و اإلجتماعية -

  .استخدام أفضل للمصادر المتاحة -

و المتتبع للواقع الجامعي و التعليم العالي يجد أنها لم تعد أبراجا ماسية يمارس فيها 

ر الفلسفي أو الرياضية العقلية بمعزل عن الواقع المعيش، بل التحمت العلماء طقوس الحوا

هذه الجامعات بمشاكل الحياة و المجتمع و الناس، و من بين هذه القضايا ركزنا على تلك 

   1:المتعلقة بالمعلومات و منها

  :انفجار المعرفة  .أ 

زدادت نحن نعيش في عصرنا الحاضر ثورة في حجم و تعقد المعرفة العلمية حيث ا

تخصصاتها و تعمقها و تعقدها الموضوعي و اعتماد فروعها بعضها على بعض و ازدياد 

اللغات التي تنتشر بها، أصبح على الجامعة أن تقوم بتسخير جهاز معلومات منظور 

لإلنتقاء من هذا الكم الهائل و يقدم خدمات تتماشى و احتياجات ) المكتبة الجامعية(

  .مستفيديه

  :البحث العلمي .ب 

  إذا رجعنا إلى ميزانيات الجامعات الكبرى و منها على سبيل المثال جامعات برنستون
                                                 

  19-16ص . المرجع السابق.  أحمد، عبد الهادي، محمد فتحي،بدر1 



  مكانيات واإلفالمفهوم، الوظائ: المكتبة الجامعية:الفصل الثالث 

 71

، لوجدناها تصرف على البحث العلمي ما  بالواليات المتحدة األمريكية و هاردفوردبكندا 

 من ميزانياتها على البحث العلمي فمثال في جامعة برنستون % 64 و48يتراوح ما بين 

 للتعليم و اإلدارة، و كلما ارتفعت قيمة الجامعات و زاد % 36 لألبحاث مقابل % 64

  .تأثيرها، ارتفعت فيها نسبة ميزانية األبحاث إزاء ميزانية التعليم و اإلدارة

  أسلوب التعليم .ج 

لقد تغير أسلوب التعليم من مجرد التلقين إلى الحوار و المناقشة و حلقات بحث، كما 

ف المصادر المرجعية، و تسخير كل السبل لتدريب أصبح على الطالب أن يبحث في مختل

الطالب على أن يسهم إيجابيا في العملية التعليمية و لتكوين شخصيته المتكاملة القادرة 

  .  على اإلبتكار و الخلق و اإلبداع

  :قضية التعليم المستمر و الجامعة المفتوحة في المستوى الثقافي العام  .د 

الهواء هي طريق جديد لنشر التعليم الجامعي على إن الجامعة المفتوحة، أو جامعة 

من حرموا منه بينما يحتاج المجتمع لهذه العناصر القادرة على العطاء و اإلسهام العلمي 

فيه، و هي ال تستطيع أن تقتصر على البرامج المذاعة بل هي مطالبة بأن تنسق و توثق 

  .و المتخصصة و غيرهاصالتها بالمؤسسات المختلفة و خصوصا المكتبات الوطنية 

و أخيرا يمكننا القول أن الجامعة هي أستاذ و طالب و مكتبة، بينما يعمل األستاذ 

لعلم، يقف الطالب في محراب الجامعة يتلقى العلم و تقف المكتبة من ورائها  اعلى نشر

   تعمل جاهدة
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   جامعية  و بالتالي ال غنى عن مكتبة1على توفير مصادر العلم و المعرفة لكل منهما 

  .و فيما يلي لمحة عنها

  : التعريف بالمكتبة الجامعية-3-1-2

 من أهم مضطرد لكونهاتحظى المكتبات في الدول المتقدمة باهتمام كبير و دعم مادي 

  2الوسائل التي يمكن االستعانة بها في نشر الثقافة و الوعي بين أفراد و فئات المجتمع

لكل نوع منها خصائص تمتاز بها عن : "الرغم من أنأمر تتفق عليه كل أنواع المكتبات ب

    و يعتبر هذا التنوع فطرة سليمة 3" غيرها، و طبيعة عمل و منفعة ال تتوافر في غيرها

  لسمو الغاية من كل هذه المكتبات التي ستبقى مقرات العلم و الثقافة و التوثيق و المرجع

كل و سرعة اإلحضار و البحث لكل معلومة أو مجموعة أو موسوعة، و قد يختلف الش

  وفق التطورات التقنية، و قد تتحول المكتبات إلى مكتبات إلكترونية، و لكنها تبقى في

   النهاية مقرات لإلطالع و الثقافة و التواصل و التعمق، التخصص و تحديث اإلطالع 

كتبة ، و من بين توليفة المكتبات تظهر الم4و نشر الجهد العلمي و البحثي اإلنساني 

  .الجامعية، موضوع اهتمامنا في هذه الدراسة

تبين لنا أن المكتبة الجامعية هي من "و من خالل ما اطلعنا عليه من أدبيات في الموضوع 

  بين المرافق الحضارية الهامة التي من شأنها أن تلعب دورا بارزا في التعليم العالي 
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 وظائفها عبر العصور، فبعدما اعرفته التيو البحث العلمي، و ذلك بالنظر للتطورات 

  1"كانت في بداية عهدها مجرد مكان لحفظ األوعية الفكرية، و وضعها في متناول روادها

أصبحت اليوم تسعى إلى تحقيق نمط مميز في التعليم الجامعي و تعمل على تطوير و 

العلمي و تعزيز العملية التعليمية و البحث العلمي بما يتماشى مع روح العصور و التطور 

 معالجتها فنيا و وعليها التكنولوجي، و تعد المكتبة المركز الرئيسي للمعلومات و اإلطالع 

، و تندرج المكتبة الجامعية في 2الكترونيا، ليتمكن الباحث من استرجاعها و اإلعالم عنها 

  ) المركزية، مكتبة الكلية، مكتبة القسم(ثالث مستويات رئيسية 

 يقصد بها أن تخدم جميع طالب الجامعة و أعضاء هيئة التدريس على فالمكتبة المركزية" 

  إطالقهم و اإلداريين في كل الجامعة، بينما يقصد بمكتبة الكلية أن تخدم طالب الكلية 

  و إدارييها و هيئة التدريس لهذه الكلية، أما مكتبة القسم فهي تقتصر على خدمة طالب

يين به و تقتصر مقتنياتها على تخصص القسم القسم و أعضاء هيئة التدريس و اإلدار

  .3"فقط

و إذا استقرنا واقع المكتبات الجامعية في العالم، نجدها في صورة أو وضع من األوضاع 

  4: التالية

  هناك جامعات فيها مكتبة واحدة لكل الجامعة و بجميع كلياتها و أقسامها و معاهدها  -

                                                 
. 1999. قسنطينة. علم المكتبات:  ماجستيرمذكرة: دراسة حالة مكتبة جامعة منتوري: مباني المكتبات الجامعية في الجزائر. ور، محمدطاش1 
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  و مراكز البحوث بها و طالبها

ة التدريس بها و اإلداريين و من ثم يتم تركيز جميع المقتنيات فيها و تخدم  و أعضاء هيئ

  .المستوى الجامعي األول و الدراسات العليا في آن واحد

هناك جامعات فيها مكتبتان إحداهما للدراسات العليا و البحوث و الثانية للدراسات  -

حالة األولى هم أعضاء في المرحلة الجامعية األولى و من هنا فإن المستفيدين في ال

هيئة التدريس و الباحثون و الطالب الدراسات العليا، و في الحالة الثانية يكون 

  .المستفيدون هم طالب مرحلة ما قبل التخرج

هناك جامعات تكون فيها مكتبة الجامعة مجرد جهاز إداري و فني يقتني فقط  -

ينسق بين المكتبات األعمال المرجعية العامة المشتركة بين أكثر من كلية و 

الفرعية أي مكتبات الكليات و األقسام، و تكون النقطة المحورية في شبكة المكتبات 

الجامعية و بهذا يترك لمكتبات الكليات اقتناء المواد المتخصصة في مجال الكلية و 

خدمة الطالب في المرحلتين األولى و العليا و أعضاء هيئة التدريس و اإلداريين 

  .معنى هذا أن التركيز هنا يكون على وجود مكتبة الكلية بالدرجة األولىبالكلية و 

يكون فيها فقط مكتبات " يكون فيها مكتبة مركزية، أصال و إنما"هناك جامعات ال   -

كليات و مكتبات أقسام، و هذا الوضع يسود في الجامعات التي ال تقسم كل كلياتها 

ق مختلفة، و هي تخدم مجتمع تلك في حرم جامعي واحد و إنما تتبعثر في مناط

  .الكلية بكل مستوياته
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هناك جامعات تضم مكتبة مركزية و مكتبات كليات و مكتبات أقسام، تنفصل كل  -

  1.واحدة بذاتها، هذا ما يؤدي بها إلى تكرار كل العمليات خاصة عملية االقتناء

  : وظائف المكتبة الجامعية-3-2

 وظائف أساسية هي التنظيم و التحليل الفني و الوثائقي تقوم المكتبة الجامعية بإنجاز ثالث

لألرصدة الوثائقية و أوعية المعلومات و كذا تقديم الخدمة و استرجاع المعلومات، مشكلين 

بذلك دورة حياة المعلومات بعد إنتاجها و تأتي في قاعدة هذه الوظائف الوظيفة اإلدارية 

 أن تتدخل في كل جزيئات هذه الوظائف و التي التي هي بمثابة اليد الخفية التي ال تنفك

نرجئ الحديث عنها مطوال في الفصل القادم أما عن الوظيفتين األخيرتين فسنتناول فيما 

  .يلي اإلحاطة بها

  : الوظيفة الفنية-3-2-1

يقصد بالوظائف الفنية في المكتبة الجامعية كل ما يتعلق بطلب و استالم و تهيئة و إعداد 

تبية األخرى و وضعها في خدمة القارئ، و بعبارة أخرى فإن هذه الوظائف المواد المك

تتعلق بكافة اإلجراءات المطلوبة، اقتناء المواد المكتبية و تهيئتها و فقد متطلبات عمل 

  .المكتبة و القيام بكافة األعمال الضرورية األخرى قبل وصول الكتاب إلى يد القارئ

  واليس األعمال المكتبية و عليها تتوقف جودة و نوعية و مثل هذه األعمال هي بمثابة ك

و حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين فهي بالتالي السبيل الذي يوصل المكتبة إلى تحقيق 

  :أهدافها المرجوة بدقة متناهية، هذه الوظائف تتمثل أساسا في
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أولى الوظائف أول حلقة من حلقات السلسلة الوثائقية و هي : تنمية المجموعات المكتبية

و تحوي على عمليتين أساسيتين هما  .بالمكتبة) العاملين(التي توكل إلى المسؤولين 

  . التزويد واالختيار

  :االختيار  .أ 

هو عملية تقرير أي المواد المكتبية التي يجب توفيرها للمكتبة كما هو إمكانية المقارنة، " 

 أي منها يجب الحصول عليه و و الموازنة أو المفاضلة بين مادتين، أو أكثر لتقرير

   1" توفيرها في المكتبة

  :و تتبع أهمية االختيار من األمور التالية

غزارة اإلنتاج الفكري العالمي، فمنها بلغت إمكانية أي مكتبة إال أنها ال تستطيع  -

  .توفير كل ما يصدر في العالم

معية اختيار ما اإلنتاج الفكري العالمي يصدر في أشكال مختلفة على المكتبة الجا -

  .يناسبها

صدور اإلنتاج الفكري بلغات عديدة و منه تختار المكتبة الجامعية ما يناسب لغات  -

  .باحثيها

صدور اإلنتاج الفكري في مواضيع متعددة يختار ما يحقق أهداف و غايات  -

 .المكتبة

و يوجد عدة عوامل تؤثر هي أيضا في االختيار نذكر من بينها ضخامة اإلنتاج  -

  ريالفك
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، ميزانية المكتبة، المساحة المخصصة للحفظ و عدد العاملين في المكتبة، و نوع 

  .المستفيدين منها

  :التزويد .ب 

  يعتبر التزويد واحد من العمليات الفنية الهامة فهو العمود الفقري للمكتبة لتحقيق أهدافها 

  .و يجري التزويد باالعتماد الكلي على عملية االختيار

توفير ما تحتاجه المكتبة الجامعية من مواد مكتبية "لتزويد على أنه و يمكن تعريف ا"

   1". مختلفة بواسطة مصادر عديدة مثل الشراء، اإلهداء، التبادل و اإليداع

  :الفهرسة .ج 

يعود تاريخ الفهرسة و الفهارس إلى أقدم العصور في تاريخ الكتب و المكتبات، فالمكتبة 

  بشكل أو بأخر عن طريق وضعها في المكان المناسب منذ القدم حاولت تنظيم مقتنياتها 

و قد بدأت الفهارس في أقدم صورها على شكل قائمة جرد ثم تطورت حتى أصبحت هذه 

  2. األيام أداة استرجاع معلومات دقيقة

عملية اإلعداد الفني ألوعية و مصادر المعلومات "و يمكننا أن نعرف الفهرسة على أنها 

  إلخ، ...طوطات و مواد سمعية و بصرية و مصغرات فيلميةمن كتب و دوريات و مخ

بهدف أن تكون هذه األوعية و المواد المكتبية أو المصادر في متناول المستفيدين من 

  3". المكتبة بأيسر الطرق و في أقل وقت و جهد ممكنين

و تجدر بنا اإلشارة إلى أن للفهرسة مكانة هامة و بارزة و ذلك ألن هدفها النهائي 

السيطرة على المعرفة اإلنسانية و تقديمها موصوفة و منظمة للدارسين و الباحثين في 
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مختلف االختصاصات و يمكن أن تكون الفهرسة وصفية ال تتعدى الشكل المادي أو أن 

تتعداه إلى الموضوع و بذلك يطلق عليها موضوعية، كما أن الفهرسة عملية تقنية ال 

  . و غيرهاAACR أو AFNORمخصصة لها مثل تتعدى القوانين و التقنيات ال

أي أن الفهرس نتاج لعملية " عملية إنشاء الفهارس"كما يمكننا القول أن الفهرسة هي 

تعني : الفهرسة و يمكننا اإلشارة في هذه العجالة إلى أن الفهرس كلمة ذات أصل فارسي

)  م987( سنة قائمة كتب أو قائمة مواضيع الكتاب و استخدمت ألول مرة في العربية

قائمة "و يعرف الفهرس على أنه " الفهرست"يم على كتابه الشهير يعندما أطلق ابن الق

  بالكتب و غيرها من المواد المكتبية مرتبة وفق نظام معين، أو قائمة تسجل و تصنف 

   1" و تكشف مقتنيات مكتبة معينة أو مجموعة من المكتبات

  :التصنيف  .د 

ت األساسية في عملية تنظيم المكتبات و هو في الوقت نفسه يعتبر التصنيف أحد المرتكزا

  )  االسترجاع-  التنظيم-االقتناء(أحد العمليات الفنية المحورية في مثلث العمليات الفنية 

و تصب كل المكتسبات و الخبرات و المهارات التي يكتسبها و الخبرات و المهارات التي 

 خدمة عملية التصنيف، ألن القيمة الحقيقية يكتسبها أخصائي المكتبات و المعلومات في

للمكتبي ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرته ليس فقط على اإللمام بخطط التصنيف المختلفة 

و فلسفتها و نظمها و لكن بقدرته على القيام بعملية التصنيف الفعلية، كما يعتبر التصنيف 

 استرجاع المعلومات و تتركز جوهر العمل البيبليوغرافي، و األساسي في عملية حفظ و
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وظيفته في ترتيب المواد المكتبية بالطريقة التي تسهل استخدامها و الرجوع إليها بسهولة 

و يسر و ما لم تتم هذه العملية بدقة متناسبة و بأسلوب علمي منهجي فإن وظيفة المكتبة 

 في نظام ترتيب األشياء" و يعرف التصنيف بأنه  1الجامعية سوف تختل من أساسها 

منطقي وفقا لدرجات التشابه لها، أي وضع الكتب في أماكنها الصحيحة في نظام لتصنيف 

الكتب، أو أنه نظام لترتيب الكتب و غيرها من المواد في تتابع منطقي وفقا للموضوع أو 

  2. الشكل

هناك نوعان من التصنيف شكلي و موضوعي، أما الشكلي و الذي يسمى أحيانا التصنيف 

طناعي أو العرضي فهو يعتمد في ترتيبه للمواد المكتبية على مالمح شكلية عرضية االص

 الترتيب -  المكان الجغرافي يعالج الكتاب من لون المادة المكتبية- الحجم-مثل الشكل

  . الترتيب الزمني- الرقم المسلسل أو رقم التسجيل-الهجائي

ي و هو النوع السائد في كل أما التصنيف الموضوعي يسمى أحيانا بالتصنيف الطبيع

مكتبات العالم فتعتمد المكتبة في ترتيبها للمواد المكتبية على المحتوى الموضوعي لهذه 

  المواد و هذا هو األفضل ألن رغبة المستفيدين ترتكز على الموضوع منها على الشكل 

  بيلو في هذا األخير هناك عدة تصانيف محلية و أخرى عالمية نذكر من أهمها على س

.......... تصنيف ديوي، العشري العالمي، تصنيف مكتبة الكونغرس، . المثال ال الحصر

  على أساس خصائص هذه التصانيف 3و هي التي يتم اعتمادها بكثرة في المكتبة الجامعية 
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  .و اتفاقها مع متطلبات و إمكانيات المكتبة الجامعية

  :التكشيف  .ه 

: وسوعي لمصطلحات المكتبات و المعلوماتإن كان مصطلح كشاف يعني في المعجم الم

قائمة منهجية تعطي معلومات كافية عن كل مادة إلمكان الوصول إلى تلك المادة عن "

توضح موقع المادة في تسلسل : طريق رقم الصفحة الموجودة فيها أو أي رموز أخرى

      صفات،عملية التحقق و تحديد الوا"فإن التكشيف عملية إعداد الكشاف أي أنه  " 1ما

ؤوس الموضوعات إلحدى الوثائق بما يكفل التعريف بمحتواها الموضوعي و بحيث  أو 

و باختصار فإن التكشيف هو   2" يمكن للكشاف الناتج أن يساعد في استرجاع وثائق معينة

مجموعة اإلجراءات اليدوية و اآللية المتبعة في تنظيم تحليل المحتوى الموضوعي ألوعية 

  .لخدمة أهداف االسترجاع و البحثالمعلومات 

إن التكشيف علم و فن فالتكشيف كعلم يتطلب من المكشف أن يكون على دراية وافية و 

حديثة بالتقنيات و المكنز و الموضوع المحلل و لغة الوثيقة و يكتسب المكشف هذا 

جات بالدراسة و الممارسة و أما التكشيف كفن فإنه عملية فهم الجوانب الحساسة في حا

المستفيدين و القدرة على االستيعاب السريع لمحتوى الوثيقة و تمثيل ذلك بأنسب 

الواصفات مرتبة في تتابع منطقي يلبي حاجة المستفيد  و يشير بيدس بأن التكشيف ليس 

المبادئ و هو ليس  فنا خالصا ألنه ال يشجع على اإلبداع الفردي و البعد عن القواعد أو 
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لوب علمي و تجريبي و ألنه ال يطور أو يطوع القوانين العالمية علما خالصا ألنه أس

الممكن تطبيقها ، و يتفق التكشيف مع التصنيف و الفهرسة الموضوعية في أنها جميعا 

تهدف إلى وصف المحتوى الموضوعي للوثائق غير أنها تختلف من حيث  ترجمة التحليل 

ة الفهرسة فعن التكشيف يتم ترجمة الموضوعي إلى لغة التكشيف أو لغة التصنيف أو لغ

 .  مصطلحات مأخوذة من قائمة رؤوس الموضوعات أو المكنز

  :و للتكشيف أغراض أهمها

 تدل الكشافات الباحث أو الدارس على االختيار أو االنتقاء للمصادر أو المعلومات التي -

عية و هي بذلك يحتاجها عبر كل االمتدادات الزمنية أو المكانية أو اللغوية أو الموضو

  .تحيطه علما بما نشر و ينشر من إنتاج فكري، يتعلق باهتماماته

 تساعد الكشافات الباحث على االختيار أو االنتقاء للمصادر أو المعلومات التي يرغبها -

  .أكثر من غيرها، كما ترشده إلى مصادر لم تكن تخطر على باله

  .ه و العمل على أشكالها أو تصحيحيها تعين الكشافات الباحث على التحقق من معلومات-

يمكن أن تقدم الكشافات معلومات مفيدة عن شخص ما أو موضوع ما إذا كانت 

االهتمامات الحديثة ألحد المؤلفين يمكن معرفتها من كشافات المؤلفين كما يمكن معرفة 

      .1البحث و التطور في أي موضوع بإلقاء نظرة على كشاف خاص بهذا الموضوع 

 الكشافات أنواع بناء على طبيعة مداخلها و طريقة التنظيم أو الترتيب لهذه المداخل، و

 الكشاف -  الكشاف الموضوعي الهجائي- كشاف العناوين-فهناك كشاف المؤلفين
                                                 

  25.م و األسس و التطبيقات، المرجع السابق، صالمفاهي: د الهادي، محمد فتحي، التكشيف و االستخالصعب 1
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 كشاف - كشاف النصوص-  كشاف التباديل للعناوين- الكشاف المترابط- القاموسي

تعددة فقد يصدر في شكل بطاقة أو شكل كتاب اإلستشهادات المرجعية كما أنه له أشكال م

 .الخ....أو في شكل ميكروفيلمي أو محسب أو مليزر

  :و تتمثل مراحل إنشاء الكشافات باختصار في

 تجميع المداخل - إضافة مؤشرات المكان- تحديد مؤشرات المحتوى- تحليل المحتوى-

  .ئي اختيار الشكل المادي الذي سيعرض في الكشاف النها-الناتجة

و هكذا يتضح أن للكشافات أهميتها الكبيرة فهي بوابات مصادر المعلومات أو هي مفاتيح 

مصادر المعلومات، إن الكشاف وسيلة لغاية و ليس غاية، إنه بمثابة وصلة أو حلقة 

  1. اتصال بين مصادر المعلومات و الباحثين عنها

  :اإلستخالص  .و 

ايد الشديد في عدد الوثائق و تعدد لغات مع الثورة المعلوماتية و ما أقررته من التز

نشرها، تعدد أشكال مصادر المعلومات، و تنوع المواضيع المعرفية و مشاكلها في ظل 

تعقد احتياجات المستفيدين ظهرت هذه العملية إجابة على الطلب بالتعرف السريع 

هذه العملية للمحتويات األساسية للوثائق و تقديمها بأقصى سرعة ممكنة و بالتالي ظهرت 

  2. و التي يطلق عليها العمليات الثانوية

  إن االستخالص هو التحليل من أجل تقديم أهم ما تشمل عليه الوثائق من وسائل و أفكار 

                                                 
  50-30مرجع نفسه، ال 1

  131رجع نفسه، ص الم 2
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و معلومات و هو بهذا يمثل المستوى الثاني للتحليل بعد التكشيف الذي يمثل المستوى 

ز و دقيق لمحتويات وثيقة بأسلوب و إذا عرفنا المستخلص على أنه تمثيل موج 1. األول

صف بيبليوغرافي يكفل تيسير الوصول إلى بومشابه ألسلوب الوثيقة األصلية مصحوب 

  ، فإن االستخالص عملية التلخيص العلمي للخصائص و العناصر الجوهرية 2هذه الوثيقة 

   و وسيلة اتصال بين مصادر المعلومات و طالبيها ألهميته في توافر الوقت للقارئ

و اطالعه على كل ما هو جديد في حقل تخصصه من المعلومات سواء أكانت على شكل 

  .الخ....كتب، بحوث، دوريات

   

  3العمليات الفنية في المكتبة): 1(الشكل 

 

                                                 
  196المرجع السابق، ص . خدمات المستفيدين من المكتبات و مراكز المعلومات.  الهادي، محمد فتحيعبد 1

  .215رجع نفسه، ص، الم 2

  .22. ص. رجع السابقالم.  الهادي، محمد فتحي، التكشيف و االستخالصعبد 3

المعالجة الفنية ألوعية المعلومات

 الوصف العام ألوعية المعلومات تحليل محتوى أوعية المعلومات

الفهرسة الوصفية   

الفهرسة 

التصنيف

 التكشيف

 اإلستخالص
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  :الخدمات وظيفة -3-2-2

تعتبر الخدمات المكتبية و المعلوماتية المرآة الحقيقية التي تعكس نشاط و أهداف و قدرة 

ة الجامعية على إفادة المستفيدين، نشاط و أهداف و قدرة المكتبة الجامعية على إفادة المكتب

 إذ أن 1المستفيدين، و هي المقياس الحقيقي لمدى نجاح المكتبات الجامعية أو فشلها، 

الحصول على مصادر المعلومات بكافة أشكالها و أنواعها و معالجتها الغرض النهائي منه 

المعلومة المناسبة للمستفيد المناسب في  : و تحقيق المعادلة2لمستفيد هو تقديم الخدمة ل

   .الوقت المناسب

الخدمة المكتبية بأنها "و يعرف المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات و التوثيق و المعلومات 

كافة "  كما تعرف بأنها 3" التسهيالت التي تقدمها المكتبة الستخدام الكتب و بث المعلومات

الت التي تقدمها المكتبة للقارئ كي يقوم بأفضل استخدام ألكبر قدر ممكن من التسهي

على أن هذه الخدمات تعتمد كما و كيفا على كفاءة الكادر ،  4" مقتنياتها و بأقل التكاليف

البشري المؤهل و على مجموعة مصادر بكافة أشكالها المتوافرة بالمكتبة الجامعية و كذلك 

ستفيدين أنفسهم و إمكانية تفاعلهم و إفادتهم من المكتبة الجامعية على وعي و طبيعة الم

كما أن هذه الخدمات قد تقدم بناء على طلبات و استفسارات المستفيدين، أو قد تبادر 

   .5. المكتبة بالقيام بها توقعا الستفسار أو حاجة

                                                 
  .17د الهادي، محمد فتحي، خدمات المستفيدين من المكتبات و مراكز المعلومات، المرجع السابق، ص،عب 1

  .143 الهادي، محمد فتحي، مقدمة في علم المعلومات، المرجع السابق، ص عبد 2

  261، ص، 1984الكاظمة للنشر، : لمعلومات، الكويت الدين، عبد التواب، المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات و التوثيق و اشرف 3

  34، ص، 1982جمعية المكتبات األردنية، : المدخل إلى علم المكتبات و المعلومات، عمان: عليان، مصطفى ربحي، المكتبات و أنواعها 4

  17 ص  الهادي، محمد فتحي، خدمات المستفيدين من المكتبات و مراكز المعلومات، المرجع السابق،عبد 5
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   يمكننا أن كما أن لهذه الخدمات عادة عالقة و تماس مباشر مع القارئ أو المستفيد و

  اإلعارة،: نعددها حسب ما ورد في معظم المصادر التي تناولت هذا الموضوع كما يلي

  الخدمة المرجعية، الخدمة البيبليوغرافية، الخدمات اإلعالمية، خدمات التصوير 

  ........ و االستنساخ، اإلحاطة الجارية، البث االنتقائي، الترجمة، النشر

  : اإلعارة -

أخر حلقة في السلسلة الوثائقية و نقطة النهاية في دورة حياة الكتاب أو تعتبر اإلعارة 

  المعلومة التي يحويها فعلى أساسها يتم تقييم رصيد المكتبة و معرفة مدى نجاحها، 

مجموعة الخدمات و اإلجراءات التي يمكن للمكتبة من خاللها "و تعرف اإلعارة بأنها 

صادر المكتبة داخل و خارج مبنى المكتبة وفقا إتاحة الفرصة للمستفيدين الستخدام م

  .1" لضوابط معينة تكفل المحافظة على تلك المصادر و إعادتها في الوقت المحدد

بمعنى أنها العملية التي بمقتضاها يتم تزويد القارئ أو المستفيد بالمواد المكتبية التي 

ج عنها حصوله على يطلبها من موظف قسم اإلعارة وفق نظام اإلعارة المتبع،و ينت

و يجب أن يراعى في بنك  .الوثائق و اطالعه عليها سواء داخل أو خارج مبنى المكتبة

اإلعارة عدة أمور أثناء التخطيط لبناء المكتبة، مثل قربه من المستفيدين و قاعة المطالعة 

  .و مخازن المكتبة

  :وعين أساسيينفإن اإلعارة تؤدى على ن) نظام اإلعارة يدوي أو آلي(و مهما يكن 

  
                                                 

  3. .ص. المرجع نفسه. د الهادي، محمد فتحيعب 1
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  : أما األول

  :فحسب الرفوف حيث نجدها نوعين من اإلعارة

  : نظام األرفف المفتوحة

  .مكتبية حيث يسمح للمستفيدين التجول بين أرفف المكتبة الختيار ما يرغبون به من مواد 

  : نظام األرفف المغلقة

نموذج خاص لإلعارة  في هذا ال يسمح للمستفيد بالوصول إلى األرفف بل يتم ذلك بتعبئة 

  .يضم كل المعلومات الخاصة بالوعاء أو المستفيد

  :أما الثاني

  :و نجدها نوعين: فاإلعارة حسب االستخدام

  :إعارة داخلية

 حيث يمنع إخراج الوثائق خارج مبنى المكتبة و هذا األسلوب يطبق على بعض أنواع 

  .الوثائق كالموسوعات و القواميس

  : و إعارة خارجية

  1المستفيد الوثيقة إلى خارج مبنى المكتبة  أخذ 

  : خدمة التصوير و االستنساخ-

تعد هذه الخدمة من الخدمات األساسية العامة التي تقدمها المكتبة الجامعية بما تفرضه 

طبيعة البحث العلمي و مستلزماته خاصة إذا كانت المكتبة كبيرة الحجم و متنوعة 

  .الخدمات
                                                 

  .35. ص. رجع نفسهالم 1
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من المجموعات المكتبية المختلفة عن طريق تصوير أو و التصوير هو االستفادة 

نسخ صفحات من كتاب أو مجلة أو مقال من دورية أو من مراجع أو استرجاع معلومة 

  . معينة عن طريق المصغرات الفيلمية

 كما يمكن أن يشكل مصلحة أو قسم خاص أو لعمليةا امتدادو تعتبر خدمة التصوير 

  :كما يقسم إلى نوعينأنه يلحق بكل مصالح المكتبة، 

 : التصوير الفوتستاتي-

و هذه الخدمة قد تقدم   هو تصوير صفحات من الوثائق على آالت التصوير العادية،

المستفيد مقابل مبلغ رمزي كما أنها تقدم للجهاز اإلداري في المكتبة كالمراسالت و 

  .الفواتير و تصوير بعض الكتب الممزقة

 ):يلميالميكروف( التصوير المصغر -

إلى أشرطة أو إعادة طبعها إذا ) الورقية( و هو عملية نقل الوثائق من حالتها الطبيعية 

تطلب األمر، و تملك هذه التقنية مزايا كبيرة عند استخدامها في المكتبة الجامعية، منها 

تأمين الوثائق من التلف، اختصار المساحة، إرسال نسخة من مكان إلى مكان، سهولة و 

 فقد كان له تأثير بالغ ا أو حديثا، و مهما كان التصوير تقليدي1و غيرها.... تداولسرعة ال

في المكتبة الجامعية حيث يساهم في حل الكثير من المشكالت المتعلقة بالتزويد و 

  2. االختزان و المحافظة على المجموعات و تيسير االستفادة منها و استخدامها

                                                 
  69-67. ص. رجع نفسهالم 1

  149ص . المرجع السابق. ، مقدمة في علم المعلومات.د الهادي، محمد فتحيعب 2
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  : الخدمة المرجعية-

 المرجعية من الخدمات الهامة التي تقدمها المكتبة الجامعية ألنها تلعب دورا تعتبر الخدمة

  هاما حيويا في النشاط اليومي لها، و من ثم فهي بمثابة عنصر جذاب طالما أنها تتضمن 

االتصال و المساعدة الشخصية و التوجيه و اإلرشاد الفردي و هي من ناحية أخرى تجعل 

  بما يجري من أنشطة و خدمات و مدى مالءمتهاأخصائي المعلومات على علم 

اإلجابة على كافة األسئلة و االستفسارات " و تعرف الخدمة المرجعية بأنها ،1للمستفيد

المرجعية التي يتلقاها قسم المراجع من الرواد و الباحثين و ال تقتصر الخدمة المرجعية 

 و الخطوات الالزمة كلها التي التي هذا فقط بل تتعداها إلى أن تشمل المهام و الوظائف

سئلة المرجعية كاختبار األعمال المرجعية األتتطلبها عملية اإلجابة على االستفسارات أو 

و تنظيمها و إعداد الكشافات و األدلة و البيبليوغرافيات و مساعدة رواد المكتبة و 

م بكيفية الباحثين في التعرف على بعض المراجع األساسية في موضوع معين و تعريفه

  2.استخدام مرجع معين لإلجابة على سؤال بالذات

و بصفة عامة تعتمد هذه الخدمة في عملها على مختلف مصادر المعلومات التي توجد 

بالمكتبة لكنها تقوم أساسا على مجموعة المراجع التي تتمثل في الموسوعات أو دوائر 

الموجزات (ت و المستخلصات المعارف، القواميس، القوائم البيبليوغرافية و الكشافا

  .الخ)...اإلرشادية

                                                 
  144رجع نفسه، ص، الم 1

  83 المعلومات، المرجع السابق، ص،  الهادي، محمد فتحي، خدمات المستفيدين من المكتبات و مراكزعبد 2
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و تتضمن إجراءات تقديم هذه الخدمة تلقي األسئلة من المستفيدين سواء بالزيارة الشخصية 

أو هاتفيا أو البريد أو التلكس، ثم تحليل األسئلة و توضيحها إلدراك ما يريده المستفيد فعال 

خيرا تقديم الخدمة بصورة شفوية أو ثم البحث عن اإلجابة في المصادر المختلفة و أ

  .بصورة مكتوبة عن طريق الهاتف، أو المقابلة، أو البريد العادي و اإللكتروني

و تندرج الخدمة من مجرد اإلجابة على أسئلة تتطلب حقائق أو بيانات محددة سريعة إلى 

لومات، اإلجابة على أسئلة تتناول موضوعات معقدة و تتطلب بحثا مطوال في مصادر المع

  1.و تقسم الخدمة المرجعية إلى نوعين

خدمات المراجع و المعلومات و أيضا تعليم   تتضمن:الخدمة المرجعية المباشرة

 .المستفيدين استخدام المكتبة

  :الخدمة المرجعية غير المباشرة

 تتضمن الكثير من األنشطة التي يقوم بها أمناء المراجع في سبيل تسهيل مهمة الوصول 

  .عية المعلوماتإلى أو

  :الخدمات اإلعالمية -

هي مجموعة األساليب و األنشطة و البرامج التي تقوم المكتبات الجامعية الجتذاب القراء 

 2. و المستفيدين و التعريف بسياسة المكتبة و برامجها و أنشطتها المختلفة

  

                                                 
  145 الهادي، محمد فتحي، مقدمة في علم المعلومات، المرجع السابق، ص، عبد 1

  108. ص.المرجع السابق. خدمات المستفيدين من المكتبات و مراآز المعلومات. عبد الهادي، محمد فتحي 2
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  : خدمة تدريب المستفيدين-

ور الضرورية بالنسبة لالستخدام الواعي  إن التدريب المناسب للمستفيدين يعد من األم

لخدمات المعلومات و الهدف األساسي منه هو معاونتهم في تطبيق الطرق الفنية للتوثيق و 

المعلومات بانتظام و دقة و شمول أثناء قيامهم بعملهم بحيث يؤدي ذلك إلى أن يؤمنوا 

تاجون إليها باالستخدام بأهمية التوثيق و المعلومات و أن يحصلوا على المهارات التي يح

الكامل إلمكانيات خدمات المعلومات، و أن يشتركوا بفاعلية في نظام المعلومات من أجل 

تحقيق هدفهم المزدوج كمستخدمين و منتجين للمعلومات و يمكن تعريف هذه الخدمة على 

امل مع هدف تنمية المهارات األساسية للتعبمجموعة برامج تعدها المكتبة الجامعية " أنها 

المكتبات و إكساب المستفيدين الحاليين و الممكنين القدرة على تحقيق اإلفادة الفعالة من 

مصادر المعلومات و االستفادة من الخدمات المكتبية و المعلوماتية و تمكينهم من القيام 

  .بكافة خدمات البحث العلمي و متطلباته

لمرحلة الجامعية األولى و طلبة و تضطلع المكتبة الجامعية بمسؤولية تدريب طلبة ا

   1.الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس

و يتم إعداد برامج التدريب بطرق مختلفة منها الحاالت الجماعية أو الفردية داخل المكتبة، 

و يقوم بذلك ذوي الخبرة و المهارة ليجيب على أية استفسارات، كما قد تكون في شكل  

لمعلومات أو نشرات أو مقررات ضمن المنهاج محاضرات يلقيها أخصائي ا

  . الخ....الدراسي
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   1:  النشر-

تحرص بعض المكتبات الجامعية على القيام بخدمة النشر، إيمانا منها بأهمية مثل هذه 

  الخدمة في توصيل المعلومات للمستفيدين و يقصد بالنشر إصدار المطبوعات و توزيعها 

  .و يتم النشر عادة عن طريق إصدار

  : المطبوعات األولية 

 و هي تشمل على المعلومات العلمية في شكلها األصلي و عادة ما يقتصر دور المكتبة 

البحوث و الدراسات، محاضر اللجان، و أعمال : هنا على مجرد النشر و من أمثلتها

  ...المؤتمرات

  : المطبوعات الثانوية 

مي، و من أمثلتها، الكشافات التي  هي مصادر معلومات من الدرجة الثانية و هدفها إعال

تحلل محتويات الدوريات، النشرات التي تشمل على قوائم محتويات الدوريات، نشرات 

سواء (المستخلصات، قوائم المقتنيات و الفهارس، أدلة اإلنتاج الفكري، النشرات اإلعالمية 

  .األدلة باألفراد و الهيئات) لألخبار العلمية، أو المهنية

    2:  الترجمة 

إذا كان العالم اليوم يشهد اآلن زيادة هائلة في حجم ما ينشر من إنتاج فكري، فإن تلك 

الزيادة الهائلة يصاحبها تزايدا في عدد اللغات التي ينشر بها اإلنتاج الفكري، و تلك مشكلة 
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للباحث عموما و للباحث العربي على وجه الخصوص ألن هذا الباحث عليه أن يلم بأحدث 

د إنتاج فكري ينشر في مجال اهتمامه، فإن عليه أن يجيد عدة لغات أجنبية حتى و أفي

  .يستطيع االنتفاع باإلنتاج الفكري المنشور فيها، و هذا من الصعب عليه

و لذلك تلجأ بعض المكتبات الجامعية إلى تقديم خدمة الترجمة، و تتضمن هذه الخدمة 

  .يان طرق الوصول إليها، أو القيام بالترجمةالتعريف بالترجمة المنشورة و إتاحتها أو ب

  1:  خدمات الدوريات 

الدوريات هي تلك المطبوعات التي تصدر على فترات منتظمة أو غير منتظمة و لها 

عنوان واحد متميز و يشترك في تحريرها العديد من الكتاب و يقصد بها أن تصدر إلى ما 

مية كبيرة في المكتبة الجامعية حيث تمثل ال نهاية، و نظرا لما تكتسبه الدوريات من أه

العمود الفقري ضمن مجموعاتها لذلك تتجاوز ميزانياتها ما يخصص لباقي األشكال 

األخرى من المقتنيات و نظرا لهذه األهمية فقد كانت محل اهتمام و معاملة خاصة من 

اصة بها تقوم المكتبيين في المكتبة الجامعية حتى تم انفرادها بقسم خاص لها و خدمة خ

على تنظيم الدوريات و عرضها ثم إعارتها و تداولها كذا تصويرها و استنساخها و أيضا 

يقوم موظفو قسم الدوريات بخدمات التكشيف و اإلستخالص للدوريات و االشتراك في 

 .شبكات و قواعد المعلومات
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  : اإلحاطة الجارية 

ن الثامن عشر بإنشاء جمعيات علمية هي خدمة حديثة و إن كانت جذورها تمتد إلى القر

متخصصة تنشر مطبوعات متخصصة توزع على األعضاء المحليين لمشاركتهم 

بالتطورات الحديثة ثم تطورت لتظهر في شكل كشافات و مستخلصات حتى وصلت إلى 

ما هي عليه اآلن، و قد ورد في أدبيات علم المكتبات و المعلومات أن اإلحاطة الجارية 

الستعراض الوثائق المتوافرة حديثا و اختيار المواد وثيقة الصلة باحتياجات فرد نظام "هي 

أو جماعة و تسجيل هذه المواد من إشعار هؤالء األفراد أو الجماعات التي ترتبط هذه 

   1" المواد باحتياجاتهم

  :و من خالل هذا التعريف يتبين لنا أن لخدمة اإلحاطة الجارية النشاطات التالية

  .عراض الوثائق و تصفحها است-

  . اختيار الموارد بها يتناسب و احتياجات األفراد الذين تقدم لهم هذه الخدمات-

  . إشعار األفراد بالمواد التي تهمهم بالطرق المناسبة-

و بشكل عام يمكن القول أن خدمة اإلحاطة الجارية تعني إعالم المستفيدين أو إطالعهم 

ل اهتماماتهم بما يتوافر من مواد مكتبية، و مصادر على التطورات الحديثة في حقو

  .المعلومات بانتظام

إن أساس الحاجة إلى أي نوع من خدمات اإلحاطة الجارية هو تضخم كم ما ينشر من 

إنتاج فكري بشكل لم يعد من الممكن معه الباحث أن يحيط بكل ما يمكن أن يفيده من 
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و بالتالي فخدمة اإلحاطة تهدف إلى مطبوعات و أن يتبعه بانتظام و بشكل مطرد، 

مالحظة التطورات و االكتشافات و البحوث الحديثة في مجال التخصص على ضوء 

  .التطورات الحاصلة

و تختلف وسائل تقديم خدمة اإلحاطة الجارية حسب اإلمكانيات و الحاجة فهناك العديد من 

ية اليومية، تمرير الدوريات، الوسائل نذكر منها االتصال الهاتفي إصدار النشرات اإلخبار

قوائم اإلضافات الجديدة، إحاطة الباحثين باإلشارات الورقية، تصوير و استنساخ محتويات 

الدوريات، نشرة اإلحاطة الجارية و غيرها من الوسائل األخرى، دون أن ننسى الحاسب 

 وجه تقديمها اآللي و التكنولوجيا الحديثة للمعلومات و االتصال، هذه الخدمة التي تغير

حديثا و ال بأس في استعمال أكثر من وسيلة واحدة في اإلحاطة الجارية فهذا يزيد من 

   1. فعالية و نجاح هذه الخدمة

  : البث االنتقائي للمعلومات 

تعتبر هذه الخدمة أيضا من الخدمات الحديثة التي تميز المكتبات الجامعية و هي ترتبط 

ب و تكنولوجيا المعلومات و االتصال المتوفرة بالمكتبة حاليا ارتباطا أساسيا بالحاسو

  .الجامعية

  خدمة مستمرة لبث الوثائق و المراجع : و يمكن تعريف البث االنتقائي للمعلومات على أنه

    2".و المستخلصات و البيانات التي يجري اختيارها وفقا التجاهات و اهتمامات المستفيدين
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قائي خدمة موجهة للفرد أي أنها مصممة وفقا الحتياجات و مما سبق يتضح أن البث االنت

كل باحث بعينه و لهذا فإنها تختلف في خدمة اإلحاطة الجارية الموجهة للباحثين كلهم أو 

  : ، و تهدف هذه الخدمة بصفة عامة إلى1للباحثين لمجموعات أو قطاعات 

ضوع أو الموضوعات  توفير وقت المستفيد في اإلطالع على اإلنتاج الفكري في المو-

  .التي تهمه في مجال اهتماماته

  . تكوين ملفات خاصة تشتمل على مستخلصات أرسلت إلى الباحثين لكي يحتفظوا بها-

 التعرف على تواجد مصادر المعلومات و الدوريات التي تعرف من قبل إن خدمة البث -

يتطلب تقديم هذه الخدمة  و 2. االنتقائي للمعلومات قد توفر من الحاجة إلى البحث الراجع

  :الخطوات التالية

  . إجراء مسح شامل للمستفيدين من خدمات المكتبة الجامعية-

  . تحديد مجاالت اهتمام كل منهم و تحديد أوليات كل مستفيد-

 إعداد استمارة السمات الخاصة بكل مستفيد على حدى، و تتضمن هذه االستمارة -

لمحددة و المستخرجة من قائمة المصطلحات وصف للسمات بمجموعة من المصطلحات ا

  .أو المكنز المستخدم في تكشيف و تحليل الوثائق الواردة إلى المكتبة

   مضاهاة استمارة سمات كل مستفيد باإلضافات الدورية إلى بنك المعلومات -

  .و استرجاع المعلومات المطابقة لهذه االستمارة و تزويد المستفيد بها تباعا
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  .تفيدين بواسطة البريد أو الهاتف أو وسائل أخرى إعالم المس-

 تحديث الملفات بطلب من المستفيد لكي يكون باإلمكان وصف االحتياجات بصورة -

   1. أفضل أو التعديل

و تنطوي هذه الخدمة على إمكانات التغذية المرتدة التي تستغل أراء المستفيدين حول 

تقبل و عادة ما يتم تغيير سمات المستفيدين أو فعالية ناتج البحث لتطوير الخدمات في المس

تعديلها على ضوء هذه اآلراء على أنه كلما ازداد عدد المستفيدين و تشعبت مجاالت 

 من ناحية و كلما أصبحت الحاجة ملحة إلى إدخال المعالجة اآللية للمعلومات 2اهتماماتهم

  .رعة أكثراستخدام الحاسب اإللكتروني النجاز الخدمة بدقة أكثر و بس

  : البحث باالتصال المباشر 

  هو عبارة عن نظام السترجاع المعلومات بشكل فوري عن طريق استخدام الحاسوب 

  و المحوالت إضافة إلى البرمجيات الجاهزة التي تزود المستفيدين بإجراءات تخزين 

ل البحث و استرجاع قواعد المعلومات المقروءة أليا و هناك تسميات أخرى لهذه الخدمة مث

  ......    االسترجاع على الخط المباشر، التواصل على الخط3اآللي المباشر

  :و لهذه الخدمة فوائد كثيرة منها

 اإلجابة عن االستفسارات و تزويد المستفيدين بما يحتاجونه من قواعد بيانات تشمل -

  .على معلومات تعين الباحث و تجيب على استفساراته
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معلومات التي توفر جهدا و وقتا كبيرين في حصر و تحديد  اإلحالة إلى مصادر ال-

احتياجات الباحث من المقاالت و الموضوعات و المواد التي تهمه و ذلك عن طريق 

  .القوائم البيبليوغرافية

  . يساعد البحث باالتصال المباشر على إنشاء شبكة محلية أو إقليمية للمعلومات-

طبوعات و تشجيعه نظرا لحاجة المستفيدين إلى مثل  تسهيل عملية تبادل الوثائق و الم-

   1.تلك الوثائق التي تظهر

  :و حتى يتحقق هذا االتصال يتطلب ذلك توفر ما يلي

 اختصاصي -  قواعد و بنوك معلومات- شبكة لالتصاالت- الهاتف- المحطة الطرفية-

  . المستفيد-البحث

  :أما عن خطوات البحث فهي كالتالي

  . تحديد أغراض و أهداف البحث بداية البحث بعد-

 اختيار قاعدة أو قواعد المعلومات المطلوبة للبحث و يتم اختيار قواعد المعلومات على -

  .أسس معينة

 تحديد و اختيار المفاهيم، المصطلحات و المواصفات المناسبة للبحث و عالقات تلك -

  .المفاهيم المتداخلة

استخدام ( إستراتيجية البحث المطلوبة  استخدام المصطلحات و المواصفات في ضوء-

  ).المنطق البولياني
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  . ظهور نتائج و مخرجات بشكلها المقروء على الشاشة-

  . تقييم المخرجات المستخرجة على ضوء اإلستراتيجية المطبقة-

و بهذا القدر قد نكون قد ألقينا إطاللة على أهم الوظائف الفنية و الخدمية التي تقوم بها 

   سبيل ري غليل المتعطشين للمعلومة إنشائها فيلجامعية لتحقيق الغرض من المكتبات ا

  .و منه اإلسهام في أهداف الجامعة األم

  : إمكانيات المكتبة الجامعية-3-3

لقد كانت المكتبة الجامعية و ال تزال رائدة البحث العلمي، و سباقة إلى كل جديد في 

 مصادرها و كتبها انطلقت البحوث و الدراسات المجتمع، فمن أبوابها و قاعاتها و من بين

  مستعملة كل 1و خرجت الفرضيات و النظريات، و أعلنت االكتشافات و االختراعات 

لعل هذه المقولة تحيلنا  .التجهيزات و الوسائل المساعدة سواء أكانت تقليدية أو تكنولوجية

له و ال يمكن ألي واحد منها إلى أن المكتبة الجامعية نظام متكاتف بين عناصره المكونة 

  االستغناء عن األخر لتصل في األخير إلى غايتها المنشورة، و هي إيصال معلومة 

  و إرضاء مستفيد فما هي هذه اإلمكانيات يا ترى؟

يمكن اإلجابة عن هذا السؤال بتطبيق مبدأ أن المكتبة هي منظمة خدمية لها إمكانيات 

، )عاملين(إمكانيات بشرية : القتصادية أي لديهاتتشابه إلى حد بعيد مع المؤسسات ا

، و فيما يلي )ميزانية(و إمكانيات مالية ) مبنى و تجهيزات و مجموعات(إمكانيات مادية 

  .سوف نتطرق إليها بشيء من اإليجاز
                                                 

  net.shern.nivdamasu.wwwمتاح على شبكة اإلنترنيت. ]2006-05-24[. ]على الخط[ العلمي، البحثالمكتبة الجامعية و  1 
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  ):العاملون( اإلمكانيات البشرية -3-3-1

مرهونا بتحقيق أهدافه لقد أصبحت المؤسسات الحديثة مؤمنة بأنه إذا كان نجاح المشروع 

فإن أفراد القوى العاملة هم الوسيلة لتحقيق هذه األهداف، و حتى تزدهر و تتطور 

 تعيد ترتيبالمؤسسة بصفة عامة و المكتبة الجامعية على وجه التخصيص فإنها عليها 

يق يقوم على تكوين فر) العاملين(ياتها، و إن تبني مدخال بناءا و فعاال إلدارة األفراد وأول

متكامل من العاملين لديهم الخبرة و المهارة و لديهم أيضا الرغبة االختيارية في العمل 

بكفاءة، و يتوافر لديهم الحافز لرفع كفاءتهم اإلنتاجية، و يشعرون بالرغبة في البقاء في 

 بتحديد  1" المكتبة و الوالء لها، و يتأكد ذلك بأهمية سعي المكتبة بطريقة إيجابية و بناءة

  .حيثيات هؤالء العاملين من حيث عددهم و فئاتهم و المؤهالت و وضعهم األكاديمي

   2:  عدد العاملين بالمكتبة الجامعية

لم يحدد العدد الفعلي للعاملين في المكتبات الجامعية، فمنهم من ربط عدد العاملين بعدد 

 بها، و كانت المعادلة المسجلين في الجامعة، و منهم من ربط عدد العاملين بالخدمة الفعلية

عدد "صعبة لم تجد صدى لدى نقوس المسؤولين و آخرون ربطوه بعدة عوامل مترابطة 

  المسجلين، و ساعات عمل المكتبة، و طبيعة مواردها و خدماتها و حجم مقر المكتبة 

و تصميم المبنى، أما في بريطانيا فقد ربط العدد بالميزانية و إلى غير ذلك لكن ما يجرد 

شارة إليه أنه يجب على المكتبة الجامعية أال تستعين بعدد من الموظفين يفوق احتياجاتها اإل

                                                 
   ع .1990مجلة العلوم االقتصادية و اإلدارية،  . إدارة األفراد في مشروعات األعمالوظائف و دور 1
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الفعلية و ال تستخدم عدد غير كاف من العاملين ألن المكتبة التي تفعل ذلك تتجه بخطى 

و لم يصل أحد إلى تحديد كمي معين و إنما كل . سريعة نحو النزول بمستوى الخدمة

  .مكتبة و ظروفها

   1: ات العاملين في المكتبة الجامعيةفئ

 يعتبر تصنيف الوظائف في المكتبة الجامعية من األمور الضرورية إذ أنه يعمل على 

تحديد الواجبات و األعمال التي ينبغي تنفيذها و توضيح خط السلطة أما إلى ما هو دون 

ح كما يجب إعادة الوظيفة الواحدة و مدى المسؤولية و المؤهالت المطلوبة لألداء الناج

النظر من حين إلى أخر في تصنيف العاملين و يعهد بتلك المهمة إلى مدير شؤون 

العاملين بالجامعة أو مدير شؤون العاملين بالمكتبة، و في كل الحاالت يجب على مدير 

  .المكتبة اعتبار ذلك من األمور بالغة األهمية

بإعداد جدول يبين وظائف " تاوبر"و " ولسون"و فيما يخص المكتبات الجامعية فقد قام 

  .فئات المكتبة

                                                 
  50-47. ص. نفسهرجع الم 1
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  اإلمتداد الثاني  اإلمتداد األول  الفئة

  المؤهلون اإلداريون

  المؤهلون الفنيون

  المؤهلون الباحثون

  المؤهلون

 المؤهلون التعليميون

  مدير المكتبة

  مساعد المدير

  مدير شؤون العاملين

  رؤساء األقسام

  التزويد

  الفهارس

  التجليد

  التصوير و النسخ

  المراجع

  البيبلوغرافيا

  الدوريات

  المتخصصون

  المراجع

  اإلعارة

  حجر الكتب

  العاملون بالمكتبات الفرعية

  الكتابيون غير مؤهلين

  الحسابات

  البيكتيرية

  الكتابة على اآلالت الكاتبة

 .الطالب المساعدون، عمال النظافة الصيانة الحراس  فئات أخرى  فئات أخرى

   وظائف فئات المكتبة) 03( :رقمدول ج
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  : مؤهالت مدير المكتبة 

و هو المسؤول عن التخطيط "قبل التطرق لمؤهالت مدير المكتبة يجب التعريف به 

لمستقبل إدارة المكتبة و توجيه المرؤوسين و اإلشراف عليهم و مراقبة أدائهم و على أداة 

 من هذا المنطلق يجب االهتمام به و ذلك  و1"التطور الشامل في الجهاز اإلداري للمكتبة

بتنمية معارفه و اتجاهاته نحو العمل هذا ما يكسبه شخصية مميزة، تقع على كاهلها أعباء 

إدارة الموظفين و تحفيزهم و تقييم أدائهم و تفعيل أدوارهم بناء على مفهوم واضح للعملية 

  . التي تؤثر فيهااإلدارية عموما و القيادة خاصة و طبيعة العمل و البيئة

  :هذا المسؤول) أو صفات(و فيما يلي سوف نتطرق إلى بعض مؤهالت 

  :القدرة اإلدارية/ أ

تعتبر المشاكل اإلدارية في المكتبة الجامعية أكثر تعقيدا من تلك القائمة في المكتبات 

 األخرى و لذا لزاما على هذا المدير الوعي بوظائف و مبادئ اإلدارة العلمية و كيفية

  .تطبيقها على الموارد كذا قدرته على حل المشاكل و اتخاذ القرارات

  إن مدير المكتبة الجامعية هو الذي يأخذ بزمام المبادرة في تشكيل السياسة اإلدارية، 

و لكن عليه قبل كل شيء أن يحرص على أن تكون سياسته خالية من الدكتاتورية باعثه 

   2. لين تحت إدارتهعلى األمل و االستقرار في نفوس العام

  

                                                 
مجلة المدرسة الوطنية : إدارة. مقتنيات التطوير و انعكاساته على األداء العام لإلدارة: ة االعتبار لدور المسيرمن أجل إعاد. رضا، تير 1

  . ص. 2، ع 11مج . 2001رة، لإلدا

  . 54-52. ص. المرجع السابق. نهاوي، محمد أمينالب 2
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  :الخلفية العلمية/ ب

إن حصول مدير المكتبة الجامعية على درجة الدكتوراه في التخصص يعتبر شرطا ثانويا، 

غير أن حصوله على درجة ماجستير في علم المكتبات كحد أدنى شرط يكاد يكون متفق 

مدير المكتبة  هذه المسألة فيقول أن هناك اتجاهين الختيار *عليه، و يناقش طومسون

  الجامعية، يعتمد األول على الدرجة العلمية، أما الثاني فيعتمد على إحراز خبرة مهنية،

 و إن أمكن الجمع بين االتجاهين أي الدرجة العلمية و الخبرة المهنية لتحقق االختيار 

  .المثالي

  :االهتمام بالتعليم و البحث/ ج

  رورة فاطالعه على طرق التدريس المتبعة إن اهتمام مدير المكتبة بالبحث و التعليم ض

و الوقوف على المناهج الدراسية الجارية أمر ال يقل في األهمية، بذلك يتكون لديه إدراك 

  .سليم و فهم واضح للمجاالت الدراسية التي تحتاج إلى مساندة أكبر من المكتبة

  :القدرة على التعامل مع الطالب/ د

من معرفة ما ) المسؤول( رسالتها إن لم يتمكن المدير تخفق المكتبة الجامعية في أداء

  .يحتاج إليه طالب جامعته و الوسائل الفعالة لتلبية مطالبهم

  1: االبتكار/ هـ

إذا كانت المكتبات في الدول المتقدمة أظهرت اهتماما جديا و أصيال يدعم األفكار الجديدة 

  ملها، لتحقيق مستويات أفضل و تشجيعها، و احتضان االبتكار و التغيير في أسلوب ع
                                                 

 نوبل عام جائزة ىحصل عل• لترا، بإنجم في مدينة مانسيشتر 1856 ديسمبر سنة 18 ولد في :تومسونجوزيف جون   *
  م1940 عام اوت  30توفي في آامبردج في .  اإللكترون  أشتهر تومسون بلقب أبو اإللكترون، لجسيم اآتشافهم عن 1906

  .1 ص. 1ع . 40مج . 2000مجلة اإلدارة العامة، . العوامل المؤثرة على السلوك اإلداري اإلبتكاري لدى المديرين. ب، ناديا حبيبأيو 1
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و إرضاء مستفيديها فإن المكتبات في الدول النامية أحوج ما تكون إلى التأكيد على أهمية 

 باإلضافة إلى حاجتها إليجاد  األفكار المبدعة و القدرات الخالقة لمديريها و عامليها

رارات فيها، و المناخ المالئم الذي يشجع اإلبتكارية للعاملين و المديرين أصحاب الق

  .يوظف هذه القرارات بالشكل المناسب لمعالجة العديد من مشاكلها لترقي بأدائها

  : الوضع األكاديمي للعاملين المؤهلين

أن المقصود بالوضع األكاديمي هو االعتراف الرسمي بالمكتبين المؤهلين " جلفاند" يقول 

ات أعضاء هيئة التدريس، أعضاء في هيئة التدريس و البحث، و ذلك بوضعهم على درج

و منحهم نفس األلقاب أو ما يقابلها و مساواتهم معهم في الرواتب و االمتيازات خصوصا 

  .أولئك الحاصلين على درجات عالية

يؤيدان الرأي القائل أن المهنة المكتبية تستطيع الوقوف على " *ويبر"و " *روجرز"أما 

المهنة المكتبية ال يمكن مقارنتها بأي حال قدميها دون التخفي وراء ألقاب علمية و ألن 

  .من األحوال بمهنة التدريس العالي

  ):الميزانية(اإلمكانيات المالية  2-3-3 

إن الميزانية هي العنصر األساسي و العمود الفقري ألية مؤسسة ،و بالنظر للوضع ″

المكتبة الجامعية القانوني للجامعة  ، و من ثم الوضع القانوني للوحدات  المكونة لها ، و 

احد مكوناتها  ، فان الميزانية التي تمنحها الجامعة لمكتباتها  هي المصدر األساسي لتنمية 

                                                 
درس بجامعة اآاديا عمل آأستاذ تاريخ بنفس الجامعة شغل منصب وزير العمل  بنوفاإيكوسا  ) 1910 -1894(نورمان ماآليود روجير    *
)1935-1939 (  
  

   عالم اجتماع و اقتصاد ألماني احد مؤسسي علم االجتماع المعاصر رفقة آارل مارآس 1920-1864: ماآس ويبر  *
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 في واقع األمر تظهر توزيع النفقات و تصبح وسيلة هامة في يد اإلدارة 1″مجموعاتها

جزاء لتطبيق عملية الرقابة، و الميزانية عادة نتناول سنة كاملة و يصبح تقسيمها على أ

السنة كأن تكون هناك ميزانية لستة أشهر أو لثالثة و على األخص اإلعتمادات المتغيرة، 

  2. و لمواجهة التذبذبات الموسمية أو الناتجة عن ظروف طارئة

  إن التخطيط المالي الذي يتوفر للمكتبة هو الذي يقرر عادة مستوى المكتبة و كفاءة 

   3ادها خدماتها و مدى استجابتها لمتطلبات رو

فالدعم المالي القوي هو الذي يضمن للمكتبة تنمية مجاميعها بما يالئم أغراضها و هو 

  الذي يؤكد إمكانية استقطاب الكوادر الفنية 

و المساعدة ذات الخبرة و الكفاءة العالية، كما أن الدعم المالي هو الذي يحقق للمكتبة 

لتي تحقق للرواد االستفادة القصوى من توفير المباني و األثاث و األجهزة المالئمة و ا

  .المكتبة

هذا و يمكن أن تعبر الميزانية عن خطط المكتبة للفترة التي أعدت من أجلها فهي تفصح 

  :عن

   عزم المكتبة على الحفاظ على المستوى الجاري من حيث الخدمات و نمو المجاميع -

  .و الكوادر

                                                 
. رسالة دكتوراه.دراسة تحليلية: سياسة تنمية المجموعات في مكتبات المعاهد العلمية بجامعة منتوري قسنطينة. لحتي، محمد الصاناب 1

  . 74.ص.2006.نةقسنطي

  .123. ص. 11ع . 1980مجلة االقتصاد و اإلدارة، . ، علي رفاعة، اإلدارة المالية في الصحيفةاألنصاري 2

   84-78ض  . 1980دار الكتب للطباعة و النشر ،]: م.د. [ المكتبةإدارة. ، عبد الكريم إبراهيماألمين 3 
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ة مجاميعها بإضافة مجاميع مهمة و كبيرة  عزم المكتبة على االرتقاء بخدماتها و تقوي-

  .لسد بعض الفجوات في المجاميع أو نتيجة لتوقع إضافة برامج جديدة

 عزم المكتبة على التوسع في بعض النواحي كاألتمتة أو زيادة أصولها الثابتة كالمباني -

  .و غيرها

تبة ألخرى و من  كبيرا من مكافمن ناحية الموارد و مصادر التمويل فإنها تختلف اختالف

بلد لبلد إما فيما يخص المكتبات الجامعية فعادة تمولها المؤسسة األم و هي الجامعة 

  .باإلضافة إلى أن بعضها تتمتع بمداخيل معينة نتيجة الستثمارات نقدية أو عينية

  :أما فيما يخص وجوه أو اعتمادات صرف الميزانية في المكتبة الجامعية فهي كالتالي

  : المواد المكتبية اعتمادات 

في بداية حديثنا عن اعتمادات المجموعات من المناسب أن نشير إلى بعض النقاط العامة 

  التي تساعد على وضع ميزانية المواد الثقافية كضرورة وجود سياسة اقتناء واضحة 

و دقيقة في المكتبة الجامعية إذ أن هذه السياسة هي بمثابة اإلطار العام الذي يحدد 

  انيةالميز

 و من المبادئ األخرى في هذا المجال هو مبدأ المقارنة و نعني به أن تقوم إدارة المكتبة 

الجامعية بوضع دراسة مقارنة لميزانية المجموعات في عدد من المكتبات الجامعية األمر 

 .الذي يسهل على المكتبة التوصل إلى أرقام معقولة

   هذا المجال مبدأ التوازن في نوعو من المبادئ األخرى التي يجب أن تراعى في
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كما أن لسن المكتبة ارتباط كبير بحجم الميزانية  .المجموعات أو المواضيع التي تغطيها

هذا و نالحظ أن .المخصصة للمجموعات فكلما كانت أحدث احتاجت إلى حجم أكبر

  :ينالميزانية لسنة ما فإنها تراعي ميزانية السنة الماضية و هي تراعي في ذلك نقطت

مراعاة االرتفاع المتوقع في األسعار في سوق الطباعة و النشر األمر الذي يتطلب  -

  .زيادة الميزانية تتالءم مع نسبة االرتفاع المتوقع

مراعاة التوسع في برامج الخدمات و المواضيع التي على المكتبة توفيرها و كذلك  -

 و االستعداد لهذا مراعاة التغيرات المحتملة في المجتمع الذي تخدمه المكتبة

  .  التغيير

  : اعتمادات الخدمات و الرواتب  

اعتمادات الرواتب و الخدمات و الثانية ال تقل ) المجموعات(تلي اعتمادات المواد الثقافية 

أهمية عن األولى بل توازيها و ربما  تفوقها حيث أن نجاح األولى يعتمد إلى حد كبير 

كتبة، إذ أن الكوادر الكفؤة ذات الخبرة الطويلة هي التي على نوعية الكوادر التي تتوفر للم

تستطيع أن تترجم برامج المكتبة سواء للخدمات أو التنمية المجموعات، و إلعداد ميزانية 

الرواتب تسترشد المكتبة بأرقام الميزانية الجارية و بالوظائف الواردة فيها باإلضافة إلى 

  :ل التاليةذلك يؤخذ بعين االعتبار كل من العوام

  . االرتفاع المتوقع في تكاليف المعيشة-

  . المبالغ الالزمة لتكريم الموظفين حسب أدائهم و مستوى خدماتهم-



  مكانيات واإلفالمفهوم، الوظائ: المكتبة الجامعية:الفصل الثالث 

 108

 اإلستحداثات الجديدة التي تخطط لها المكتبة لتحسين خدماتها و رفع مستواها أو لتقديم -

  .خدمات و تخصصات جديدة

 أخرى خارجية مثل عدد المستفيدين أو الطلبة باإلضافة إلى العوامل السابقة فيوجد عوامل

  المسجلين في الجامعة يحدد عدد العاملين و ارتفاعهم يعني ارتفاع مضطرد للعاملين 

  .و بالتالي ارتفاع الميزانية

  :اعتمادات مالية أخرى 

 إن اعتمادات المجموعات و الرواتب و الخدمات تمثل الجزء األكبر من ميزانيات 

  .عية إال أن هناك اعتبارات أخرى يجب أن تؤخذ بعين االعتبار و من بينهاالمكتبات الجام

  . نفقات البريد و الفاكس الهاتف-

  . المطبوعات الداخلية و التشغيلية-

  ).الشراء و الصيانة( األجهزة و المعدات و األثاث -

  . أجور لوظائف قصيرة األمد-

  . مصاريف السفر-

  . الماء و الكهرباء-

  .مباني صيانة ال-

  . التأمين-

  . مصاريف متفرقة-
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في نهاية األمر كالمنا عن الميزانية في المكتبة الجامعية يحولنا إلى أن هذا الموضوع لم 

يحظ بالدراسة و االهتمام في مكتباتنا الجامعية إذ أن أغلبها تفتقر إلى ميزانيات متكاملة 

المبنى (اإلمكانيات المادية . كتبةتستطيع من خاللها معرفة اإلنفاق الفعلي و نسبة على الم

 ).و التجهيزات و المجموعات

 ) المباني و التجهيزات (  اإلمكانيات المادية 3-3-3

تتمثل اإلمكانيات المادية في المكتبة الجامعية في العقارات و تجهيزاتها باإلضافة إلى 

  .المجموعات التي تعتبر أساس وجود المكتبة

  : البناية

المناسب للمكتبة أهمية خاصة عند إقامة مبنى لها، لما لهذا المكان من دور الختيار المكان 

  في نشاطها و فعاليتها و ماله من أثر في تمكينها من تحقيق أهدافها في خدمة روادها 

  :و المنتفعين من كنوزها و من بين هذه الخصائص و الشروط ما يلي

  : جودة الموقع-أ

  هجة و الهدوء و تصله أشعة الشمس و الهواء النقي إن الموقع الجميل الذي يتصف بالب

و يسهل الوصول إليه، يجعل من المكتبة محببة لروادها تغمرهم بالمتعة إلى جانب 

  .المعرفة و تجعل من القراءة و البحث و التتبع

  : سعة المكان-ب

مكتبة إن المكان الواسع و البناء الفسيح الذي يحوي المرافق األساسية الضرورية لعمل ال

  .يضيف الشيء الكثير إلى الموقع الجميل
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  : جودة التصميم-ج

إن جودة التصميم و مالئمته لوظائف المكتبة و تنظيمه لواقع أقسامها المختلفة بما يضمن 

انتظام العالقات الوظيفية فيما بينها أمر يدعو إلى ارتياح العاملين فيها و يدفعهم إلى تقديم 

  .مأفضل الخدمات لرواد مكتبته

  : توفير وسائل الراحة-د

  أما توفير وسائل الراحة من تدفئة و تبريد و تهوية و إضاءة و هدوء و مرافق صحية 

و أماكن للتدخين و االستراحة فهي أمور أساسية تنقد رواد المكتبة و العاملين فيها من 

التطرق إلى كما يمكننا . المضايقات الكثيرة التي يسببها عدم وجود مثل هذه الوسائل فيها

  :النقاط التالية ألهميتها و هي

  : الضوضاء-أ

يجب بذل أقصى جهد ممكن لتوفير جو هادئ لراحة قراء المكتبة و العاملين فيها، فإذا ما 

تعذر ذلك في تصاميم البناء فيجب اللجوء إلى العوامل المساعدة لتخفيف مصادر 

أو في األثاث و حيثما تطلب الضوضاء باستعمال المواد العازلة سواء على األرضيات 

  .الحاجة

  : اإلضاءة-ب

إن لإلضاءة أهمية كبيرة في المكتبة لما تحدثه من أضرار على العيون إذا ما كانت غير 

جيدة و في هذا المجال يجب االنتباه إلى عدم استعمال األنواع المتعددة من المصابيح 
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الورق كما يجب توزيع تجنبا لتناقضات الوهج و انعكاساته على سطح المناضد و 

اإلضاءة بشكل جيد و خاصة في قاعات المطالعة و مخازن الكتب، كذا يجب وجود 

  .اإلضاءة الطبيعية

  : تكييف الهواء-ج

يجب أن يتوفر في المكتبة الهواء النقي و الحرارة المناسبة صيفا و شتاء و الرطوبة 

  .النسبية الضرورية

  : وسائل االتصال-د

ما يتعلق بمدى حاجتها إلى وسائل االتصال الالزمة اعتمادا على حجم تختلف المكتبات في

المبنى و طبيعة الخدمة التي يقدمها و تنظيمها، إن هذه الوسائل متعددة و متنوعة منها 

و منها لالتصال كالهاتف و نظم التنبيه ) كالمصاعد و العربات(ألغراض نقل المجموعات 

  .....الضوئي

  : التجهيزات

زات التي تحتاجها المكتبة متنوعة و مهما تنوعت هذه األجهزة فعلى المسؤول إن التجهي

على المكتبة الجامعية أن يراعي عدة عوامل عند عوامل عند اختياره لها و هذه العوامل 

   1:هي

  .المرونة في الترتيب كخاصية أساسية، و يجب تجنب األثاث و التجهيزات الثابتة -

  .م موحد كذا التجهيزات األخرى أن تكون رفوف المكتبة من حج -
                                                 

  .103-96. ص.  نفسهالمرجع 1
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  .حرص على توفير الراحة و القدرة على التحمل و التنوع في قطع األثاث بالذاتال -

التنسيق بين األلوان و المواد من أجل توفير الجو المناسب و الجذاب المشجع الذي  -

  .ينسجم و أغراض المكتبة، و ليس من المهم أن يكون ضخما أو باهض الثمن

  .ية المكتبات استعمال األثاث المعدني لشدة تحمله و طول عمرهو تفضل غالب

و فيما يلي نتكلم عن التجهيزات المستعملة في قاعات و مخازن المكتبة باختصار شديد 

  .كلمحة لإلعالم فقط

  : أثاث قاعة المطالعة

  . مناضد المطالعة-

  . تكون صحية مقوسة الظهر لتوفر الراحة: الكراسي-

  .نها جدارية ذات وجه و أخرى وسطية ذات وجهين م: خزانات كتب-

  . و ذلك لكبر حجم بعض المعاجم و تعذر وضعها على الرفوف: حامالت المعاجم-

  : أثاث قاعة الدوريات 

  ......تحتاج هي أيضا كراسي و طاوالت للمطالعة

  . عارضات األعداد الجارية-

  . عارضات األعداد الجارية و السابقة-

  .د عارضات الجرائ-

  . حامالت الجرائد-
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  : أثاث قاعة الفهارس 

  ).الفهرس البطاقي( مجرات بطاقات الفهرسة - 1-

  . مناضد لقراءة المجرات أو الفهارس المطبوعة- 2-

  . حواسيب لقراءة الفهارس اآللية- 3-

  : قاعة الخرائط و األطالس 

ا ألحجام تستعمل عارضات و أثاث خاص للخرائط و األطالس و هي بأحجام متنوعة تبع

  .الخرائط و األطالس

  : قاعة األسطوانات و المواد السمعية البصرية 

 يوجد مكتبات تعرض األسطوانات داخل أغلفتها في عارضات مخصصة أو توضع في -

  .خزائن و دواليب

  . المواد السمعية البصرية-

  . أجهزة القراءات للمواد السمعية البصرية-

  : مخازن الكتب 

  . خزائن الكتب-

  . عربات نقل الكتب-

  . الدرج-

  . منضدة اإلعارة-
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  : قاعة االنترنيت 

  :تكون هذه القاعة تحوي على

أجهزة حاسوب موصولة بالشبكة كذا الطاوالت المخصصة للحواسيب و الكراسي الصحية 

  .باإلضافة إلى الطابعات

من و باإلضافة إلى كل هذه التجهيزات نضيف أجهزة التصوير و االستنساخ و غيرها 

 .التجهيزات كذلك المخصصة للعمل اإلداري من مكاتب و أغراضها

  : المجموعات 

ورد في النتاج الفكري المنشور في علم المكتبات تعريفات متعددة و مختلفة لمصطلح 

فمصادر المعلومات : "اخترنا منها تعريفا أكثر شموال) المجموعات(مصادر المعلومات 

كالكتب، و الدوريات و تقارير البحوث، و وثائق (ة هي كافة مواد المعلومات المطبوع

كالمواد السمعية، و المواد البصرية (و مواد المعلومات غير المطبوعة ) الخ ...المؤتمرات

التي تقوم ) و المواد السمعية البصرية و المصغرات الفيلمية، و األقراص المتراصة

ظيمها و ترتيبها و حفظها بأحسن المكتبات بجمعها من مصادرها المختلفة، و تعمل على تن

  1.الطرق ليتم من خاللها تقديم معلومات معينة أو خدمة معينة يحتاجها المستفيد

و لقد عرفت المجموعات عدة تسميات مرادفة لها و منها المقتنيات، مصادر المعلومات، 

  .المواد المكتبية، مواد المعلومات، أوعية المعلومات، أوعية المعرفة

  :بثالث مراحل للتطور هي" المجموعات"هذه و قد مرت 
                                                 

  .29. ص. 2003دار الصفاء، : عمان. مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات. ، غالب عوضالنوابسة 1
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  ).مرحلة ما قبل الورق( المرحلة قبل التقليدية - 

  ).المجموعات الورقية( المرحلة التقليدية -

  ).مرحلة المجموعات اإللكترونية(الحديثة  المرحلة -

  أما فيما يخص أشكال المجموعات فحسب دراسة لمصادر المعلومات فقد بين القندبلجي 

  :يان و السامرائي اإلجتهادات المختلفة في تقسيم مصادر المعلومات و هيو عل

  1. مضمونهامصادر المعلومات حسب محتواها أو : أوال

  .مصادر أولية أو من الدرجة األولى -

  مصادر ثانوية أو من الدرجة الثانية  -

  .مصادر من الدرجة الثالثة -

  :مصادر المعلومات حسب الشكل المادي: ثانيا

  : ما قبل الورقية مصادر 

  . الطينيةالرقم - -

  . البرديأوراق - -

  .أخرى - -

  : المصادر الورقية 

  .المخطوطات - -

  .الكتب - -
                                                 

   39-37.ص.  نفسهالمرجع 1
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  .الدوريات - -

  ..).الرسائل الجامعية، التقارير (األخرى الورقية - -

  :المصادر ما بعد الورقية و منها 

  .السمعية المصادر - -

  .الفيلمية المصغرات - -

  .اإللكترونية المصادر - -

  . األنترنيت- -

  .الليزرية المصادر - -

  :مصادر المعلومات حسب جهات إصدارها و تقسم إلى األشكال التالية: ثالثا

  . جهات حكومية- -

  . أو دوليةإقليمية منظمات - -

  . نقابات و أحزاب- -

  . أكاديميةمعاهد جامعات و - -

 . خاصةأو جهات أهلية - -

  .مصادر المعلومات حسب طبيعة النشر: رابعا

  :إلى قسمينو تقسم 

  . مصادر منشورة  -
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  .منشورة مصادر غير   -

 :و نقسم مصادر المعلومات هنا إلى ثالثة أنواع: خامسا

  . مصادر عامة  -

  .مصادر محددة التداول  -

   مصادر سرية   -

  .مصادر معلومات الرسمية و مصادر معلومات غير رسمية: سادسا

  . تقليديةمصادر معلومات التقليدية و مصادر المعلومات غير: سابعا

 .مصادر المعلومات الوثائقية، و مصادر المعلومات غير الوثائقية: ثامنا
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 خالصة الفصل

و في األخير توصلنا أن للمكتبات من اإلمكانيات و الوسائل التي ال تفرقها على 

المؤسسات االقتصادية و الخدمية األخرى بالرغم من طبيعة عملها العلمي أي أننا بهذا قد 

نقطة الحل و الربط في أنها وسط مكيف لتطبيق مبادئ و وظائف اإلدارة وصلنا إلى 

العلمية التي يمكن أن تعتبرها الشق الخفي الذي ال يخطر للعابر بين أحشاء رفوفها       

و مقاعدها و كتبها أهمية لكن نحن و بنظرة أخرى نعي هذا و نحاول أن نبينه و أهميته 

  في الفصل القادم 

  



 

 

 الفصل الرابع

اإلدارة العلمية و المكتبات الجامعية
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  : تمهيد

قد عرفنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة أن اإلدارة هي مجموعة المبادئ و ل

األساليب التي تستخدم لتحقيق نتائج و أهداف محددة من خالل االستخدام األمثل للموارد و 

اإلمكانيات المتاحة بأعلى درجة من الكفاءة، مع مراعاة الجوانب اإلنسانية و ظروف البيئة 

  .بالعمل

الذي يليه فألقينا الضوء، ووجهنا االنتباه نحو المكتبة الجامعية ليتبين لنا أما الفصل 

أنها منظمة تملك من اإلمكانيات و المقومات ما يضطر مسيروها إلى السؤال عن الطرق 

المسهلة و الميسرة للتحكم فيها و استغالل هذه الموارد بالطرق العلمية، مختصرة في 

ر إلى الدهن في بداية هذا الفصل الرابع التساؤل عن مدى اإلدارة العلمية و هكذا يتباد

تطبيق اإلدارة العلمية على المكتبة الجامعية و لإلجابة عن التساؤل يستلزم التقديم له 

باإلدارة العلمية في المكتبة الجامعية ثم في الجوانب التطبيقية ثم إلى وظائف اإلدارة 

  .العلمية الجامعية
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  :لمية في المكتبة الجامعية هوية اإلدارة الع4-1

  :مفهوم اإلدارة العلمية للمكتبة الجامعية 1 -4-1

إن أسس و مبادئ اإلدارة العلمية تعتبر أسسا و مبادئ عامة يمكن تطبيقها في جميع 

أنواع المنشآت على اختالف أنواعها و تباين أنشطتها وأهدافها، و ذلك لمرونة هذه 

  :يرون يعملونالمبادئ و الوظائف، كذلك أن المد

عمال إداريا يشتركون فيه و هو المتمثل في وظائف اإلدارة من تنظيم، تخطيط،  -

  .توجيه و رقابة

 .عمال فنيا متخصص يختلف حسب المؤسسة -

و ككل المؤسسات و المنشآت يعمل مسيرو المكتبات الجامعية بأنشطة إدارية و أخرى 

  .على المكتبة الجامعيةفنية و من ثمة يمكن تطبيق مفهوم اإلدارة العلمية 

إدارة غير مباشرة تستعمل في ذلك وسائل و أدوات علمية، يمكن :" فاإلدارة العلمية هي

من يقوم على رأس الجهاز أو الهيئة من كمزاولة أعمال اإلدارة بدقة دون االتصال 

المباشر، و من تلك الوسائل و األدوات تفويض السلطة وتنسيق الجهود، وتتبع الخطة و 

ويمها و توقيع الجزاء و بعبارة أخرى هي إدارة القوة العاملة و المال و المواد لتحقيق تق

   .1"أهداف محددة وواضحة

تحتوي مبادئ و قوانين تسترشد بها اإلدارة " كما أن علمية اإلدارة تتجسد في كونها

على في تحقيق هدف زيادة اإلنتاجية، كتحليل األعمال و دراسة العناصر المكونة لها 
                                                 

 76. ص.. السابقالمرجع. ، ساميةسماقجي 1
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أسس علمية و االختيار العلمي للعمال و التدريب الصحيح لهم، و اإلشراف و تعاون 

اإلدارة مع األعمال و ترغيبهم في العمل وفقا للطرق و تفويض المهام األولى لإلدارة و 

   1"مهمة التنفيذ إلى العمال

دارة تطبيق أسس اإل" أما فيما يخص مفهوم اإلدارة العلمية للمكتبة الجامعية فهي

العلمية المعاصرة من تخطيط و تنظيم و توجيه و رقابة في متابعة األنشطة و األدوات 

للحصول على أحسن النتائج بأعلى كفاية ممكنة و بأقل مصاريف و جهد، و في أقصر 

وقت ممكن، بكفاءة تنظيمية عالية، حتى األنشطة و الخدمات المكتبية التي تسهم في 

  2"لمعلومات الفورية اتصلت بالعملية اإلداريةاإلنتاج و حفظ و توصيل ا

و البشرية و التكنولوجية و استثمارها   .كما أنها تنظم الجهود، و تنسيق الموارد المادية

بأقصى درجة ممكنة من خالل التخطيط و التنظيم، وذلك للحصول على أفضل النتائج و 

  3تحقيق األهداف المطلوبة بأقل جهد ووقت ممكنين 

اإلدارة بهذا المفهوم، أداة لتطوير المكتبات الجامعية ووسيلة لتقديمها و إذن تعد 

رقيها، و رفاهيتها، و ذلك عن طريق االستقالل األمثل للطاقات و اإلمكانيات المادية و 

  .البشرية و التكنولوجية المتوفرة لديها بغرض تحقيق أهدافها المرسومة

سيظل نقطة خالف العلماء و الباحثين و الجدير بالذكر أن تعريف إدارة المكتبة 

القائمين عليه و أنه سيتغير لتغيير الظروف المحيطة بإدارة المكتبات الجامعية، وأنه 

                                                 
 .432.ص.1970.دار النهضة العربية: بيروت .إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية. ، صالحوانيالشن 1 
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سيتطور ألن العملية اإلدارية ذاتها في تطور مستمر، و بالتالي ستبرز بعض المفاهيم 

ذا التعريف و الجديدة و خاصة السلوكية و التكنولوجية منها التي ستغير من مضمون ه

  .عناصره

  :كما أننا نستنتج أن العملية اإلدارية في العمل المكتبي تتمثل في

قيام المشرف على الخدمات المكتبية باعتباره شخصا مسؤوال ذا قدرة إدارية منفذة  •

المكتبة و توجيه العاملين لتحقيق مهام المكتبة   بالتنظيم و الرقابة على الخدمات

  .الجامعية

علمي للتنظيم المادي للخدمات المكتبية و ذلك للتغلب على النقص وضع تخطيط  •

  .المادي و البشري، وتسيير الخدمات المكتبية

استخدام الماكينات و اآلالت االلكترونية الحديثة في انجاز األعمال المكتبية  •

 . الخدمات و السرعة في الخدمة و األداءةلعصرن

إلجراءات و قياس العمل على العمل تطبيق دراسات الوقت و الحركة و تبسيط ا •

 .المكتبي

دراسة و تقديم النظم و اإلجراءات المكتبية على الدوام لجعلها أكثر فاعلية، وأقل  •

 .تكلفة

 .ضرورة وضع تخطيط علمي لتخزين و استرجاع المعلومات في نظم الحفظ •

لرفع تنمية األفراد العملي من خالل تحليل وظائفهم و إعداد برامج تدريبية لهم  •

 .كفاءتهم العلمية و العلمية
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 .تطوير معايير العمل المكتبي من حيث الكم و الكيف •

   1.الوعي بالتكاليف المتفقة على الخدمات المكتبية •

  : أهمية اإلدارة العلمية في المكتبة الجامعية4-1-2

عدها باإلدارة العلمية يتاح للمكتبات الجامعية مجموعة التقنيات و األساليب العلمية تسا

في أعمالها السابقة بطريقة سليمة تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة و نجاح و لعل السبب 

الرئيسي الذي يمكن وراء نهضة الدول المتقدمة خالل خمسين سنة األخيرة هو تطبيق 

اإلدارة العلمية في عملياتها و أنشطتها، إذ ال يمكن ألية مكتبة أن تكون ناجحة إال إذا 

  .ليب اإلدارة العلميةاستخدمت أسا

و لو استعرضنا أسباب فشل المكتبات الجامعية في الدول النامية في أداء رسالتها 

  :لوجدنا العديد منها

  .إنشاء مكتبات دون دراسة كافية ألسس التنظيم و نظم التشغيل -

  . عدم تحديد األهداف التي تسعى المكتبة لتحقيقها -

فقد السلطة قوتها يتنظيمية في المكتبات مما  الخلل الواضح في الهياكل اإلدارية و  -

  .لية الرقابية غير قائمةمو يجعل الع

 عدم كفاية العاملين فالغالبية منهم غير مؤهلين من ناحية و غير مدربين من ناحية  -

  .أخرى
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 عدم كفاية االعتمادات المالية التي تعتبر المحرك ألنشطة المكتبة و هذا ناتج عن  -

  .يط الماليسوء التقدير و التخط

  . الفشل في االحتفاظ بسجالت كاملة و دقيقة و منتظمة لكافة األنشطة المكتبية -

عدم االستعداد للمتغيرات غير المتوقعة و خاصة التغيرات في أساليب التعليم و  -

   1.مناهجه، كذلك التغير التكنولوجي و ما يصاحبه من نفقات

اب اإلدارة العلمية و أساليبها، و هنا كل هذه األسباب توجهنا إلى عامل واحد و هو غي

  2.نلخصها في النقاط التاليةتظهر أهمية اإلدارة العلمية التي 

تنفيذ السياسة الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة في حدود اإلمكانيات  -

 .المتاحة

استغالل الموارد المادية و البشرية و التكنولوجية و تنسيقها بأحسن الطرق  -

 .ا لتحقيق األهداف الموضوعةالممكنة، و تسخيره

تنمية القدرات و الكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ الخطط المرسومة من  -

أجل تحقيق األهداف، و ذلك من خالل االختيار األفضل للعاملين و تنميتهم 

  .مهنيا بما يتالءم مع التطورات الحديثة في العمل و المهنة

وى أمثل من خالل تنمية العالقات اإلنسانية االرتقاء بالمناخ التنظيمي إلى مست -

  .بين العاملين و تحقيق الرفاهية النفسية و المادية لهم
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المواءمة بين متطلبات البيئة الداخلية للمكتبة الجامعية و بيئتها الخارجية و  -

 .إزالة المعوقات في هذا المجال بما يكفل تحقيق األهداف الموضوعة

متضاربة مثل المصالح و األهداف و الموارد و  الموازنة بين االتجاهات ال -

  .النفقات

تكريس منهج التطوير التنظيمي المتكامل الذي يرتكز على كون المكتبة  -

الجامعية نظاما مفتوحا يتفاعل مع المكتبات و المنظمات األخرى ذات العالقة 

الموجودة في المجتمع،نظاما قادرا على التغيير و النمو المتواصلين على 

وى األفراد و الجماعات و على المستويين الجزئي و الكلي، ويتضمن مست

هذا التغيير و التطوير في الطرق و الوسائل التي تدعم عمليات المكتبة أو 

  .مركز المعلومات

تحقيق الكفاية اإلنتاجية، و الفاعلية اإلدارية بأقل ما يمكن من الوقت و المال  -

  .و األفراد

  :ة العلمية في المكتبة الجامعية أبعاد تطبيق اإلدار4-2 

 : كيفية تطبيق اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية4-2-1

  اإلدارية التي 1في حل المشكالتتعتمد اإلدارة العلمية أساسا على المنهج العلمي 

تواجه المؤسسات و الهيئات أثناء القيام بأنشطتها المختلفة و كما في العلوم اإلنسانية  

  .طي مردودا معينا في موقف معين ثم يعطي مردودا مختلفا في موقف آخرالذي قد يع
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هذا كما أن التغيرات المستمرة في البيئة المكتبية و المشكالت بأبعادها و أشكالها جعل 

و من ثم جعل  .اإلدارة بأساليبها التقليدية تقف عاجزة عن مواجهتها بالحلول الممكنة

ئم إليجاد نقاط الضعف لمعالجتها و الوصول إلى سبل و اإلدارة تهتم بتحليل النظام القا

أساليب علمية تحقق أعلى مستويات الكفاءة و األداء في أقل وقت و بأقل التكاليف، و تقف 

هذه اإلدارة العلمية لتساند مدير المكتبة الجامعية و تمده باألساليب المنهجية في إدارة 

ى تقدير المواقف على نحو أدق و أحوط، ألن األنشطة المكتبية و الموظفين، و تعاونه عل

أساليب المنهج العلمي تقوم بتحديد واضح و دقيق للخطوات التي يمكن اتخاذها للوصول 

إلى قرار سليم لمواجهة أي موقف في المكتبة الجامعية و هذه الخطوات يمكن تلخيصها 

  :فيما يلي

حديد مجالها ثم صياغتها  تتضمن التعرف على المشكلة و ت:مرحلة الوصف و التعريف

  .في كلمات أو رموز تعبر عنها

 تتضمن بيان الروابط و العالقات الموجودة بين :مرحلة وضع الفروض و التفسير

طائفة من الظواهر المتشابهة، حيث يتم وضع مجموعة من الفروض نتيجة مشاهدة 

أخد الفروض الظواهر المختلفة التي تؤثر في المشكلة من قريب أو بعيد،ثم اختيار 

الذي يمكن أن يكون قضية تفسيرية لمجموع هذه الظواهر ثم بعد ذلك تمتحن صحة 

  . الفروض
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 وتتضمن تنظيم القوانين الجزئية لكي تدخل في نطاق أعم بأن تصبح :مرحلة التعميم

  .مبادئ عامة يمكن أن يستخرج منها قوانين بواسطة االستدالل

د مدير المكتبة الجامعية  في اتخاذ القرارات و على ذلك فان الطريقة العلمية تساع

  .الصحية بتوفير أسس المقارنة و المفاضلة بين الحلول و اإلجراءات البديلة

وهناك مجموعة األسئلة المعيارية تساعد مدير المكتبة الجامعية في الكشف عن أفضل 

سئلة هي الطرق و األساليب لما يجب أن تقوم به مكتبة من أنشطة وأعمال، و هذه األ

  ماذا،؟ لماذا،؟متى،؟أين،؟كيف،؟من،؟:ست

و من الممكن اإلشارة إلى هذه األسئلة في ضوء العمليات التي تتم في المكتبة الجامعية 

  .بصورة مختصرة

 أي ما هي العمليات الضرورية التي يجب أن تؤدي في المكتبة الجامعية؟سنتبع : ماذا 

فصلة من ناحية االستعمال االقتصادي لليد تقسيم تلك العمليات إلى إجراءات عمل من

العاملة و اآلالت المستخدمة و المتصلة من حيث الهدف و الجوهر، فعملية التزويد 

  :مثال يتفرع عنها مجموعة من اإلجراءات

  . التوصية بشراء كتاب ما-

  . التأكد من أن هذا الكتاب لم يسبق طلبه-

  . الحصول على الكتاب و دفع قيمته-

  . الكتاب في السجل تسجيل-
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  . إعطاء الكتاب رقمه التسلسلي-

  . ختم الكتاب بخاتم ملكية المكتبة-

 و هذا السؤال مرتبط بالسؤال السابق و معناه هل كل اإلجراءات ضرورية، و : لماذا 

هل يمكن تأدية بعضها في أقسام أخرى في المكتبة، و يمكن االستغناء عن بعضها أو 

 لإلدارة العلمية هو التقليل من العمليات غير الضرورية بل فالهدف أساسي. اختصارها

االستغناء عنها إن أمكن، و ذلك يتأتى من خالل تحليل العمل إلى عناصره األساسية 

حيث تظهر أهمية كل خطوة من خطواته و تتحدد الخطوات غير الضرورية التي 

  .يمكن أن يتم تنفيذ العمل بدونها فتستبعد

مل حساب الوقت الذي يمضيه الموظف أثناء أداء كل عمل يقوم  فيجب أن يع: متى 

به، حتى يتمكن مدير المكتبة من معرفة الوقت الذي ينقضي دون إنتاج و حتى يمكن 

و يجب مراعاة " هو عامل الوقت" دراسة وضع كل موظف على أساس واحد للجميع

بعها، حيث تسلم كل التسلسل الزمني للعمليات عن طريق التحكم الكامل السليم في تتا

لتي تليها في سلسلة زمنية متكاملة الحلقات و في كل األحوال يجب حساب وقت اعملية 

  .احتياطي يقابل التأخرات المحتملة و أوقات الطوارئ

 و هذا السؤال معناه أين تؤدي هذه األعمال بالمكتبة؟ و هل هذا المكان مناسب :أين 

 كاني للمكتبة من ناحية و بدراسته سير العمليات لها أم ال و هذا يرتبط بالتخطيط الم

المكتبية و تتابعها من ناحية أخرى، حيث يمكن أن نحدد بالضبط أنسب مكان ألدائها من 

  .حيث المعاملة و األدوات و األجهزة
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 بمعنى كيفية أداء هذه األعمال، أي ماهي أفضل طريقة ألدائها؟ و لذلك : كيف 

لتي تتم في المكتبة لمعرفة طرق أدائها و اختيار أفضلها و يتطلب تحليل كل العمليات ا

  .أوفرها من حيث الكم و الكيف و من حيث القوى العاملة و التجهيزات المتوفرة

 من يقوم بهذه األعمال فيجب تحديد المهارات و الخبرات و المؤهالت المطلوبة : من 

ب تدريب الموظفين الجدد بحيث في األفراد الذين يعهد إليهم القيام بعمل معين، كما يج

  .يسند العمل المناسب للشخص المناسب

  :و في األخير نستنتج مالحظتين

  .ليس من الضروري إتباع هذه الخطوات كما ذكرت -

 .يجب أن يكون اإلشراف متوازيا مع التنفيذ -

  بداية تطبيق اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية 2-2-4 

ي مسيرتها عبر الزمن فقد تتالت التطورات و شهدت المكتبات عدة تحوالت ف

المبادرات لعملية المكتبة من خالل إدخال األساليب العلمية و تقنين كل العمليات و االبتعاد 

عن العشوائية قدر المستطاع فقد شهدت المكتبات خاصة في أوروبا و أمريكا منذ العقد 

 كانت المكتبات الجامعية هي األكثر الرابع للقرن العشرين تطبيق أسس اإلدارة العلمية وقد

  :اهتماما و تطبيقا وذالك نتيجة لتضافر سببين هما

نمو هذا النوع من المكتبات حجما و عددا و نوعا ومحتوى، وما أسفر عنه ذالك من  -

 ظهور مشاكل لم يسبق لمديري هذه المكتبات مجابهتها 
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داف المكتبات و طبيعة  المحيطة بالعمل المكتبي و انعكاسها على أهفتغير الظرو -

  الدور المفروض عليها 

التقليدية عن مسايرة المشاكل من 1 ن حاجزا وقفت أمامه األساليبان السببافقد شكل هذ

  جهة و التعامل مع التطورات و المبتكرات التكنولوجية من جهة أخرى 

وب و من هنا كان لزاما المضي من األسلوب التقليدي العفوي في اإلدارة إلى األسل

الممنهج و العلمي أي إضافة مصطلح علم إلى إدارة المكتبات و كان هذا التحول على يد 

مجموعة من الرواد األوائل الذين أسهموا برؤاهم و نظرياتهم حيث يمكن إن نطلق على 

 منا أليهذه اإلسهامات اسم البراعم األساسية التي أزهرت فيما بعد نتائج ايجابية، و بهذا 

ر الفاعل و الهام لها و نحن في هذه العجالة نذكر بعضهم و ما أدلوا به في أن ينكر الدو

 .في ترتيب زمني. هذا الصدد

استاذ "  karlton jokerكارلتون جوكل "فكان من أوائلهم عالم المكتبات األمريكي 

المكتبات بجامعة شيكاغو الذي اقترح على المدير المكتبات منذ أكثر من ستين عاما ان 

 دراسية مقارنة بين عملهم و بين العمل في المجاالت model بعمل نماذج يقوموا

الصناعة و التجارة و التعليم و قد قبل اقتراحه بتاييد شديد خالل المؤتمر الذي عقدته 

حيث كانت الدراسات المقدمة في هذا المؤتمر 19382شيكاغو عن إدارة المكتبات عام 

ات وقد تتالت الدراسات في هذا الصدد من نقطة تحول في منحنى تخصص علم المكتب

طرف أساتذة علوم المكتبات و مديري المكتبات و غيرهم من المهتمين بالمجال حيث 

اتصفت هاته الدراسات بقدر اكبر من هذه الجدية و الجرأة في تطبيق وظائف و مبادئ 

  صفة عامة اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية بصفة خاصة و كل أنواع المكتبات ب
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 مقاال عن وظائف إدارة المكتبة Howard Paul نشر هوارد بول 1940في عام 

the function library management حيث كان هذا المقال مستنبطا من رسالة 

كان الهدف منها الدعوة الجادة اليات المتحدة األمريكية ماجستير من جامعة شيكاغو الو

 وقد تلتها دراسة أخرى أعدة من طرف 1ي ميداننا إلى تطبيق أسس اإلدارة العلمية ف

يشجع فيها مديري المكتبات  library trend نشرة في مجلة 1952رونالد كوني عام 

الجامعية على االهتمام بتطبيق نظرية اإلدارة العلمية في حل مشكالت مكتباتهم ، مطالبا 

 و كل هذا يكون في طريق إياهم بمسايرة االنقسامات و التوسعات في التعليم الجامعي ،

  .العمل العلمي المنهجي خالل األاداءت المكتبية 

اليات الو(و جاءت دراسة أخرى من أستاذ المكتبات بجامعة رتجرز بوالية نيوجرسي 

 مبينا فيها التسارع الملحوظ 1954سنة " Ralf shawرالف شو ) " المتحدة االمريكية 

د اتسمت بالنظرية و لم تتعداها إلى مجال للدراسات في مجال إدارة المعلومات و ق

   2اإلجراء الفعلي و التطبيق الميداني 

بعمل دراسة عن إدارة المكتبات "  wasserman " قام ويزرمان 1958و في عام 

  تمخضت هذه الدراسة بنتيجتين هما 

مر ما إدارة المكتبة تتوازى مع اإلدارة العامة في العديد من النقاط، بل إنها في حقيقة األ 

 هي إال امتداد لها 
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لم يحدث تقدم ملحوظ في تطبيق نظرية اإلدارة العلمية على مستوى المكتبات إال بعض  

 كانت أكثر من 1960المقترحات، و الدراسات النظرية و هكذا وصوال إلى عام 

نصف المكتبات في أمريكا و بريطانيا تتجه نحو تطبيق اإلدارة العلمية و على خطى 

 إلى مشاركة العاملين في المكتبات في عملية التخطيط ارت حركات تدعوالتقدم ظه

 التي أصدرت دليال لتنظيم العاملين و إجراءات ALAمثل جمعية المكتبات األمريكية 

   1العمل معتمدة على أسس اإلدارة العلمية 

 و و أخيرا عرفت المكتبات استعماال واسعا للمصطلحات اإلدارية البحتة كذا تنظيماتها

  :على سبيل المثال

 و تصميم النظم، اإلدارة باألهداف، بحوث العمليات، لالمشاركة في اإلدارة، تحلي 

 وو غيرها من المسميات اإلدارية التي عرفة في المنضمات االقتصادية، 

  الخدمية األخرى

   وظائف اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية 4-3

ارة أدى بهم إلى تحديد وظائفها األساسية كل يعتمد إن اهتمام الباحثين في مجاالت اإلد

نظره المستمدة من قراءاته و خبراته و آراء غيره من أرباب على ما تمليه عليه وجهة 

التخصص، و نحن هنا في هذا الشطر من الدراسة نتجه إلى إلقاء الضوء على هذه 

كون أن " ف المديرين وظائ"، أو "عناصر اإلدارة " الوظائف التي تعددت تسمياتها مثل 

المديرين هم المعنيون األساسيون بالقيام بها، كما تعدد تحديد هذه الوظائف علما إن هذا 
                                                 

  . 84ص .  نفسهالمرجع 1
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االختالف ال يتعارض و مفهوم اإلدارة العلمية أو الهدف منها في المؤسسات سواء أكانت 

عية أو خدمية حالها حال المكتبات و مؤسسات المعلومات بصفة عامة و المكتبات الجام

  :1فقد حددها بعضهم مثل فايول فيما يلي  .بصفة خاصة

  التخطيط التنظيم إصدار األوامر 

في سبعة عناصر هي التخطيط ،  " luther gulik " *و قد حددها لوثر غوليك

   ، التوجيه ، التنسيق، إعداد التقارير فالتنظيم، التوظي

  :و آخرون يحددونها فيم يلي

  ، التحريك و الرقابة ، التنظيم، التوصيفالتخطيط

 فهي تحوي نفس اإلدارة و الدارسين لعلم ة مهما اختلفت تقسيمات األساتذوهكذا

أو يقسم وظيفة إلى أكثر من واحدة كما أن المضمون الن بعضهم يدمج وضيفة في أخرى 

هده التقسيمات نظرية فقط تسهل البحث و الدراسة في الموضوع فوظائف اإلدارة كل 

ن للمدير القيام بواحدة تلوة األخرى بل يؤديها بالتواكب و التنسيق وفي متماسك ال يمك

نفس الوقت و ألغراض دراستنا هذه في قسمها الميداني و اعتمادا على ما استنتجناه و 

التخطيط التنظيم التوجيه و : توصلنا إليه من خالل قراءتنا لهده الوظائف إلى أربعة هي

 عناصر و كيفية تطبيقها في المكتبة الجامعية الرقابة حيث تطرقنا إلى هذه ال

  

                                                 
   96-95. ص.ص.  نفسهالمرجع 1
   1967 -1910: روبار لوثرغوليك  *
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   في المكتبات الجامعية  التخطيط1-3-4

يعتبر التخطيط من أهم وظائف اإلدارة حيث ال يمكن القيام بأي عمل على أكمل 

ه األهمية القصوى التي يكتسبها التخطيط اهتمت ذصورة دون تخطيط مسبق له و نظرا له

قدمة بما فيها المكتبات الجامعية النه سبيل من سبل التطور به كل المنظمات في الدول المت

و هو األكثر إلحاحا بالنسبة للدول النامية في جميع مجاالت الحيات بصفة عامة خاصة انه 

يعلب دورا رئيسيا في نجاح المكتبة "لك كونه ذ و 1يساعدها في ان تتخطى مرحلة التخلف 

المكتبة الجامعية كأي منظمة إدارية إلى النظام  حيث تحتاج 2" مند مراحل مبكرة لتأسيسها

متكامل للتخطيط بحيث يشمل النظام كل أنواع الخطط الرسمية و التي تغطي وظائف ال

   3 توجيه و رقابة كما تغطي إمكانيات و موارد و منتجات ، تنظيم،المديرين من تخطيط

ا ان التخطيط أي أن التخطيط عملية تتصف بالشمولية كما ال يجب أن يغيب علين

  عملية مستمرة لها بداية و ليست لها نهاية 

  تعريف التخطيط 1-1-3-4 

و للتخطيط تعريفات كثيرة تكون في مجملها في أنها فنا ما يعرف بمفهوم موحد 

للتخطيط أو على األقل فكرة واضحة عنه و نحن في هذه العجالة نذكر بعضها منها علها 

  :ة عنه تزيل بعضا من عالمات االستفهام وهي كالتالي تكون لدى القارئ لهذا البحث فكر

                                                 
  .101ص . نفسهالمرجع 1

   .. 22ص.1980. الجامعة المستنصرية: بغداد. إدارة المكتبة. ،عبد الكريم إبراهيم األمين 2

   155.ص.2004الدار الجامعية ، : القاهرة . مهارات المبادئ و ال: اإلدارة. ر، احمد ماه 3
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الوظيفة اإلدارية المهمة التي ترسم الطريق للمكتبات و مراكز المعلومات من اجل " -

   1تحقيق أهدافها المستقبلية 

التقرير بين البدائل و اختيار البديل األمثل و خاصة عندما يكتشف أن هناك عدة حلول  -

لية تصفية تنظمن االختيار الواعي للحلول و على أساسه لموضوع معين فالتخطيط عم

ترتكز القرارات اإلدارية طبقا لألهداف و الحقائق و التقديرات المدروسة من قبل و 

هو عملية مستمرة تتطلب مراجعة دائمة تقرر البدائل و المتغيرات و يتنبا بآثارها 

لحل المختار كما يفحص و على الموارد المتوفرة و يقترح الطرق الواقعية لتطبيق ا

   .2يقوم النتائج المتوصل إليها 

 كما عرفه آخرون على انه اتخاذ قرار لما سيتم مستقبال و كيف سيتم  ووقت إتمامه  -

 سيقوم به فالتخطيط هو خطوات عمل معينة و محدودة و مركبة وفق دراسة  و من

 .3علمية سليمة مبنية على حقائق و تقديرات مدروسة 

يشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع االستعداد لهذا " على انه و قد عرف -

 .4المستقبل 

فن و علم و منهج ، و هو نشاط متعدد األبعاد ، يسعى " و عرفه عثمان غنيم بأنه 

دائما لتحقيق التكامل بين أبعاده المختلفة ، ويتعاطى في بعده الزمني مع الماضي ، و 

                                                 
   102. ص. المرجع السابق.  احمدرري، عمهمش 1

   93ص  . 1982دار المريخ ، : الرياض. اإلدارة العلمية للمكتبات و مراكز المعلومات . ادي، محمد محمد اله 2

   63ص .2002دار الصفاء ، : عمان. لمإدارة و تنظيم المكتبات و مراكز مصادر التع. يان ، ربحي مصطفى عيل 3

   59. ص  . 2000دار الميسرة ،: عمان. اإلدارة علم و تطبيق.  ، محمد الجيوسي 4
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 صور بينها ، و هو عملية جماعية و ليست فردية ، و كل الحاضر و المستقبل ، و يقيم

   1" فرد في مجموعة المخططين له دوره الذي ال يمكن االستغناء عنه 

 .فمن خالل قراءة التعاريف الماضية ، و أخرى يتضح لنا أن التخطيط متضمن على شقين

 التقديرات فتراضات واال حيث تعتمد الخطط المختلفة على :أوال التنبؤ بالمستقبل 

التي يتوقع تحقيقها في المستقبل ، اعتمادا على المعلومات الدقيقة و الموضوعية و الشاملة 

  . مع األخذ بعين االعتبار احتمالية الخطأ و االستعداد لتقليل نسبة و احتمالية الوقوع فيه 

 و  و هذا االستعداد يعتمد على مدى توفر المعلومات:االستعداد للمستقبل : ثانيا 

 البشرية و المادية و األجهزة و غيرها ، التي تساهم لإلمكاناتاإلحصاءات و التقديرات 

في مواجهة الظروف المستقبلية و المحافظة على االستمرارية في الخطة حتى تتحقق 

  . 2األهداف 

   :التخطيط أهمية 4-3-1-2 

ا اإلدارة تتفق اآلراء جميعا على أن التخطيط من أهم الوظائف التي تضطلع به

 و تالحديثة، ألنه يؤثر على طبيعة القرارات اإلدارية و نوعيتيها فيما يتعلق بالنشاطا

األعمال المراد إنجازها بغرض تحقيق األهداف المرسومة في مختلف مجاالت الحياة من 

   3عدة أبعاد أهمها 

  .يؤدي إلى وضع أهداف واضحة و محددة -

                                                 
 26.  ص1999دار الصفاء، : عمان. األسس و المبادئ العامة: التخطيط. يم ، عثمان غن 1 

  .103-102ص . ص . المرجع السابق . اب ، حامد الشافعي دي 2 

  .66المرجع السابق ص . بحي مصطفى ان ، رعلي 3
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  . تباعهايحدد مراحل العمل و الخطوات الواجب إ -

 يهتم بتوفر االمكانات و سبل الحصول عليها  -

 يحقق الرقابة عند التنفيذ و يسهل المتابعة و معالجة المشكالت  -

 يحقق نوعا من األمن النفسي لألفراد و الجماعات  -

عملية فكرية تتبع المنهج العلمي في دراسة المشكالت و حلها و تظهر أهمية التخطيط 

 جميع القطاعات تبعا لدوافع مهمة ناتجة عن الظروف و على مستويات مختلفة و في

 :1التغيرات و البيئة المختلفة من أهمها 

الكتشافات العديدة لمصادر ا التي تتصف بالديناميكية كنتيجة طبيعية : البيئة االقتصادية-1

و  الثروات الطبيعية باإلضافة إلى ظروف العرض و الطلب ، و الدورات االقتصادية ،

ر ، مما يستوجب التخطيط لرسم السياسات و تحديد اإلجراءات لمقابلة هذه األسعا

  .اليهاالظروف و االستجابة 

 من حيث التركيبة السكانية، و توزيع السكان و العالقات : البيئة االجتماعية-2

المتبادلة فيما بينهم، و تأثير العادات و التقاليد و مستويات الدخل و القدرات الشرائية، 

  .يتطلب التخطيط لكل هذه المتغيرات للتكيف معهامما 

و القوانين التي تصدرها الدولة لتنظيم الشؤون :  التغيرات الخاصة بالسياسة-3

الداخلية و الخارجية، و النواحي االقتصادية و االجتماعية و كلها تتطلب التخطيط 

  المسبق كضرورة أساسية 
                                                 

 .61. ص. المرجع السابق.  ، محمد الجيوسي 1
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شآت و المؤسسات المختلفة و هي من  التي تواجه المن:المتغيرات التكنولوجية-4

أصعب التغيرات، بسبب سرعتها، و تتطلب درجة عالية من التنبؤ بالظروف 

  .المستقبلية من أجل االستعداد لذلك

و إذا طبقنا كل ذلك المتغيرات على المكتبات و المكتبات الجامعية بصفة خاصة 

 من التخطيط فيها أولوية منظمات متفاعلة مع محيطها الخارجي و الداخلي يجعلكونها 

   :ملحة له فوائد كثيرة منها

يعمل التخطيط على تحديد أهداف المكتبة أو مركز المعلومات بصفة دقيقة و  -

  . واضحة، و توجيه اهتمام العاملين ووجودهم فيها نحو تحقيق هذه األهداف

يساهم التخطيط في القيام بالوظائف اإلدارية األخرى من تنظيم و توجيه و  -

  رشاد و رقابة بشكل أفضل ألنه يعد الحجر األساسي لهذه الوظائف إ

يعمل التخطيط على حسن استغالل اإلمكانيات و الموارد المتاحة للمكتبة، من  -

 مما يساعد على توفير ،الخ...أموال ، مواد خام ، أفراد ، أجهزة ، معدات 

  .الوقت، الجهد و خفض التكاليف إلى أقل حد ممكن

المخططة،  ط على خفض الوقت و الجهد الالزمين للقيام باألنشطةيساعد التخطي -

و ذلك من خالل تحديد هذه النشاطات بدقة بيان عالقاتها المتداخلة، و تحديد 

الوقت الفعلي لبدايتها، و الزمن الالزم إلنجازها، وبالتالي يهم التخطيط منع 

مما . طة و األعمالاالرتجال و اللجوء إلى التجربة و الخطأ في القيام باألنش

  .يؤدي إلى تقليل الوقت الضائع في هذا المجال
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 لدىيساعد التخطيط على تقليل الغموض و التناقص و الصراع الوظيفي  -

العاملين في المكتبة الجامعية و يجعل إمكانية التنبؤ بسلوكهم اكبر و ذلك ألنه 

  .يحدد المتوقع من سلوكهم و كيفية تنفيذه

من اتخاذ القرارات العشوائية أو العاطفية و ذلك الن يقلل التخطيط الجيد  -

الخطط ما هي إال قرارات ثم وضعها بطريقة عقالنية بعد مراجعات موضوعية 

  .مستمرة

يساعد التخطيط في المكتبة الجامعية على التعامل مع العوامل المفاجئة و غير  -

معية أم من المتوقعة بكفاءة أكبر، سواء أكان مصدرها من داخل المكتبة الجا

الخارجية، مما يقلل من مخاطر المفاجئات و المعاناة الناتجة عنها و ذلك البيئة 

الن التخطيط يقوم على التنبؤ بعدة متغيرات و إعداد الخطط و البدائل المناسبة 

  .لها

يساعد التخطيط على تشجيع التفكير المنظم وتحقيق المبادرة والقدرة على  -

   1التجديد

  و خطوات عملية التخطيط مراحل 3-1-3-4 

 : تمر عملية التخطيط بعدد من الخطوات الرئيسية و التي يمكن تحديدها كما يلي

 

  
                                                 

 .106-105.ص.المرجع السابق.مشري ، عمر أحمد ه  1
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  :وضع األهداف -

فاألهداف هي التي تسعى المكتبة إلى تحقيقها مقارنة مع ما تملكه من إمكانيات و هي 

 أو تنقسم إلى أهداف عامة خاصة بالمكتبة ككل أو أهداف جزئية خاصة بالمصالح

المكتبات الفرعية و لكن يجب أن يراعى عنصر االنسجام بين األهداف العامة و الجزئية 

  :و يجب أن يتوفر في األهداف الشروط اآلتية

  . أن تكون مشروعة و متفقة مع قيم المجتمع-

  . أن تكون واقعية-

  . أن تتسم بالمرونة-

  . أن تكون قابلة للقياس-

  :وضع الفروض التخطيطية-

 يجب أن توضع ثحي, روض هي المستقبل الذي على أساسه توضع الخططإن الف

  : الداخلي و الخارجي للمكتبة وهي ثالثة أنواعطبمنهجية علمية آخذة بعين االعتبار المحي

  .فروض يمكن السيطرة عليها مثل نمو المستفيدين*

  .فروض ال يمكن السيطرة عليها و ال يمكن التأثير عليها مثل كفاءة العمال*

اختيار , فروض يمكن السيطرة عليها و هي التي يتم إقرارها مثل توسيع نطاق الخدمات*

 . المكتبةعموق
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  :جمع المعلومات للتخطيط-

و يختلف كم و نوع هده ,إن جمع المعلومات ضروري لعملية التنبؤ المستقبلي

ملية و تحتاج ع.المعلومات حسب نوع التخطيط و غرضه و مستواه المكاني و الرماني 

التحديد إلى معلومات مختلفة تتعلق بطبيعة الخطة و الظروف الداخلية و الخارجية 

ه المعلومات من خالل مراكز اإلحصاء المختلفة عن طريق ذ تتجمع هو, للمكتبة

  ).ت االستبيانا والمقابلة, المالحظة(

  : تحديد البدائل-

و اختيارها من خالل المداد يجب على المخطط في هده المرحلة القيام بتحديد البدائل 

 على قدر من األهمية و هيتنبؤات للتكاليف واإلرادات و الكثير من االعتبارات و 

 .الصعوبة لدا يجب االستعانة بالخبراء و الحاسوب للقيام بعملية المفاضلة

  : اختيار الخطة المقترحة-

 أسئلة تتعلق تعد هذه الخطوة نهاية المطاف و قبل اختيار الخطة يجب اإلجابة عن

  بمدى سهولة أو صعوبة تنفيذ الخطة، و مدى قبولها من طرف اإلداريين، و عن مرونتها 

و في األخير تحديد العمليات الخاصة بكل مصلحة أو ... و توافقها و اإلمكانيات المتوفرة

 .قسم في المكتبة و األشخاص الذين يقومون بها

  : إقرار الخطة-

كتبة بالموافقة على الخطة للبدء بتنفيذها ثم اإلعالن عنها تقوم الجهة العليا في الم 

  .بوسائل اإلعالم المناسبة
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  : تنفيذ الخطة-

بعد إقرار الخطة و اإلعالن عنها تقوم الجهات ذات العالقة بالمكتبة بالبدء بعمليات  

و تنفيذ الخطة كل حسب مسؤولياته بناء على مراحل التنفيذ و البرامج الزمنية لكل مرحلة 

هنا ال بد اإلشارة إلى أهمية وجود التنسيق الكامل بين كافة الجهات و القطاعات أثناء 

   1.التنفيذ لضمان تحقيق األهداف

   2: أنواع التخطيط-4-3-1-4

  :تقسم الخطط في المكتبات الجامعية كما في كل المكتبات إلى

  : الخطط حسب المدة الزمنية التي تغطيها-

  : خطط طويلة المدى-أ

  غطي هذه الخطة فترة خمس سنوات فأكثر، تحتاج إلى دراسات و تنبؤات أكثر دقة ت

 .و عمقا

  : خطط متوسطة المدى-ب

 سنوات و تمتاز بأنها تعتمد على تنبؤات أقرب إلى 25تغطي فترة زمنية بين 

 .الواقع و التحقق من الخطط طويلة المدى

  : خطط قصيرة المدى-جـ

قد تمتد كأقصى حد إلى ) سنوية... يوم، أسبوع، شهر(تغطي فترة زمنية قصيرة 

 سنتين

                                                 
  . 74 - 71ص . المرجع السابق . ، ربحي مصطفىعليان 1
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  : خطط طارئة-د

تعد الخطط الطارئة لمواجهة ظروف أنية غير متوقعة كاستقالة أحد موظفي المصالح 

  .في المكتبة

  : الخطط من حيث الشمول-

  :تقسم الخطط حسب درجة شمولها إلى

  : خطط شاملة-أ

  .لنوع بالتخطيط ألعمال المكتبة شكل شمولي و عاميعني هذا ا

  : خطط جزئية أو تفصيلية-ب

 ...يعني هذا النوع بالتخطيط على مستوى الجزيئات كخطة لقسم الفهرسة أو التصنيف

  : الخطط من حيث درجة إلزاميتها-

تشمل على تصورات و أهداف ترغب المكتبة أن تتماشى معها :  الخطط اإلستداللية-أ

  .دخل مباشر في التنفيذ، كخطة تشجيع القراءةدون ت

  .تعمل على توفير الحوافز المعنوية و المادية للموظفين:  الخطط التشجيعية-ب

  . يلزم العاملون بتنفيذ بنودها كاملة: الخطط اإللزامية-جـ

  : الخطط من حيث درجة استخدامها-

  :تقسم إلى نوعين

  .يات، السياسات، القواعد، اإلجراءات، و تشمل اإلستراتيجخطط متكررة اإلستعمال -
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  : اإلستراتيجيات-أ

اإلستراتيجية هي تحديد األهداف الرئيسية طويلة األجل و تبين طرق العمل و توزيع 

مع التغير قصير ..... الموارد الضرورية لتنفيذ هذه األهداف، تتميز بالثبات و عدم 

  :الذي يضمن المراحل التاليةاألجل و اإلستراتيجية من نتاج التخطيط اإلستراتيجي 

  . تحليل اإلستراتيجية الحالية للمكتبة-

  . دراسة البيئة الداخلية للمكتبة للتعرف على الموارد و اإلمكانيات-

  . دراسة البيئة الخارجية للمكتبة-

  . تحديد أهداف جديدة على ضوء الدراسات السابقة-

  . وضع استراتيجية متضمنة لألهداف الجديدة-

  .ق اإلستراتيجية الجديدة تطبي-

  . تعديل اإلستراتيجية الجديدة-

  : السياسات-ب

السياسة هي اإلطار العام أو مجموعة من المباديء و المفاهيم تضعها إدارة المكتبة 

الجامعية لكي تسترشد بها مختلف المستويات اإلدارية األخرى في وضع خططها أو عند 

 هي تتصف بالشمولية و الجهد و سرعة تحقيق اتخاذ القرارات و يطلب اإللتزام بها و

  .األهداف و هي تنقسم إلى سياسات أساسية، سياسة فرعية، سياسات تنفيذها
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  : القواعد-ج

تعرف القاعدة بأنها خطة محددة للرقابة على السلوك اإلنساني في المكتبة و ذلك 

منوع التدخين، بغرض حسن سير العمل و عدم اإلنحراف عنه، و قد تكون ناهية مثال كم

  .و آمرة كبداية الدوام و نهايته

  :  اإلجراءات-د

هي عبارة عن مجموعة من التوجيهات أو الخطوات ذات التسلسل المنطقي المتتابع 

لتحقيق هدف معين، و بهذا فإن أداء العاملين في المكتبة الجامعية يكون وفق نظام معين 

ون اإلجراءات في إطار السياسات حدد و واضح، و ال تخضع لألسلوب الشخصي، و تكم

 .و من أمثلة إجراءات التوظيف

  :خطط غير متكررة اإلستعمال -

  :هذا النوع يوضع في حاالت خاصة و تشمل ما يلي

  : البرامج-أ

هي عبارة عن تركيب معقد من األهداف و السياسات و اإلجراءات و القواعد من 

رد المستخدمة و العناصر األخرى المهمات و الخطوات التي يجب القيام بها، و الموا

   1.الضرورية لتنفيذ العمل، يجري دعمها باألموال و الميزانيات التقديرية
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  : الميزانيات التخطيطية-ب

الميزانية كخطة عبارة عن بيان رقمي يوضح النتائج المتوقعة معبرا عنها بقيم عددية 

  قام نقدية، أو ساعات عملأو بلغة األرقام، و يمكن أن يعبر عن الخطة المالية بأر

 أو بوحدات إنتاجية، أو ساعات عمل آلة ما، أو أي مقياس رقمي أخر، و قد تستخدم 

الميزانية في المكتبة الجامعية للرقابة، إذ يتم المقارنة بين األرقام التقديرية و األرقام 

  .الفعلية

  : ميادين التخطيط في المكتبات الجامعية-4-3-1-5

 بشكل عام كإعداد االقتصادي، يقصد به التخطيط لمستقبل المكتبة تصادياالقالتخطيط  -أ

  .خطط تنموية شاملة

 يقصد به محاولة معالجة و حل المشكالت و المعيقات :االجتماعي التخطيط -ب

  . التي تصاحب جهود التطوير و التغيير في المكتبةاالجتماعية

ية لسد حاجات التمويل و بشكل  يقصد به تنظيم الموارد الضرور: التخطيط المالي-ج

  .يحقق األهداف المنشودة

 تهدف إلى حصول المكتبة على األفراد المؤهلين لسير المكتبة : تخطيط القوى العاملة-د

  .النوع، العدد و مشكلة تطوير األداء: من حيث ثالثة نواحي

   .1 يقصد به تحديد أدوار جميع العاملين و بيان سلطاتهم : التخطيط التنظيمي-ه
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   1: صعوبات التخطيط في المكتبة الجامعية-4-3-1-6

  :يمكن تصنيف صعوبات التخطيط في المكتبات الجامعية إلى نوعين رئيسيين

  .صعوبات ناتجة عن عملية التخطيط نفسها: أوال

  .نظرا للتغيرات التي تشهدها المكتبات في بيئتها الداخلية و الخارجية:  سرعة التغيير-

، إن عدم تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المعلومات الالزمة للتخطيط صعوبة تدفق -

  .المناسب يعرقل جهود إدارة المكتبة في اتخاذ قرارتها السليمة

، إن هناك بعض المؤثرات و العوامل التي تجعل من المرونة صفة غير  عدم المرونة-

  .متوافرة في بعض األحيان

ط وقتا طويال، و تعد التكاليف الباهظة إحدى  يتطلب التخطي: الوقت و التكاليف-

  .المعوقات اإلدارية لعملية التخطيط

  .، قد ال تنجح التنبؤات ألن المستقبل مجهول عدم نجاح التنبؤات-

، إن عدم خبرة العدد الكبير من المدراء تؤدي بهم إلى  عدم القدرة على تحديد األهداف-

لقاء بها إلى آخرين مما يؤدي إلى صياغتها التهرب من تحديد األهداف، و بالتالي اإل

  .بشكل منقوص

  :صعوبات ناتجة عن األفراد العاملين: ثانيا

  .، أغلبية العاملين يتعاملون مع الحاضر و يخافون المستقبل عوامل نفسية-
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، إن اإلعتماد على خبرة المدير و حدسه و سعة  االعتماد الكبير على الخبرة السابقة-

  .عملية التخطيط إال أنها يجب أن ال تكون العامل الوحيد في هذا المجالمحليته مهمة في 

   يتضمن التخطيط أفكارا جديدة تستلزم تغييرا في إجراءات العمل : مقارنة التخطيط-

  .و آلياته مما يولد نوعا من مقاومة التغيير لدى العاملين

 على معالجة المشكالت إن غالبية المدراء يصبون اهتمامهم:  ضعف اإللتزام بالتخطيط-

  .اليومية متجاهلين التخطيط للمستقبل

  :  التنظيم في المكتبات الجامعية 4-3-2

  : تعريف التنظيم-4-3-2-1

 مشتقة من أصل التيني، و تعني أداة يتم بواسطتها إنجاز Organizationكلمة تنظيم 

  :على معنيين. العمل، و تستعمل هذه الكلمة في اإلدارة

  .لتنظيم إسم معنوي مثل كلمة، مكتبة، وزارة، جهاز حكوميأن ا: األول

   1أن التنظيم هو عملية تصميم الهيكل اإلداري، و نحن نستعمل المعنى الثاني : الثاني

  :أما فيما يخص تعريف التنظيم اصطالحا فقد عرف الكثير من التعاريف من أهمها

   2. لى تحقيق األهداف أن التنظيم هو تصميم المنظمة على الوجه الذي يؤدي إ-

  . هو العملية التي يتم بموجبها التعاون اإلنساني من أجل تحقيق أهداف مشتركة-

   هو تحديد األعمال التي يراد أداؤها و تجميعها، و التقسيمات اإلدارية الالزمة -
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  و العالقات و أنماط اإلتصال، و توزيع المسؤوليات و الواجبات، و تفويض السلطات 

    1. يات الالزمة ألداء األعمال لغرض تحقيق األهدافو الصالح

و التنظيم يعني حصر و تحديد الوظائف و الخدمات الرئيسية للمكتبة الجامعية مع إسناد 

كل مجموعة من األنشطة المتشابهة إلى مدير يتمتع بالسلطة الالزمة إلنجاز هذه األنشطة 

رى ذات العالقة و يتم تقسيم العمل داخل بالتنسيق و التعاون مع األقسام أو الوحدات األخ

  :المكتبات الجامعية إلى دوائر و أقسام و شعب لألسباب التالية

 العمل في المكتبة الجامعية أصعب من أن يؤديه شخص واحد لذلك يتم تقسيم العمل -

  .ليتوزع على عدد من العاملين ليتمكنوا من إنجازه

ن في الحصول على مزايا التخصص في  تقسيم العمل يحقق الرغبة لدى العاملي-

   2العمل

   3:عناصر التنظيم

  . تحديد األعمال أو األنظمة المراد أداؤها بغرض تحقيق أهداف و خطط المكتبة-

  . تحديد التقسيمات اإلدارية الالزمة خالل تكوين هيكل منطقي مفهوم-

  .الجامعية تحديد المسؤوليات و السلطات الخاصة بكل وحدة من وحدات المكتبة -

 تحديد نظام واحد من العالقات بين إدارات و أقسام و شعب العمل المختلفة و خطوط -

  .السلطة و المسؤولية بينها
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  . اختيار األفراد المناسبين لشغل الوظائف المختلفة-

  . توفير أدوات تنظيمية تسهل عملية التنظيم-

  : أهمية التنظيم-4-3-2-2

  : فوائد كثيرة من بينهاللتنظيم في المكتبة الجامعية

 يعرف كل موظف في المكتبة الجامعية باألنشطة أو األعمال التي يقوم بها و بموقعه و -

  .مكانه اإلداري في التنظيم العام

 يحدد العالقات داخل المكتبة الجامعية، و بذلك يستطيع كل موظف معرفة طبيعة -

يؤدي إلى إيجاد عالقات عمل عالقاته برؤسائه و مرؤوسيه و زمالئه في العمل مما 

نوع االتصاالت الرسمية بين مختلف أجزاء المكتبة، مما "سليمة مرغوبة بحيث يتوضح 

   1" القرار المناسبيسهل عملية تبادل المعلومات التخاذ 

  . يحدد لكل موظف واجباته و مسؤولياته و سلطاته الضرورية إلنجاز العمل-

  لة االزدواجية في العمل و تعارض األدوار، و يعمل بالتالي على القضاء على مشك

يعفي العاملين، من عبء تحديد اإلجراءات في كل مرة يزاولون "و الصراع الوظيفي فهو 

   2"فيها أي نشاط

   يضمن أعلى درجات التنسيق و االنسجام بين النشاطات المختلفة للمكتبة الجامعية، -

  .نتاجية الفعالةو بهذا فهو يوفر مناخ عمل مشجع لإلبداع و اإل

  . يحقق االستثمار األمثل للطاقات البشرية و اإلمكانيات المادية و التكنولوجية المتوافرة-
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   يساعد في تسهيل واجبات اإلدارة و المديرين و يسهل عملية التوجيه و الرقابة من-

  .خالل وضع إجراءات و معايير يمكن على أساسها قياس العمل

ت جديدة و إيجابية في الهيكل التنظيمي و ذلك من خالل  يساهم في إحداث تغييرا-

مرونته و استجابته للتغيرات في البيئتين الداخلية و الخارجية للمكتبة الجامعية ضمان 

   1للبقاء و االستمرارية و النمو

   2: خصائص التنظيم الجيد في المكتبة الجامعية-4-3-2-3

  :متنوعة نذكر منهاللتنظيم الجيد في المكتبات الجامعية خصائص 

 إن تخصص الفرد في عمل ما في المكتبة ال ينفي إطالقا إتقانه : اإلفادة من التخصص-

ألعمال أخرى فيها، و إنما يعني تعمقه في معرفة تفاصيل عمله و استيعابه له بدرجة 

كبيرة، تملكه المهارات الالزمة للقيام به على أفضل وجه، مما يساعد على تحقيق األهداف 

  .لمنشودةا

 على ا واضح، يعد حسن التنسيق بين أعمال المكتبة دليال التنسيق بين أعمال المكتبة-

جودة التنظيم و فاعليته و حسن توزيع األعمال بين الوحدات اإلدارية المختلفة داخل كل 

  .وحدة على حدا

حة و  يجب أن يتضمن التنظيم األمثل في المكتبة شبكة اتصاالت واض: االتصال الفعال-

  فعالة تكفل تدفق المعلومات من أدنى مراتب التنظيم إلى المستويات العليا و العكس، 
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  .و ذلك بسرعة فائقة و دون عوائق

 يميز التنظيم الجيد بين األنشطة األساسية و الثانوية و تعطي األولوية : أولوية األنشطة-

  .التكلفةلألنشطة األساسية مما يؤدي إلى التقليل من الوقت الضائع و 

 كل شخص مسؤول عن األعمال المنوطة به، و بالتالي تحقيق : تحقيق الرقابة التلقائية-

  .الرقابة الذاتية

 التنظيم الجيد هو التنظيم الذي يمكن المكتبة من توفير ما يمكن توفيره : عدم اإلسراف-

  .من الوقت و الجهد و التكلفة

  .ائل للتنسيق و التعاون بين العاملين يوفر التنظيم الوس: التعاون بين العاملين-

  .الداخلية و الخارجية للمكتبة:  مراعاة الظروف-

 .أي عدم إجراء تعديل أساسي إال ألسباب قوية:  استقرار التنظيم-

    1: مبادئ التنظيم في المكتبة-4-3-2-4

  :لضمان جودة التنظيم يجب مراعاة العديد من المباديء العلمية

  . يجب تقسيم العمل بين األفراد بما يتالءم و مؤهالتهم:ل مبدأ تقسيم العم-

  . يجب أن يشترك الكل في تحقيق األهداف: مبدأ وحدة الهدف-

 التقسيم على أساس الوظيفة و ليس األشخاص ثم وضع الشخص : مبدأ الوظيفة-

  .المناسب في المكان المناسب

  .د متخصصين للقيام بها هناك أعمال فنية في المكتبة تستدعي وجو: مبدأ التخصص-
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 أي انحصار سلطة إصدار األوامر في كل مستوى على رئيس : مبدأ وحدة الرئاسة-

  .واحد

  . أن يخضع كل مستوى إداري للمستوى الذي يعلوه:سيأ مبدأ التسلسل الر-

  ، تحميل الفرد مسؤوليات إنجاز مهام معينة  مبدأ التوازن بين المسؤولية و السلطة-

  .طة الكافية التي تمكنه من إنجازهاو إعطائه السل

، يتم تفويض السلطة بتنازل المدير عن جانب من سلطته  مبدأ تفويض السلطة-

  .لمرؤوسيه

، إن أي مدير ال يستطيع أن يشرف إال على عدد محدد من  مبدأ نطاق اإلشراف-

  .المرؤوسين

التغيرات في بيئتي  تأقلم التنظيم مع المستجدات و )مرونة التنظيم( مبدأ ديناميكية -

  .المكتبة الداخلية و الخارجية

تعني المركزية حصر السلطة، أما الالمركزية فهي :  مبدأ المركزية و الالمركزية-

  .توزيع السلطة و يجب الدمج بينهما بما يتالءم و تحقيق األهداف

  :  أنواع التنظيم في المكتبة-4-3-2-5

  :هناك نوعان من التنظيم

  : لرسميالتنظيم ا :أوال

   يقصد به ذلك النوع من التنظيم الذي يهتم بالهيكل التنظيمي و بتحديد العالقات 
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  و المستويات اإلدارية و تقسيم األعمال و توزيع اإلختصاصات و تحديد المسؤوليات 

  :و السلطات، و يأخذ عدة أشكال أهمها

  : التنظيم التنازلي-

 يعرف أيضا بالتنظيم المتدرج، يعتبر المدير يعتبر أول و أبسط أشكال التنظيم المختلفة و

فيه مصدر السلطات، و تنفذ أوامره عن طريق سريانها من أعلى إلى أسفل لكن ما يعيبه 

    1.هو مركزيته المطلقة في كل صغيرة و كبيرة

   التنظيم التنازلي االستشاري-

 يتعين  باإلضافة إلى مواصفات التنظيم التنازلي ، تضاف صفة االستشارية حيث

المدراء بمجموعة مستشارين على مختلف المستويات اإلدارية، لكن هؤالء المستشارين ال 

يلعبون دورا تنفيذيا مباشرا في األعمال اليومية كما أن آرائهم غير ملزمة للمدير وليس 

  .لديهم سلطة اتخاذ القرار

    2 التنظيم الوظيفي -

 تقسم األعمال في المكتبة إلى يتركز التنظيم الوظيفي على أساس التخصص حيث

أقسام و إدارات و وحدات يختص كل منها نشاط وظيفي محدد و قد يستفيد هذا الشكل من 

التنظيم من الجزاء و المستشارين المتوفرين في المكتبة أو من مزاياه أنه يسهل االستفادة 

  .ة العمل من مزايا التخصص و يوفر التعادل بين العاملين أما من سلبياته ازدواجي

                                                 
 .46. ص. المرجع السابق. ، محمد محمدالهادي 1

 .122. ص. المرجع السابق . ، ربحي مصطفى عليان 2 
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  :  التنظيم بواسطة اللجان-

إن اللجنة مجموعة من األشخاص من مختلف الدوائر و األقسام يتولون بشكل جماعي 

مسؤولية القيام بعمل معين أو مهام مشتركة أو دراسة موضوع ما للوصول إلى أهداف 

ة من لجنة محددة فقد تكون هناك لجان تنفيذية، و بعضها اآلخر استشارية، و قد تكون دائم

التخطيط حيث يستخدم بكثرة في المكتبات الجامعية حيث تكون لجنة على مستوى 

  .  الكليات

  : التنظيم غير الرسمي :ثانيا

وهو عبارة عن نماذج من العالقات الشخصية ة االجتماعية التي تظهر بسبب األنشطة 

  مو بشكل عفوي ، غير الرسمية للعاملين في المكتبة الجامعية و ينشأ هذا النوع و ين

  و يتأثر في تشكيله بقواعد سلوك األفراد العاملين المنضمين إليه و قيمهم و اهتمامهم

و عالقاتهم االجتماعية فالعالقات الشخصية واالجتماعية هي األساس في التعامل بين 

أعضائه و هذا التنظيم يوجد إلى جانب التنظيم الرسمي لكنه ال يظهر في الخريطة 

  .1التنظيمية

   2 طرق التقسيم التنظيمي في المكتبة الجامعية 6.2.3.4

  :  التقسيم على أساس الوظيفة-

  من أكثر التقسيمات شيوعا في المكتبات يتم بناءا عليه إنشاء دوائر و أقسام و شعب،

                                                 
 .127. ص.  نفسهلمرجعا  1 
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يتولى كل منها وظيفة أو وظائف رئيسية و يمكن تقسيم كل وظيفة إلى وظائف 

  .فرعية

  : الخدمة المقدمة التقسيم على أساس -

نظرا لتطور الخدمات و تعددها بشكل ملحوظ حتى اعتمدت الخدمة كأساس للتقسيم 

مثال قسم الخدمات الفنية و قسم خدمات المعلومات ومن ثم تقسيم إلى خدمات فرعية 

  .ويتناسب هذا النوع من التقسيم و المكتبات الضخمة

  ن التقسيم على أساس فئات المستفيدي-

و محور كل العمليات المكتبية لذا اعتمد كأساس للتقسيم و ذلك حسب فئات المستفيد ه

  . أو المستوى العلمي. مستفيدين على أساس الجنس أو السن. المستفيدين

  :  التقسيم على أساس مراحل العمليات-

يتم تقسيم المكتبة تبعا لمراحل السلسلة الوثائقية و هو تقسيم منطقي و منه تكون 

 العمليات من ميزات وظيمية المكونة للمكتبة انعكاسا حقيقيا لهذه المراحل،الوحدات التن

نتيجة  و نهج المتخصصين أو يؤخذ عليه تعقيد الهيكل التنظيمي.التخصص في العمل

  .التخصص الشديد 

  :  التقسيم على أساس المناطق الجغرافية-

 منها منطقة جغرافية يتم بموجب هذا التقسيم تقسيم المكتبة إلى عدة إدارات يغطي كل

  .معينة و هو قليل التطبيقات في المكتبات الجامعية
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  . التقسيم على أساس أشكال مصادر المعلومات-

تستخدم أشكال المصادر كأساس للتقسيم التنظيمي و هو كثير االستخدام من طرف 

  .المكتبات من ميزاته المساعدة على توزيع الميزانيات و يؤخذ عليه تكرار العمليات

  . يمكن تقسيم المكتبة حسب لغات مصادر المعلومات: التقسيم على أساس لغة المصادر-

  . يستخدم هذا التقسيم في المكتبات الجامعية بكثرة: التقسيم على أساس الموضوع -

  . في هذا النوع تستخدم المكتبة العديد من التقسيمات مجتمعة: التقسيم المركب-

  : الجامعية في المكتبات  التوجيه 4-3-3

لية عبارة عن خطوة في العميؤكد األدب المكتبي على أن أهمية التوجيه و حيويته 

اإلدارية ، فبعد قيام المدير بعمليتي التخطيط و التنظيم يبدأ بعملية التوجيه فمن خالله 

يمكن ضمان تتمة األعمال على الوجه المطلوب و هو مطلوب و مرغوب من طرف 

  .سيا لالطمئنان على أدائهم و سلوكهم المرؤوسين عمليا و نف

   تعريف التوجيه  4-3-3-1

  : عرف التوجيه العديد من التعاريف نذكر منها على التوالي

عملية إرشاد النشاطات أفراد منظمة في االتجاهات المناسبة التي تؤدي إلى "  -

  .1"تحقيق أهداف المنشأة 

دهم و ترغيبهم و التنسيق بين العملية التي يتم بها االتصال بالعاملين إلرشا"  -

  .1" جهودهم لتحقيق األهداف 
                                                 

 12. ص. رجع السابقالم. اإلدارة علم و تطبيق. ، محمدالجيوسي 1
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عملية ممارسة نوع من القيادة على المرؤوسين، و اإلشراف عليهم، و االتصال "  -

بهم و تحفيزهم على بذل جهود طيبة و تنسيق جهودهم الجماعية لتحقيق األهداف 

  .2المحددة 

و ترغيبهم في العمل لتحقيق االتصال بالمرؤوسين و إرشادهم، " كما يعرف أنه  -

  3" األهداف 

  إذن فالتوجيه ليس تنفيذ األعمال، و إنما هو توجيه اآلخرين في تنفيذهم األعمال 

   4 أهمية التوجيه في المكتبات الجامعية 2.3.3.4

تنبع أهمية التوجيه في المكتبات من كونه يتعلق بالعنصر البشري الذي يعد أهم 

لمكتبات أو فشلها، فعندما يتوفر في المكتبة التوجيه السليم و اإلنتاج، و أساس نجاح ا

الفعال ال شك أنه سيحصل تعاون مستمر بين العاملين، و زيادة حبهم للعمل و رضاهم 

  .عنه و االنتماء إليه، و بالتالي تحقيق األهداف المرسومة

ة و يمكن القول أن التوجيه هو صمام األمان لحسن سير العمل و تنفيذ الخط

 يحقق أفضل النتائج من عمل المرؤوسين فهو مالزم للعمل اليومي،و نهالموضوعة، و أ

هو الذي يحقق من خالله صهر الجهود في بوتقة واحدة و االرتقاء بروح العمل الجماعي، 

إذ ليس هناك عمل جماعي ناجح إال وراءه توجيه سليم، يدل على الطريقة الصحيحة في 

  . العمل
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   1التوجيه  خطوات 3.3.3.4

  يمكن تلخيص خطوات التوجيه في المكتبة الجامعية 

  :إصدار التعليمات أو التوجيهات -

إذ يعد إصدار التعليمات و التوجيهات جوهر عملية التوجيه و على أساسه يحدد 

الشروع في العمل، و كيفية أدائه، وشرح دقائقه وتفصيالته بما يضمن حسن القيام به، و 

التعليمات أو التوجيهات بشروط من أهمها الوضوح و عدم اللبس و ينبغي أن تتصف هذه 

الواقعية، و الكمال، و الترابط، و عدم االزدواجية أو التعارض و أن تكون صياغتها 

  .ن و يعملوا وفقهاوسليمة و مباشرة و إنسانية و غير منقضة ليتقبلها المرؤوس

 ، لذلكمضمان وصول التعليمات و التوجيهات لألفراد بشكل سلي -

 يجب ضمان سالمتها، وعدم تشويشها أو نقلها ناقصة كما البد أن يكون الموجه 

فاهما لما يقول و لما يريد، و أن يقوم باختيار قنوات االتصال المناسبة لنقل المعلومات 

 .سواء كانت شفاهية أو كتابية أو تصويرية

 التأكد من ضمان تنفيذ التعليمات و التوجيهات -

 في إصدار هذه التعليمات و تبليغها فحسب بل و كذا متابعتها و التأكد فليست العبرة

من تنفيذها، و معرفة ما إذا كانت تحتاج إلى شرح أو تدريب المرؤوسين عليها كما 

تتضمن هذه العمليات أيضا الحقوق و خلق الرغبة لدى المرؤوسين في التنفيذ و أيضا 
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 فروظل الظ عدم واقعيتها في لتثبت  أن إمكانية تعديل هذه التعليمات و التوجيهات

  السائدة 

   1مبادئ التوجيه في المكتبات الجامعية 4  3-3 -4

  يرتكز التوجيه السليم في المكتبات الجامعية على عدد من المبادئ الرئيسية و هي 

و يعني هذا ضرورة تحقيق التوازن و التوافق و التكامل بين أهداف : تجانس األهداف

  اف الجماعة من ناحية أخرى الفرد و أهد

أي ضرورة إصدار األوامر للمرؤوسين من قبل جهات رئاسية واحدة :  و حدة األمر 

  فقط ، منها لإلرسال و االحتكاك 

أي توفير المعلومات للعاملين في المكتبة عن اإلعمال و المهمات : توفير المعلومات

  ن حسن القيام بها الموكولة إليهم بالكيف و الكم و الوقت المناسب لضما

تعطى السلطة للرؤساء، حق إصدار األوامر و التوجيهات للمرؤوسين : السلطة

  بغرض تحريك العمل 

عندما يفهم المرؤوس طريقة العمل جيدا ال بد من تحويل السلطة : تفويض السلطة

 الكافية التي تمكنه من أداء مهمته 

  : أركان التوجيه في المكتبات الجامعية-4-3-3-5

ن خالل التعمق في مفهوم التوجيه يتبين لنا لهذا األخير عدة أركان نذكرها م

  .باختصار
                                                 

   183ص . نفسه المرجع 1
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 تعد القيادة ركنا أساسيا في وظيفة التوجيه في المكتبات الجامعية، فحتى : القيادة-

تستطيع المكتبة ضمان تعاون العاملين فيها و توحيد جهودهم و توجيهها بشكل سليم 

، فال بد من توفر قيادة واعية و حكيمة و التي يمكن أن نعرفها لتحقيق أهدافها الموضوعة

       القدرة التي يمتلكها الفرد في التأثير على أفكار اآلخرين، و اتجاهاتهم : "على أنها

و سلوكاتهم و توجيههم نحو تحقيق هدف أو أهداف مشتركة، و هي تتكون من التفاعل  

، و المرؤوسين و الوقف الذي تمارس فيه وظيفة بين عدد من العوامل، و هي القائد نفسه

  ". القيادة

كذا يعتبر التحفيز من أركان التوجيه و هو يعتمد على عنصر الحوافز :  التحفيز-

التي يتم بواسطتها إشباع الحاجيات سواء كانت معنوية أو مادية، و هذا كله من أجل 

  .بةالوصول إلى العنايات المنشودة و هي تحقيق أهداف المكت

و قد يكمن الفرق األساسي بين الدوافع و الحافز بأن الدافع هو محرك داخلي أما الحافز 

جميع العوائد المادية و المعنوية المتوافرة التي "فهو محرك خارجي و يمكن تعريفها بأنها 

 ، حيث ركز على هذا 1"تشجع العاملين في المكتبة الجامعية للقيام بعملهم على أفضل وجه

 من خالل سلم الحاجات حيث يحث على إشباع الحاجات * المنظر أبراهام ماسلوالعنصر

المادية و المعنوية ألنه ركز على إنسانية العامل، هذا ما نجده قد تماشى مع القرآن الكريم 

   .2" و أمنهم من خوف  الذي أطعمهم من جوع: " ....قوله تعالى في سورة قريش

                                                 
  .75. ص. 1994المركز العربي للخدمات الطالبية، : عمان. المفاهيم: ة الحديثةاإلدار. ة، عبد الباريدر 1
  اشتهر بوضعه لنضرية هرم االحتياجات  1970 و توفي في 1908عالم نفس مشهور ولد سنة : ابرهام ماسلو  *
 .4، اآلية قريش سورة 2
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ن واحدة داخلية وأخرى خارجية والتي بدورها ا لها بيئتإن المكتبة كأي منظمة: االتصال-

هي عبارة عن تركيبة من مجموعة أفراد تربطهم عالقات إنسانية إضافية إلى عالقات 

هر فيه أهمية االتصال كعنصر ال ظالعمل، إذن نحن هنا نتحدث عن مجتمع مصغر، ت

  :عدة تعاريف نختار منهالإلتصال  غنى عنه في هذه المنظمة التي هي المكتبة الجامعية و

أن اإلتصال هو تبادل الحقائق والمعاني والمشاعر بين جهتين إلنجاز عمل،أو   

 أي تبادل معلومات بين أطراف معنية لتحقيق أغراض )1( إتخاذ قرار أو تعبير سلوك ما

ن هناك عمال فيها يتم أوأهداف مرسومة،وهذا ما نجده في المكتبة حيث ال يمكن التصور 

تصال فبغض النظر عن العمليات اإلدارية التي ترتكز على االتصال فإن الهدف دون ا

المالية تسعى و الرئيسي للمكتبة هو إتصالي ألن المكتبة وبكل مقوماتها البشرية، المادية 

ها وهنا يمكننا القول أن االتصال هو غاية وهدف يتم يإلى ايصال معلومات إلى مستفيد 

هي المرسل، الرسالة، قناة " شانون"الل عناصر كما وضحها االتصال في المكتبة من خ

يش،ويكون في أشكال عديدة إما هابطا،أو صاعدا واالتصال،المستقبل،التغذية الراجعة، التش

  .أو أفقيا، بطريقة رسمية أو غير رسمية

 كما القيادة، واإلتصال فإن التنسيق هو ركن أساسي من أركان التوجيه، ال : التنسيق-

نه في العمل اإلداري المكتبي فالتنسيق هو تحقيق الوحدة واالنسجام بين جميع غنى ع

في المكتبة الجامعية خدمة لألهداف ) الدوائر واألقسام والشعب(الوحدات اإلدارية 

  .)2(المرسومة، فهو إذا يعنى بتأمين االنسجام بين جهود العاملين وتوحيدها وتكاملها

  
                                                 

  .47،ص1998دار الشروق،العالقات العامة و اإلتصال اإلنساني ،عمان،: ،صالح خليلإصبع أبو - 1 

  .214المرجع السابق،ص: ،أحمد عمرهمشري - 2 
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  :جامعية الرقابة في المكتبات ال4.3.4

الرقابة هي الحلقة األخيرة من حلقات العملية اإلدارية في المكتبة الجامعية، فبعد   

القيام بالتخطيط،التوجيه،التنظيم،تأتي الرقابة التي تكتسي قدرا من األهمية،وذلك ألنها 

تقيس أداء المهام واألعمال التي يقوم بها المسؤولون،والتحقق من تنفيذ األوامر والتعليمات 

والخطط واألهداف والتأكد من تحقيقها، ومنع االنحرافات والمشكالت والمعوقات أثناء 

 .)1(عملية إنجاز األعمال،وتصحيحها وتفادي حدوثها

   تعريف الرقابة   1.4.3.4

تكثر الكلمات الدالة على الرقابة وذلك لعدم داللة هذه الكلمة على معنى متفق عليه   

  وقد اختلف الكتاب ..لتفتيش المراقبة، المالحظة،المتابعةفهي تحمل معاني متعددة مثل ا

:" على أنها" هنري فايول" والباحثون حول تحديد المدلول اإلصطالحي للرقابة فيعرفها 

وقد تبنى هذا التعريف الكثيرمن الباحثين .)2("التحقق بأن ما حدث يطابق الخطة المقدرة

  .عض التوضيحات، ومن هذه التعريفاتون بفوالمتخصصين في المجال ولكنهم كانوا يضي

العملية التي ترى بها اإلدارة هل الذي حدث كان من المفروض أن يحدث،وإذا لم يكن -

،وإذا طبقنا مفهوم الرقابة على المكتبات )3("كذلك فالبد من إجراء التعديالت الضرورية

  :الجامعية فإنها عرفت عدة تعاريف من بينها

                                                 
 1 -Hicks,Warrer. B.,Trllim,Alma, .M.Mamaging multimedia libraries,london:Branker Company,1977.p.78. 

  .210المرجع السابق،ص. ،الشافعي ديابحامد - 2 

  .337، ص1981للطباعة و النشر،شركة الطويجي :،عمر، اإلدارة ، القاهرةالجوهري - 3 
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 أجل التأكد من أن أهداف المكتبة قد تحققت،وأن الخطط  قياس األداء وتصحيحه من-

وكتعقيب نالحظ أن وظيفة .)1(الموضوعة لتحقيقها قد نفذت وتم إنجازها بالشكل الصحيح

الرقابة قد تطورت في المكتبات الجامعية بشكل كبير في الوقت الحاضر،فبعد أن كانت 

ول عنه من أجل تهدف في السابق إلى كشف اإلنحراف،وتحديد من هو المسؤ

غير قصد،أصبح اآلن إكتشاف الخطأ قبل بمعاقبته،سواء أكان هذا اإلنحراف بقصد أو 

وقوعه والعمل على منع وقوعه ما أمكن وهذا ما يعرف بالرقابة اإليجابية الوقائية، كما أن 

مشكلة الرقابة تزداد وتتعقد كلما كبر حجم المكتبة الجامعية وإزداد عدد العاملين فيها 

  .تنوعت أعمالها وتعددتو

  : أهداف الرقابة في المكتبة الجامعية2.4.3.4

يمكن عن طريق الرقابة معرفة أوجه النقص و القصور في أداء األعمال بالمكتبة   

الجامعية فضال عن اإللمام بمعوقات العمل،من أجل إنجاز الحلول المناسبة لها،ومعرفة 

باإلضافة إلى  .)2(جاز العمل لإلستنزادة منهاالعوامل اإليجابية التي أسهمت في سرعة إن

  :هذا الهدف الرئيسي هناك أهداف أخرى للرقابة في المكتبات الجامعية من أهمها

  . التثبت من االتجاه نحو تحقيق أهداف المكتبة الجامعية والتأكد من صحة المسار إليه-

و التخاذ ما يلزم لمنع اكتشاف األخطاء قبل وقوعها أو أثناء وقوعها لكي تعالج فورا،أ-

،وهذا يسمى منع األخطاء ،أو الرقابة " الوقاية خير من العالج" حدوثها عمال بمبدأ

                                                 
  .218-217،أحمد عمر، المرجع السابق،صهمشري - 1 

  .213 دياب، حامد الشافعي، المرجع السابق،ص- 2 
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المانعة،أو كشف األخطاء ومنع وقوعها قبل حدوثها،وبذلك ال تعطى فرصة لالنحراف كي 

  .يقع أصال

واعد  التأكد من أن العمليات الفنية كالفهرسة والتصنيف تؤدي وفقا لألصول والق-

  .والتقنيات المقررة بصورة سليمة

 التأكد من توافر االنسجام في العمل بين مختلف أقسام المكتبة الجامعية وإدارتها -

  .وتسييرها جميعا نحو سياسة المكتبة

  .التثبت من أن إجراءات العمل المطبقة على وجهها الصحيح وخاصة في المسائل المالية-

ت المصلحة في االستفادة من المكتبة الجامعية،مثل المحافظة على حقوق األطراف ذا-

العاملين،والمستفيدين، وذلك منعا للتعسف في استعمال السلطة من ناحية 

  .المسؤولين،وتحقيق العدالة في أداء الخدمات المكتبية و الوفاء بااللتزامات

م من جميع  التأكد من أن القرارات التي تتخذها اإلدارة العليا في المكتبة محل احترا-

  .العاملين فيها

وال يقتصر القيام بعملية الرقابة على مدير المكتبة المركزية فقط بل على مسؤولي 

  ).مكتبات األقسام أو المصالح(المكتبات الفرعية 

  : خطوات الرقابة في المكتبات الجامعية3.4.3.4

طابق لما لكي يتم التأكد من أن ما تم من أعمال ومناشط في المكتبة الجامعية م  

يجب إتمامه،يلزم توافر مجموعة من المعايير لقياس ما تم معرفة االنحرافات أو األخطاء 
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تمهيد لمعرفة أسبابها والعمل على  أو الفروق بين ما تم وما كان يجب أن يتم

تصحيحها،وهذا ما يمكن االصطالح عليه بمراحل عملية الرقابة التي تتلخص في ثالث 

 :مراحل وهي

  :ايير األداء تحديد مع -

 المعايير الموحدة أحد هذه األساليب وقد زاد استخدامها في إدارة المكتبات 

الجامعية،باعتبارها من أسس توحيد العمل المكتبي من جهة وأداة لضبط تنفيذ األعمال 

وتنقسم المعايير إلى عدة أنواع مستعملة كل لغرض في  .بصورة صحيحة من جهة أخرى

  .هي تندرج تحت أربعة فئات رئيسيةالمكتبات  الجامعية و

تقيس وظائف اإلدارة من تخطيط،تنظيم، توجيه،وكذلك الموارد : معايير إدارية -

  اإلدارية من أموال، عمال ،وتجهيزات 

 معايير لبناء المجموعات المكتبية -

 معايير لإلعداد الفني للمجموعات -

 معايير للخدمات المكتبية -

تبات الجامعية خالل عملية التخطيط من خالل األهداف ويتم تحديد معايير األداء في المك

  .)1(والسياسات واالستراتيجيات واألنشطة والبرامج  التي تسعى ألدائها المكتبية

  

  
                                                 

  .117.ص.،سامية، المرجع السابقسماقجي 1 
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   قياس األداء الفعلي-

 تقويمه، قياس األعمال التي  تتم في و يقصد بهذه المرحلة قياس األداء الفعلي أ  

ارنة نتائج العمل  التي تحققت بمستويات األداء المكتبة الجامعية ،وذلك عن طريق مق

  .المحددة سلفا،نعرض الكشف من األخطاء و االنحرافات من أجل تصحيح المسار

وتعتبر هذه المرحلة أو العملية من أهم العمليات اإلدارية التي تتم في المكتبات   

عن إدارة الجامعية بل هي جزء مكمل للعمليات اإلدارية التي يضطلع بها المسؤول 

  .المكتبة الجامعية فبدونها ال يمكن ممارسة الرقابة على أعمال الموظفين

  :ولكي تتم عملية التقييم أو القياس البد من توافر عنصرين هما

  .وجود أهداف محددة وواضحة للمكتبة -

 .وجود طرق أو أدوات للقياس يسهل تطبيقها -

  :وتعتمد عملية القياس على العديد من الطرق

  تعتمد على عنصر الزمن،ويستعمل فيها اإلحصائيات: يةالتاريخ -

 .تعتمد على الخبرة،ويستعمل فيها المالحظة والتقارير : التقديرية -

 .تعتمد على التحليل، من وسائلها االستبيان، الميزانيات التقديرية:  العملية -

يقول  حيث )1(وتختلف طريقة القياس و إمكانية القياس من عنصر إلى عنصر في المكتبة

 بعض األعمال المكتبية  الرقابة على  بالرغم من إمكانية" ،Johm Conleyجون كولي 

                                                 
مكتبة : هرةدراسات في المكتبات األكاديمية و البحثية، القا: ، أحمد، عبد الهادي، محمد فتحي، المكتبات الجامعيةبدر1 

  .112.ص.1978غريب،
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وتقييمها مثل الفهرسة،والتصنيف وأوقات العمل،إال أن هذا ال ينطبق على كل الخدمات 

ؤديها العاملون بالمكتبة،فإستفادة القراء الذين يترددون على المكتبة مثال أم ال يمكن يالتي 

  ."قياس إخضاعه لل

  : تصحيح إنحرافات األداء-

هي الخطوة األخيرة في عملية الرقابة وتعتبر األداء،وهي تصحيح ما قد ينتج من   

موضوعة بطريقة تعكس "إنحرافات أو خطأ أثناء العمل،فإذا كانت المعايير محددة سلفا و

اإلنحرافات  األداء لألعمال وتقييمها، فإن تصحيح )1(التنظيم الموضوعي،ويمكن من قياس

يمكن إنجازه بسرعة بسبب أن المقيم أو المراقب أيا كان يعرف بالضبط المكان الذي يجب 

أن تستخدم فيه اإلجراءات التصحيحية على أساس توزيع المهام على فرد معين أو على 

  ".)2(جماعة منهم

وتعتبر الرعاية سلبية ال تحقق المرجوة إذا اقتصر دورها على مجرد إكتشاف   

خطاء دون إكتشاف األسباب التي أدت إلى وقوعها ومن ثمة وضع الحلول العالجية، األ

كذا فإن المدبر أو المسؤول عن العملية الرقابية يجب أن يتابع  هذه العملية لحظة بلحظة 

  .حتى يتسنى له اتخاذ القرارات المناسبة لكل حالة

  :)3( أنواع الرقابة4.4.3.4

  :اع حسب تنقسم الرقابة إلى عدة أنو  

                                                 
1 Cawley.John.personnel management in librories.london.clive Bingley,1982.p.2. 

  .236.ص.المرجع السابق.  ،حامد الشافعيدياب2 

  .212.ص.المرجع السابق. ب ،حامد الشافعيديا3 
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 ا، وموقعهاطبيعتها، وقته

  :فحسب طبيعتها -

تعني بالتأكيد من أن الصرف منها قد تم في نطاق القوانين  اللوائح، و : الرقابة المالية) أ(

 .النظم المعمول بها دون إهمال وسرقة

 التأكيد من األهداف المرسومة في ظل استعمال كفء تهدف إلى :رقابة الكفاية) ب(

  .رةالمتوفللموارد 

  . تتعلق بفحص أنظمة وأساليب العمل اإلداري في المكتبة الجامعية:الرقابة اإلدارية)ج(

  :وحسب وقتها-

  .والتي يمكن من خاللها تدارك األخطاء قبل وقوعها:الرقابة السابقة) أ(

 التي تكشف عن األخطاء بعد وقوعها وتسعى في المستقبل لتالفي :الرقابة الآلحقة) ب(

  .أدت إلى وقوعهااألسباب التي 

  : ومن حيث موقعها-3

ويقصد بها النشاط الرقابي الذي يمارسه مسؤول المكتبة الجامعية : الرقابة  الداخلية) أ(

  .على أقسام المكتبة ووحداتها المختلفة

ويقصد بها النشاط الرقابي الذي يتم على أنشطة المكتبة الجامعية :الرقابة الخارجية) ب(

  .مكتبةوأعمالها من خارج ال
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  خالصة الفصل

وهكذا قد نكون ألقينا نظرة عن اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية مستبشرين 

جدا بما أدرته الطريقة العلمية من نتائج إيجابية سعيا لتقدم مؤسسة علمية كالمكتبة 

 وملجأ بل المتعطشين لمواصلة البحوث العلمية،ونجم الكيان االجامعية التي تعتبر مرتع

جامعي بل وقمره الذي يمده بقبس من نور مجموعاته العلمية هذا ما أكدته كما أسلفنا ال

 الدراسات والبحوث  في المجال سواء  أكانت نظرية بحتة أو مستمدة إلى الكثير من 

، التي على ضوئها إرتأينا صيرورة الفصل الخامس )دراسات ميدانية(جانب من التطبيق

  . عن تساؤلناالذي هو محاولة منا لإلجابة

  أين مكتباتنا الجامعية من أسس ووظائف اإلدارة العلمية؟

 



 

 

   

  
 الفصل الخامس

الجامعية اإلدارة العلمية في المكتبات 

  الشرقي الجزائريبالجنوب
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  تمهيــــــد

 النظرية التي المعلومات يعتبر الجانب الميداني الوجه التطبيقي المتمم لألفكار و  

جادت بها الدراسة النظرية، و التي ال يمكن معرفة فائدتها إال بتطبيقاتها العملية، حيث 

 اعتبارهماساس و القاعدة التي تبني عليها الجزء الواقعي للدراسة، و بهذا يمكن تعتبر األ

  .وجهين لعملة واحدة ال ينفصالن، كونها كال علميا متكامال

 *   و الجدير بالذكر أن دراستنا كغيرها من الدراسات   جاءت كمثل ميزان روبيرفال

  .يتكون من كفتين ال تستغني إحداهما عن األخرى

اإلدارة العلمية ككل علمي و عن المكتبة عن عد أن تعرفنا في فصولها النظرية    فب

الجامعية ككيان و نظام مكون من إمكانيات تثبت في الفصل الرابع إلزامية تطبيق األسس 

 ونأتي في هذا الفصل يمثل الدراسة  العلمية في المكتبات الجامعية،النظرية لإلدارة

ا إلى التعرف على أوجه القوة و الضعف، التي تتبين من خالل الميدانية التي تهدف أساس

معرفة مدى ممارسة المكتبات الجامعية بالجنوب الشرقي الجزائري ألسس اإلدارة العلمية، 

  .عن طريق التمحص في الوضع الراهن لواقع هذه المكتبات محل الدراسة

منهجية المتبعة ثم جدولة    و في هذا الصدد رأينا بضرورة التذكير بأهم اإلجراءات ال

الدراسة الميدانية لنخلص في األخير إلى  البيانات و تحليلها، ثم نتطرق ألهم نتائج

  .إستراتيجية علمية إلدارة مكتباتنا الجامعية

  
                                                 

   1675لة متواضعة توفي في باريس سنة  بفرنسا من عائ1602رياضي و فيزيائي فرنسي ولد سنة :  روبيرفال   *
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  :  التذكير بـأهــم اإلجـــراءات المنهجية للدراســة5-1

  : مختصر العنصر تذكير بأهم اإلجراءات المنهجية للدراسة بشكلفي هذا

  : تســـاؤالت البحـــث5-1-1

    بعد أن حددت اإلشكالية عمدنا إلى أسئلة فرعية تساعدنا في التحكم في البحث تسمى 

  :بتساؤالت البحث، و التي نذكر بها، و هي كما يلي

  ما مفهوم اإلدارة العليمة في المكتبات الجامعية؟-

على المكتبات الجامعية كونها ما المقصود بوظائف اإلدارة العلمية، و هل تطبق -

 مؤسسة خدماتية؟

 ما مدى وعي مسيري هذه المكتبات الجامعية بأهمية اإلدارة العلمية؟-

 ما مدى تطبيق اإلدارة العلمية على إمكانيات المكتبة الجامعية؟-

هل يستدعي تطبيق وظائف اإلدارة العلمية على المكتبات الجامعية جهودا إضافية أو -

 لفة؟أساليبا مخت

  : الفرضيـــــات5-1-2

 و للتمكن أيضا من التحكم في تها    لقد قمنا بوضع الفرضيات للتأكد من مدى صح

  :الدارسة و هي كالتالي

 :الفرضيــة الرئيسيـــة •

إن تطبيق وظائف اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية بالجنوب الشرقي الجزائري 

  ضعيف جدا
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  :الفرضيات الجزئيــة •

  .ام المسيرين بوظائف اإلدارة العلمية متواضع جدااهتم-

 إمكانيات هذه المكتبات ال تساعد المسيرين على تطبيق وظائف اإلدارة و  ظروف-

 .العلمية

  : العينـــــة5-1-3

    إن عينة دراستنا شملت كل مجتمع الدراسة المتمثل في كل مكتبيي المكتبات الجامعية 

   مكتبي 36لذي يصل عددها الى  و ابالجنوب الشرقي الجزائري

 :مختصرة في الجدول التالي

  
جامعة محمد 

  بسكرة. خيضر

جامعة قاصدي 

  ورقلة. مرباح 

المركز الجامعي 

  الــــوادي

  25  56  93  العدد اإلجمالي للعمال

  00  02  02  محافظ مكتبة

  03  07  07  ملحق مكتبات
  

  المكتبيون
  02  02  11  مساعد مكتبات

  ينة الدراسةع) 03(جدول رقم

  : أدوات تجميـــع البيـــانـــات5-1-4

     إستعملنا لدراسة الظاهرة استبانه وزعت على كل مسؤولي المكتبات الجامعية 

  .بالجنوب الشرقي
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  : سؤاال مقسمة على محورين رئيسيين36    إحتوت االستمارة على 

   22 -  1 من تمتد فيه األسئلة): وظائف اإلدارة العلمية :  ( المحور األول •

 .)36- 23(تمتد فيه األسئلة من ):  الجامعية إمكانيات المكتبات: ( المحور الثاني •

  :  بين األسئلةةو كانت األسئلة في إستمارة اإلستبيان مبرمج

  هل ساهمت في التخطيط للمبنى؟: مثل) ال / نعم ( المغلقة الثنائية * 

  ال/             نعــم                                                

  :مثــل) متعددة االحتماالت ( المغلقــة * 

  .ليس له أهمية/  اختياري / جد مهم :   هل تجدون أن التخطيط

  : إضافة توضيح في الجواب المختار مثلبو يكون : أسئلة نصف مغلقة* 

   ما هي طرق التقييم التي تفضلون اعتمادها في مكتبتكم؟ و لماذا؟-

  : مثل السؤال األخير: فتوحةأسئلة م* 

  . ما الذي تقترحونه فيما يخص اإلدارة الحكيمة و التسيير الجيد بالمكتبات الجامعية-
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  :ها جدولــة البيانات و تحليل1-2

   هــل تجدون أن التخطيط ؟:الســؤال األول  

 ℅النسبــة التكــرار  االحتماالت

  00  36  جــد مهــم

  0  0  اختياري

  0  0  أهميــةليس له

  100  36  المجمــوع

  أهميــــة التخطيــــط) 04(جـــــدول رقــــم 

   إن التخطيط من أهم الوظائف التي تضطلع بها اإلدارة الحديثة ألنه يؤثر على طبيعة 

القرارات اإلدارية، و نوعيتها فيما يتعلق بالنشاطات و األعمال المراد إنجازها بغرض 

ونظرا لهذه األهمية التي توليها عينة الدراسة للتخطيط فإن . ومةتحديد األهداف المرس

  من المستجوبين تقر بأهمية التخطيط بالنسبة % 100بيانات الجدول توضح  أن نسبة 

لألعمال المكتبية، و هذا ما يجعلنا نتوجه بالقول أن كل تلك المكتبات تريد أو تأمل أن تتبع  

  .الخطط و تنفيذها  لبلوغ األهدافاألساس العلمي في وضع البرامج و 

   تحديد أهمية التخطيط عن ن وين عاجزكتبي   لكن ما نلحظه من واقع هذه المكتبات أن الم

التكوين عدم الخبرة من جهة و إلى ضعف  الفعلية و هذا راجع إلى عدة أسباب نذكر منها

  من جهة أخرى من جهة و عدم تخصصهم اإلداري
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  يقوم بعملية التخطيط؟ من :الســؤال الثــاني

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  58.33  21  مدير المكتبة

  16.66  6  لجنة المكتبة

  8.33  3  جهة متخصصة

  16.66  6  غير محدد

  100  36  المجموع

   التخطيطعنالمسؤول ) 05(جــــدول رقـــم 

لى جهة معينة  ،    ككل العمليات اإلدارية أو الفنية يجب أن تعطى مسؤولية التخطيط إ

ليتم القيام بها على أحسن وجه، و لكن من هي  هذه الجهة التي يخول لها  مسؤولية 

التخطيط ؟، حيث تختلف هذه المسؤولية من مكتبة إلى أخرى، و هذا ما أوضحته البيانات 

  .الموضحة في الجدول

لوحيد عن  أن مدير المكتبة هو المسؤول المباشر و ا% 58.33    وعليه  تقر نسبة 

عملية التخطيط، و هذا ألن  التخطيط  من بين الوظائف اإلدارية األربعة التي يقوم بها 

، و هذا نظرا لتمتع هذا األخير بالخبرة )التخطيط ، التنظيم، التوجيه، الرقابة ( المدير 

اإلدارية و التخصصية التي تمكنه من القيام بهذه العملية لكن تدل من ناحية أخرى عن 

نفرادية و عدم المشورة و مركزية العمل اإلداري وما  ينجر عنه العديد من المشاكل اال
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النظرة من الزاوية الواحدة، و احتكار الرأي ، عرقلة األعمال و اآلراء لغير :منها

  .المسؤولين

 تقول أن اللجنة المكتبية هي التي تقوم بعملية التخطيط و هذا يدل %16.66  أما نسبة 

قيمة عمل الجماعة حيث تقوم هذه اللجنة بمناقشة الخطط و البرامج و على الوعي ب

السياسات أي إتباع مبدأ الشورى وبالتالي التوصل إلى قرارات أفضل شاملة لكل الزوايا ، 

لكن المشكلة األساسية التي يمكن بلورتها على شكل سؤال، هل فعال تؤخذ قرارات اللجنة 

  بعين االعتبار؟

 عدم عن يرون أن عملية التخطيط ال تنسب ألي جهة و هذا يدل %16.66   و نسبة 

لقيام بالوظائف ا  عند  المستعملة الطرق العشوائيةعناالهتمام بالعملية من جهة و 

  . اإلدارية

 تقول أن هناك جهة متخصصة في التخطيط و هذا ما ينفيه واقع % 8.33    و أما نسبة 

بة تحوي جهة متخصصة في التخطيط  وقد تكون مكتباتهم من جهة حيث ال توجد أي مكت

هذه الجهة على مستوى اإلدارة المركزية و الجامعة و للواقع العلمي للعمليات اإلدارية 

  .ألنها ككل متكامل ال ينفصل أحدها عن اآلخر و قد تكون أيضا متزامنة
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   هل التخطيط في مكتبتكم؟:السؤال الثالث

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  33.33  12  دوري

  16.66  6  ــينآ

  50  18  ليس محددا

  100  36  المجمــوع

  دورية التخطيط) 06(الجـــــــدول رقم 

   إن التخطيط عملية مستمرة لها بداية و ليس لها نهاية فهي ال تقترن بوقت محدد أو 

المبينة  هذا ما ستوضحه البيانات  عملية معينة، فهل هو بهذه الطريقة في كل المكتبات؟

  :في الجدول أعاله

 تقر بأن التخطيط غير محدد بفترة زمنية معينة أي عشوائية ال يعتمد % 50   أن نسبة 

على أسس علمية، و هذا لقلة الوعي بأهميته من جهة و عدم التقيم لألعمال و الوظائف 

  . من جهة أخرىاإلدارية

 دوري و هذا راجع إلى أن  من المستجوبين ترى أن التخطيط بمكتباتهم%33.33و نسبة 

 عادة بفترات زمنية متمثلة في غالب األحيان في االتخطيط لألعمال المكتبية يكون مقترن

حيث يتم التخطيط لكل العمليات و المشاريع التي ) معينة ( الموسم الدراسي لسنة جامعية 

ن االعتبار سوف تقوم بها المكتبة خالل السنة الجامعية الجديدة،  و هكذا ال يؤخذ بعي

 ترى أن %16.66المشاريع و التغيرات المستمرة و المفاجئة خالل تلك الفترة و نسبة 
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ي و هذا إن دل على شيء يدل على عدم االهتمام بالتخطيط و العشوائية في نالتخطيط آ

أداء الوظائف اإلدارية كما ينجم عنها كثرة األخطاء و عدم الشمولية التي تعتبر من أهم 

  خطيط الناجحميزات الت

   ما نوع التخطيط الذي تفضلونه بالنسبة لكم ؟:الســـؤال الرابـــع

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  16.66  6  قصيــر

  25  9  متوسط

  58.33  21  طويــل

  100  36  المجمــوع

 نوع التخطيط المفضل) 07(جـــــدول رقم 

 الزمنية التي تكفي لتحقيق هذه     إنه لمن الضروري عند وضع األهداف تحديد المدة

  :و توضح بيانات الجدول أن،األهداف من جهة و االلتزام بها من جهة أخرى

 فهي تفضل التخطيط طويل المدى و هذا ما يفسره االتجاه نحو %58.33   أن نسبة 

أتمتة المكتبات الجامعية الذي يأخذ وقتا طويال يتعدى الخمس سنوات، كما أنه يوجد بعض 

ال و المهام التي تأخذ الوقت الطويل و السبب الرئيسي في ذلك النقص الفادح في األعم

 اإلدارية التي تحول دون تحقيق االهذاف في مدة لالموارد المادية و المالية و العراقي

  .قصيرة
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 تفضل األهداف متوسطة المدى، ألن أعمال المكتبات تتعدى كونها متعلقة %25و نسبة 

ل هناك من األعمال تتطلب وقتا قد يصل إلى خمس سنوات و لهذا ن بيبعام دراسي مع

  .يفضل تخطيط شامل لكل تلك األعمال

 من المستجوبين تفضل التخطيط قصير المدى، و هذا نظرا ألن أعمال %16.66 و نسبة 

كل المكتبات الجامعية مقترنة بالموسم الدراسي الجامعي، لذلك في غالب األحيان تكون 

، هذا ما يثبت المعرفة السطحية بأهمية التخطيط رغم أن كل  لذلك العامالخطط مبرمجة

  ) .04(العينة أجابت بأهمية التخطيط من خالل الجدول 

  هل أهداف مكتبتكم؟:الســــؤال الخـــامس

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  16.66  6  محــــــــددة

  58.33  21 بحاجة إلى تحديد أآثر

  25  9  ــددةغيـــــر محــ

  100  36  المجمــوع

 مدى تحديد أهداف المكتبة) 08(جدول رقم 

   لتقوم المكتبات بدورها على أكمل وجه يجب أن تقوم بتحديد أهدافها بدقة، حيث تحدد 

 على هذه المكتبات نالمهام و توزع المسؤوليات، و هذا ليتضح المسار جليا أمام القائمي

  .امية المنشودةسعيا للوصول إلى الغايات الس
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 ترى أن %58.33 أن نسبة:ه فإن بيانات الجدول توضحيل إ   أما فيما يخص ما توصلنا

أهداف مكتباتها بحاجة إلى تحديد أكثر نظرا ألن هذه المكتبات تحدد األهداف العامة فقط 

و ال تتدرج لتصل إلى تحديد األهداف الفرعية التي تبين بوضوح سبل العمل، لذا يالحظ 

ل في أداءات هذه المكتبات، و ذلك لغياب المرجعية الدقيقة التي تقارن بها خو تخلضعف 

  . هذه األعمال المتعددة و األكثر تخصصا

 ترى أن أهداف مكتباتها غير محددة و يرجع ذلك إلى عدم االهتمام و %25  أما   نسبة 

بالتالي تنقص  األهداف، و تبقى هذه المكتبات تسير بطريقة عشوائية، و عوضبالوعي 

 هذا ما يدعم البيانات الموضحة .فعالية و فائدة األعمال لغياب الغاية التي تنفذ من أجلها

و التي تثبت عجز المكتبيين عن تحديد مدة االهداف التي يجب  ان ) 07(في الجدول رقم 

 تقول بأن أهداف مكتباتها محددة، و هذا إن %16.66 و نسبة تتناسب و نوع التخطيط  ،

ل على شيء يدل على وعي هؤالء العمال بأهمية هذه العملية بالنسبة للتخطيط بالدرجة د

األولى، و نجاح المكتبة بالدرجة الثانية حيث تساعد المكتبة في تحديد سبل العمل و التقليل 

  .من النشاط العشوائي و بالتالي تحقيق نتائج أفضل
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  ي مكتبتكم؟ هل توجد لجنة مكتبية ف:السؤال السادس    

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  33.33  12  نعـــم

  66.66  24  ال

  100  36  المجمــوع

 وجود اللجنة المكتبية ) 09( الجدول رقم 

   من بين أوجه التنسيق و التعاون في المكتبة وجود لجنة مكتبية تمثل و تبلور مبدأ 

ل و نخص بالذكر أعمال المكتبة، و الشورى الذي له من الفائدة في شتى مجاالت األعما

   فهل توجد هذه األخيرة في كل المكتبات؟،خاصة التخطيط و اتخاذ القرارات

 يقرون بعدم وجود لجنة مكتبية في مكتباتهم هذا ما يفسره باالنفرادية %66.66ان  نسبة 

تبات في اتخاذ القرارات و غياب التشاور و التنسيق على مستوى المكتبة أو مجموعة المك

الفرعية، و بالتالي ضعف القرارات و تكرار األعمال و عدم االتصال و االستفادة من 

 هذا ما يمكن ان يسهم في ضعف عملية التخطيط .آراء النخبة العاملة على مستوى المكتبة

 و هذا كله كنتيجة )08(، مترتبا عنه التخلخل في وضع األهداف حسب نتائج الجدول رقم 

  . الوعي بأهمية اللجنة المكتبية لجهة مساعدة في التخطيط   و التنسيقلعدم االهتمام و

 يؤكدون وجود لجنة مكتبية بمكتباتهم تخص هذه اللجنة باألعمال %33.33   و نسبة 

التشاورية و التحضير للعمليات المكتبية مثل االقتناء حيث يتم على مستواها إبداء اآلراء و 
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 أنها لجان صورية تبقى آراؤها و – المستجوبين بحس–التشاور لكن ما يؤخذ عليها 

   كما يقولون –قراراتها حبر على ورق ال تؤخذ بعين االعتبار و بالتالي وجودها كعدمها 

   هل لديكم استقاللية في عملية التخطيط؟:السؤال السابع  

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  0  0  دائـــــــما

  16.66  6  أحيــانـــا

  50  18  ــــادرانـــ

  33.33  12 أبـــــــــدا

  100  36  المجمـــوع

 االستقاللية في عملية التخطيط ) 10( الجدول رقم 

   يحتاج المسؤول في المكتبة الجامعية إلى استقاللية في عملية التخطيط و ذلك لمواجهة 

إلداري الظروف الطارئة كذا لخصوصية األعمال المكتبية و خروجها عن نطاق العمل ا

  .على مستوى اإلدارة العليا في الجامعة

 تقر بأنه نادرا ما تكون لهم %50   و من خالل بيانات الجدول يتبين لنا ان نسبة 

استقاللية في التخطيط أي الرجوع في أغلب األحيان إلى السلطة العليا للجامعة للموافقة و 

  .تهم السلطة العلياالمصادقة على التخطيط إال في األمور البسيطة و التي ال
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 ليس لهم استقاللية في عملية التخطيط هذا ما يعرقل و يمنع التخطيط %33.33  و نسبة 

السليم العتقادهم أن تدخل غير المختصين و مركزية اتخاذ القرارات و عدم االستجابة 

  .لمخططات المكتبة من أهم ما يواجه هؤالء المسؤولين من المكتبات الجامعية

 لديهم أحيانا استقاللية في عملية التخطيط و هذا في التخطيط للظروف %16.66و نسبة 

ية الطارئة دون الرجوع إلى السلطة العليا في الجامعة و هذا بتنفيذ مبدأ تفويض ناآل

  .السلطة

   ما هي الصعوبات التي تواجهكم في عملية التخطيط؟:السؤال الثامـــــن   

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  33.33  12  نقص المختصين 

  33.33  12  عدم الجدية في وضع الخطط 

  33.33  12  عدم االستقاللية في اتخاذ القرارات 

  100  36  المجمـــوع

   صعوبات التخطيط)11( جدول رقم 

   ال تخلوا أي عملية إدارية من بعض الصعوبات التي قد تعيق مجريات تنفيذها، و هذا 

 تحصلنا عليها من طرف المستجوبين حين يقر أغلبهم على أنهم ما تؤكد المعلومات التي

  :يواجهون العديد من الصعوبات من أهمها
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نقص المختصين في مجال المكتبات و هذا للتشاور و مناقشة الخطط  •

حيث نجد ان مجموع العاملين المختصين في المكتبات مازال بعيدا عن .الموضوعة

  ) 01(رقم عنصر الكفاية هذا ما يوضحه الجدول 

عدم الجدية البشرية في وضع خطط ذات نفع و فائدة تعود على المكتبة و  •

المستفيدين بها و هذا لنقص عنصر الوعي المكتبي و اإلداري لدى الكادر البشري 

 .المسؤول و العامل في هذه المكتبات

عدم االستقاللية باتخاذ القرارات و التدخل العشوائي لغير المتخصصين بحجة  •

طة و عدم االهتمام بخصوصية العمل و القرار المكتبي، من جهة أخرى عدم السل

 .االهتمام بالخطط المعدة من طرف المسؤولين عن هاته المكتبات

نقص الموارد المالية و المادية التي تغطي الخطط المعدة ما يسبب تثبيطا و ردعا  •

  .لعملية التخطيط

  تنظيم؟ هل تجدون أن عملية ال:الســـؤال التاســـع

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  100  36  مهمة جدا

  0  0  مهمة نوعا ما

  0  0  غيـر مهمة على اإلطالق

  100  36  المجمــوع

 أهمية التنظيم ) 12( جـــــدول رقم 
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   للتنظيم أهمية قصوى تنبع من مفهومه الذي تبلور في عملية تصميم الهيكل اإلداري 

  .اون اإلنساني الذي يؤدي إلى تحقيق األهدافعلى وجه يتم بموجبه التع

 من المستجوبين يقرون باألهمية القصوى %100  و من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

للتنظيم بالنسبة لمكتباتهم، لكن هذا ال يعكس الصورة الفعلية لمدى فهمهم لعملية التنظيم و 

 منها عدم التخصص و عدم أهميته بالنسبة للمكتبة، و هذا راجع دائما إلى عدة عوامل

ة كذا عدم يالوعي بهذه الوظيفة اإلدارية بالنسبة للعمليات اإلدارية األخرى و المكتب

االهتمام بها على أساس سليم حيث ال يشكل الهيكل التنظيمي على أساس الرجل المناسب 

ظروف على أساس ما تمليه ظروف الطاقة العاملة المتوفرة و الانما في المكان المناسب و

و ) 28(، )27(،)14( هذا ما تترجمه البيانات المبينة في الجداول االحقة .المالية المتاحة

)32 (  

  ما هو األسلوب المفضل لديكم في انسياب المعلومات اإلدارية؟: لسؤال العاشر

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  66.66  12  رسمـــي

  0  0  غير رسمي

  25  3  كـــالمـهــا

  8.33  1  جابةعدم اإل

  100  12  المجمــوع

 أسلوب انسياب المعلومات اإلدارية) 13(جدول رقم 



  اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية بالجنوب الشرقي الجزائري :الفصل الخامس
 

 189

يتضمن التنظيم أعلى درجات التنسيق و االنسجام و هذا من خالل االتصال بين العاملين 

باختالف مستوياتهم ضمن الهيكل اإلداري و خاصة فيما يتعلق بإصدار األوامر و 

عنه بانسياب المعلومات اإلدارية و قد تخلف أساليب هذا القرارات الذي يمكن أن نعبر 

  .االنسياب بين رسمي و غير رسمي أو الدمج بينهما

 تتبع األسلوب الرسمي في انسياب %66.66  و من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة 

  .المعلومات اإلدارية من خالل الوثيقة التي تعتبر دليل عمل ال يمكن ألي أحد تجاوزه

تعتمد أسلوب الدمج بين األسلوبين الرسمي و غير الرسمي و ذلك % 25ا نسبة    أم

بإصدار الوثائق و القرارات بشكل مكتوب و التأكيد عنها من خالل المشافهة و العالقات 

  .اإلنسانية الموجودة بين العاملين كذا من خالل التوجيه

لضن و نالحظ أنهم لم يقروا  لم يجيبوا لعدم فهم السؤال في غالب ا% 8.33  أما نسبة 

  األسلوب غير الرسمي لعدم جدواه و فائدته بين أوساط العاملين

  هل عملية التنظيم لديكم؟: السؤال الحادي عشر

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  75  27  ارتجالية

  25  9  يعتمد على وسائل

  100  36  المجمــوع

 على ماذا يعتمد التنظيم) 14(جدول رقم 

ن التنظيم كغيره من الوظائف و العمليات يمكنه االعتماد على وسائل تجعله أكثر فعالية   إ

كسعي بعض المكتبات العتماد هياكل تنظيمية لمكتبات مشهورة ليكسبها جانب من 
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 بعض الوسائل التي يمكن أن تساعدها للوصول إلى علىالمصداقية، فهل تعتمد مكتبتنا 

  تنظيم ناجح؟

 من %75صلنا إليه من بيانات موضحة في الجدول نجد  أن نسبة   من خالل ما تو

مكتبات عينتنا تعتمد الطريقة االرتجالية لذلك نجدها تعيش حالة فوضى في تحديد المهام، 

كما نجدها غالبا ما تضطر إلى تغيير هيكلها التنظيمي لفشله و عدم فاعليته و ذلك غالبا 

  .لهياكل التنظيمية المنسجمة مع طموحات مكتباتنالعدم خبرة و كفاءة المدراء في تأسيس ا

 من العينة تلجأ إلى بعض الوسائل المساعدة في عملية التنظيم مثل األدلة %25  أما نسبة 

  .التنظيمية و الحاسوب التي تجعل من تنظيم هذه المكتبات أكثر فعالية و فائدة و مرونة

اقع المالحظ حيث يحاول المستجوب   و في بعض األحيان تكون اإلجابة غير مطابقة للو

أن يغطي نقاط الضعف أو أنه ليس على دراية بالوسائل المساعدة، و قد يعود هذا الوضع 

  .إلى النقص في التكوين في علم المكتبات 
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   ما هي طرق التقسيم التي تفضلون اعتمادها في مكتبتكم؟:السؤال الثاني عشر

  ℅النسبــة  التكــرار  االحتماالت

  33.33  12  على أساس الوظيفة

  33.33  12  على أساس الخدمة المقدمة

  16.66  6  على أساس فئات المستفيدين

  16.66  6  على أساس المراحل و العمليات

  0  0  على أساس المناطق الجغرافية

  0  0  على أساس أشكال أو لغة المصادر

  0  0  على أساس الموضوع

  100  36  المجموع

 تقسيم المفضلال) 15( جدول رقم 

  مهما كانت المكتبة أو حجمها أو تخصصها فإنها تلجأ إلى تقسيم مصالحها على أساس 

و إذا رجعنا إلى البيانات المبينة أعاله نجد  .معين يتوافق و ظروفها الداخلية و الخارجية

 تعتمد التقسيم على أساس الوظيفة و ذلك راجع ربما إلى كونه يحدد %33.33  نسبة  أن

وليات كل موظف و تجنب التداخل في المهام و الوظائف و بالتالي السير الحسن مسؤ

  .للمكتبة و الرقابة التلقائية ألداءات الموظفين

 تعتمد التقسيم على أساس الخدمة المقدمة، و هذا راجع إلى عدة %33.33  و نسبة 

يد بطريقة أن الهدف األساسي للمكتبة هو خدمة المستف: أسباب حسب رأيهم من بينها

مباشرة أو غير مباشرة، و لكن ما الحظناه في بعض هذه المكتبات أن موظفيها غير 

 و أنما يتم تغييرهم حسب الحاجة إليهم في خدمة معينة و ذلك نةثابتين كل في مصلحة معي
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حسب الوقت و الظروف و هذا ما يترجم التقسيم على أساس المراحل و العمليات بنسبة 

16.66%.   

 تفضل التقسيم على أساس فئات المستفيدين حيث تقوم هذه المكتبات %16.66نسبة   أما 

 ى    باستهداف المستفيدين و تجزئتهم إلى فئات تقوم بدراسة احتياجات كل فئة على حد

  و تلبية رغباتها بدقة و يفسرون هذا بأن المستفيد هو الهدف األساسي من وجود المكتبة 

 التقسيمات األخرى على أساس المناطق الجغرافية و أشكال ولغة و خدماتها وبالتالي تهمل

المصادر و الموضوع ألنهم يعتبرون أن التقسيم الوظيفي و على أساس المستفيدين و 

 . يتناسب و ظروف مكتباتهم المراحل 

   ما هو التنظيم المتبع من طرف المكتبات؟:السؤال الثالث عشر

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  60  21  على أساس المراحل و العمليات 

  25  9  على أساس الخدمة المقدمة 

  8.33  3  على أساس الوظيفة 

  8.33  3  على أساس الموضوع 

  8.33  3  ال تتخذ تنظيما محددا 

  100  36  المجمـــوع

  في المكتبة  التنظيم المتبع) 16(جدول رقم 
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لة هامة و عملية أساسية ، حدث يتيح هذا    يعتبر تنظيم األعمال و الخدمات المكتبية مرح

التنظيم إمكانية توزيع المهام  و المسؤوليات على األفراد بشكل متجانس و متناسق، لكن 

نالحظ أن التنظيم ال يكون موحدا عبر كل المكتبات أي تتيح كل مكتبة التنظيم الذي تجد 

طرة أو ما يتوافق مع إمكانياتها أنه األكثر أداء المهام و الوظائف و تنفيذا للسياسات المسي

  .و ظروفها المادية و البشرية

  و أما ما يخص المكتبات محل الدراسة فنجد أنها تقسم مسؤولياتها و مهامها على هيكل 

 هذا يفسر الخاصية المكتبية %60تنظيمي على أساس المراحل و العمليات بنسبة تقارب 

 مراحل السلسلة الوثائقية، و ما يؤخذ على و الحفاظ عليها حيث يتوزع العمال على جميع

أي عدم ثبات المسؤولية على شخص ( هذا النوع عدم ثبوت العمال في عملية واحدة 

  .و بالتالي نالحظ التملص من المسؤوليات و صعوبة الرقابة اإلدارية عليه) بعينه 

 غير مباشرة  تتخذ هيكال تنظيميا على أساس الخدمة المقدمة مباشرة أو%25  أما نسبة 

  .حيث يؤخذ عليها نفس الشيء مثل سابقتها

 تتخذ التنظيم على أساس الوظيفة بحيث ينشطر عمالها بين الوظائف %8.33   و نسبة 

  .اإلدارية، الوظائف الفنية و الخدمية

 تتخذ التنظيم على أساس الموضوع ألن فيها العديد من التخصصات %8.33  و نسبة 

  . متساوية على تخصصات المكتبةيقة بطرحيث يقسم الموظفون



  اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية بالجنوب الشرقي الجزائري :الفصل الخامس
 

 194

 ال تتخذ تنظيما محددا و هذا و يمكن أن تترجمه إلى ضعف األداء %8.33  و نسبة 

  .اإلداري و عدم الوعي بأهمية التنظيم

  و ما أخذناه على كل هذه التنظيمات أنها ال تحدد المسؤوليات و ال توزع المهام بشكل 

هيكل تنظيمي يمثل المرجعية في التنظيم و منه ثابت و مقنن و منه ضعف و عدم ثبات 

ضعف التنسيق و تضافر الجهود و صعوبة الرقابة على الوظائف و العاملين لتملص 

  .العاملين من مسؤولياتهم

  كيف ترون أهمية التنظيم بالنسبة لمكتبتكم؟:السؤال الرابع عشر

  ℅النسبــة   التكــرار  االحتماالت

  33.33  12   اهمية التنظيمبعلى دراية 

  66.66  24  اهمية التنظيمبليست على دراية 

  100  36  المجمـــوع

  أهمية التنظيم بالنسبة للمكتبة) 17(جدول رقم 

   إن للتنظيم أهمية قصوى بالنسبة للمكتبات الجامعية لما له من صفات أسلفنا الحديث 

  جسد؟ عنها فهل يعي فعال مسؤولو تلك المكتبات أهمية التنظيم و فيما تت

 مسؤولي  المكتبات جمعنا لالستمارات من  من خالل ما تحصلنا عليه من بيانات خالل 

 فإنها ليست على دراية فيما تتمثل هذه األهمية % 66, 66نسبة  محل الدراسة تبين لنا أن

أن التنظيم مهم لكن  و هذا ما الحظناه من خالل اإلجابة حيث تكون على النحو التالي

 يتهرب آخرون في اإلجابة عن السؤال و هذا ناتج عن  ،كما يد األهميةيعجزون في تحد
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عدم ، باالضافة الى عدم وعي هؤالء بأهمية التنظيم، و ذلك للتدني المستوى الثقافي 

 من %33.33أما نسبة ،ضعف الجانب التثقيفي لهؤالء العمال  و الخبرة اإلدارية، 

  :يليمسؤولي المكتبات يحدد أهمية التنظيم فيما 

ترتيب و تنسيق العالقات بين أقسام المكتبة  و توضيح أساليب العمل المتبعة داخل 

تحديد  ما يترجم التنظيم يساعد في إسناد المهام و بالتالي العمل الجيد كما  ان .المكتبة

المسؤوليات و بالتالي السير األمثل للمكتبة و سهولة الرقابة، و هذا يدل على وعي هذه 

  ية التنظيم و امتالكه فعال قدرات إداريةالفئة بأهم

   هل يوجد عنصر التوجيه في المكتبة؟:السؤال الخامس عشر

 %النسبـــــــة  التكـــــرار االحتماالت

 91,66 33 نعـــم

 8.33 3 ال
 100 36 المجموع

 وجـــود عنصر التوجيه) 18(جـــدول رقم 

 و إرشادهم، و ترغيبهم في العمل لتحقيق      إن التوجيه هو عملية االتصال بالعاملين

األهداف، و من الضروري جدا أن يقوم مسؤولو هذه المكتبات الجامعية باإلتصال 

 من خالل و   بالموظفين و إصدار التعليمات إليهم، و إرشادهم إلى كيفية إتمام المهام

 % 91,66 طرحنا للسؤال في وجود عنصر التوجيه في المكتبات الجامعية نجد أن نسبة

تقر بوجود هذا العنصر في مكتباتها لكن هو بصفة متفاوتة من مكتبة إلى أخرى، و يدل 

هذا على أن المسؤولين على جانب من االهتمام بالموظفين و األعمال المقرر إنجازها و 
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 أنها % 8.33 أما بنسبة . السعي بالكادر البشري نحو تنفيذها بالكيفية و المدة الالزمتين

عدم وجود التوجيه و هذا الجواب يعكس على تقصير في القيام بواجباتهم اإلدارية أو تقر ب

 ، الذي قد يراه البعض من زاوية واحدة،وهي ممارسة  بأهمية هذا العنصرهمعدم وعي

نوع من القيادة عاى المرؤوسين واصدار االوامر دون مراعاة عنصر االتصال و التحفيز 

  .ين الجماعة لبذل جهود طيبة و التنسبق ب

  : هــــــل عنصر التوجيه:السؤال السادس عشر

 %النسبـــــــة  التكـــــرار االحتماالت

 83,33 30 أساسي

 16,66 6 مفيد

 0 0 قد يساعد

 0 0  ال فائدة منه

 100 36 المجموع

 أهميـــة التوجيـــه) 19( جـــــدول رقم 

 يتعلق بالعنصر البشري الذي يعد أهم من    تنبع أهمية التوجيه في المكتبات من كونه

  :اإلنتاج، و أساس نجاح المكتبة أو فشلها و هذا ما يتبين لنا من خالل إجابات المستجوبين

 منهم أنه أساسي كونه المالزم اليومي لألعمال المكتبية % 83,33  حيث ترى نسبة 

 العمل الجماعي و حيث ال يمكنهم االستغناء عنه فهو الضمان لحسن سير العمل في ظل

لتأكد النسبة المتبقية  هذا من خالل إصدار األوامر، ضمان وصولها و التأكد من تنفيذها 
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 على فائدته من نفس المنطلق للنسبة األولى، و هكذا نجد أن التوجيه يفرض % 16,66

نفسه على المسؤولين ألنه بواسطته و على أساسه تقوم كل العمليات، بل و ألنه من جهة 

  .رى وسيلة إلثبات أنفسهم، و تنفيذ سلطتهمأخ

  من المسؤول على عملية التوجيه في مكتبتكم؟: السؤال السابع عشر

النسبـــــــة  التكـــــرار االحتماالت

% 

 16,66 6 مدير المكتبة المركزية

 66,66 24 مسؤولو المكتبات الفرعية

 16,66 6 مسؤولية غير محددة

 100 36 المجموع

 المسؤول عن التوجيه ) 20( ل رقم جــــدو

    إن عملية التوجيه كغيرها من وظائف اإلدارة العلمية تقع بصفة مباشرة على عاتق 

 ترى أن مسؤولي %  66,66مسؤول المكتبة، وفيما يخص العينة المدروسة فإن نسبة 

األقرب  عملية التوجيه و هذا جيد كونهم عنالمكتبات الفرعية هم المسؤولون المباشرون 

إلى محيط العمل و بالتالي يعملون على اإلشراف و القيادة المباشرة على العاملين، و خلق 

  .جهود المثمرةالجو من التنسيق لالستفادة من 

عملية عن المكتبة المركزية هو المسؤول ) مدير (   ترى مسؤول % 16,66   نسبة 

بة المركزية من خالل إصدار  المكتيالتوجيه، و بالفعل ألنه يباشر سلطته على موظف
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تنسيق بين مسؤولي المكتبات الفرعية إلضفاء صفة العمل الالقرارات، كما  يقوم ب

الجماعي و الجهد المشترك، و ال يتعدى هذا كونه ال يستطيع أن يشمل كل موظفي المكتبة 

ير  هو المسؤول عن التوجيه فقد يكون هذا األخماالمركزية  و المكتبات الفرعية، و إن

  .متخلخال ال يفي بالغرض المطلوب

  ترى أن مسؤولية التوجيه غير محددة و يدل هذا على ضعف % 16,66  و نسبة 

       العملية اإلدارية و التخلخل الواضح في توزيع المسؤوليات و عدم معرفة المسؤول

  .لمسؤوليات فكيف بالعامللو وعيه 

   في عملية التوجيه؟ أي مبدأ تفضلون اعتماده:السؤال الثامن عشر

 %النسبـــــــة التكـــــرار االحتماالت

 58,33 21 مبدأ الشرعية

 0 0 االمتثالاإلجبار و 

 0 0 المكافأة و التحفيز

 33,33 12 الدمج بينها

 8,33 3 عدم اإلجابة

 100 36 المجموع

 مبــادئ التوجيه) 21( جـــــدول رقم 

بادئ التي تحدد العالقة بين الرئيس و المرؤوس من بينها     يعتمد التوجيه العديد من الم

مبدأ الشرعية، اإلجبار و االمتثال المكافأة و التحفيز، و من خالل الغوص في واقع 
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 تلجأ إلى مبدأ الشرعية في عملية التوجيه أي % 58,33المكتبات المدروسة تبين لنا أن 

ل في نطاق سلطة لتوجيه كل في حدود السلطة التي يملكها حيث يتصرف المسؤو

المرؤوس و تلقى هذه الطريقة نجاحا في عملية التوجيه ألنها تستند في غالب األحيان على 

 و تشير نسبة  الوثيقة اإلدارية التي تعتبر أداة عمل، و العقد الذي ال يمكن الحياد عنه

االمتثال، الشرعية ، اإلجبار و (  إلى اعتمادها الدمج بين المبادئ الثالثة % 33,33

 أنجح وسيلة للتوجيه حيث يتعامل المسؤول نا، و هذا في إعتقاد)المكافأة و التحفيز 

  بأجداها حسب الحالة الموجودة أمامه

  لم تجب هذا راجع ربما إلى عدم فهم السؤال أو أن% 8,33   و نجد أن نسبة 

ة و التحفيز و هذا نالحظ إهمال طريقة المكافأ و ال يهتم أصال لعملية التوجيهالمستجوب 

وتشجيعهم  ويات العاملينعنعيب يؤخذ على هاته المكتبات ألنها تعتبر طريقة هامة لرفع م

  . أكبر ةعلى العمل و بالتالي إنتاجية و مردودي
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   هل تجدون أن الرقابة :السؤال التاسع عشر  

 %النسبـــــــة التكـــــرار االحتماالت

 91,66 33 مهمـــة

 8,33 3 يةتكميل

 0 0 غير ضرورية

 100 36 المجموع

 أهميــــة الرقابة ) 22( جـــــدول رقم 

   إن عملية الرقابة هي وظيفة إدارية هامة تساعد في إلقاء الضوء على مسار العمل و 

تفضح مواطن الخلل و االنكسار في األداءات المكتبية، من خالل مطابقة النتائج مع 

  .األهداف

 ترى أن الرقابة عملية مهمة، و هذا ربما % 91,66الجدول تبين لنا أن نسبة   من خالل 

لوعيها بضرورة و أهمية الرقابة في متابعة األداءات اإلدارية و الفنية في المكتبات 

 أما نسبة  الجامعية، كما يمكن أن تدل على أن الرقابة تلعب دورا فعاال في هذه المكتبات

ميلية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم االهتمام  ترى أن الرقابة تك% 8,33

لكن . الكامل بها لعدم االهتمام بالمطابقة الكاملة بين نتائج العمل و األهداف المسطرة

اليعاب على هذه الرقابة حسب ما الحظناه انه بوليسية و ليسة وقائية تكتشف االنحرافات 

دي و تهمل جانب الكفاءة و طريقة االداء هذا قبل وقوعها حيث اتها تطبق على الكيان الما

 )  23(ما يمكن ان تدعمه البيانات الموضحة في الجدول رقم 



  اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية بالجنوب الشرقي الجزائري :الفصل الخامس
 

 201

   ما هي العناصر التي تخضع لعملية الرقابة:السؤال العشرون

%النسبـــــــة التكـــــرار االحتماالت

 13,63 6 العمليات اإلدارية

 40,90 18موارد و إمكانيات المكتبة

 27,27 12 لمستفيدونا

 4,54 2 المكتبات األخرى

 0 0 المؤسسة األم

 13,63 6 غير محددة

 100 44 المجموع

 العناصر الخاضعة لعملية الرقابة ) 23( جدول رقم 

   تنصب عملية الرقابة على مجموع العناصر التي تكون في مجملها كيان و محيط 

   ن خالل البيانات المتحصل عليها نالحظ أن و م ،المكتبة الجامعية الداخلي و الخارجي

 و هي أعلى نسبة موارد و إمكانيات المكتبة تخضع للرقابة حيث تخضع % 40,90نسبة 

 المكتبة لهذه العملية ألنه يجب االهتمام بطرق صرف الميزانية و ذلك موارد و امكانيات 

لمضي قدما ل  و لوظيفيةحسب األولويات كذا الموظفون و مدى التزامهم بأداء واجباتهم ا

  لتحقيق األهداف
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 ا حيويان خاضعون إلى عملية الرقابة كونهم عنصري ترى أن المستفيد% 27,27و نسبة 

و ديناميكي في المكتبة حيث تراقب تصرفاتهم و مدى احترامهم للقانون الداخلي للمكتبة و 

  .مراقبة احتياجاتهم و  من تم السعي لتحقيقها 

رى أن العمليات اإلدارية تخضع لعملية الرقابة و هذا إنما يدل على  ت% 13,63   نسبة 

  .االهتمام بالوظائف اإلدارية مدى القيام بها على أكمل وجه

 ترى أن العمليات الخاضعة للرقابة غير محددة و هذا راجع إلى %13.63  أما نسبة 

  .عدم اإلهتمام بالعملية و عدم الوعي بها

ر بأن المكتبات األخرى خاضعة لعملية الرقابة و هذا خطأ قت فإنها %4.54  أما نسبة 

  .لعناصر التي يمكن أن تخضع لهذه العمليةبايدل على عدم الوعي 

  هي أدوات الرقابة المستعملة ؟ ما: السؤال الواحد و العشرون

 %النسبـــــــة التكـــــرار االحتماالت

 26.31 10 سجالت الدوام

 5.26 2 بطاقات الجرد

 10.52 4 الحاسوب

 52.63 20 مالحظة

 5.26 2 ال يوجد
 100 38 المجموع

  أدوات الرقابة ) 24( جدول رقم 

عدهم في أداء هذه ا   يستعمل المسؤولون العديد من األدوات عند عملية الرقابة حيث تس

 و هي أعلى نسبة تستعمل %52.63 نسبة حيث نرى الوظيفة بسهولة و على أكمل وجه  
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ظة الشخصية التي بالرغم من أنها قد تشمل كل مقومات و وظائف المكتبة إال أنها المالح

 مؤثرات عديدة من بينها الميول الشخصية و كذلك ال الى  عتعتبر وسيلة غير متقنة تخض

تملك دليل مادي، و أنها تتأثر بالخبرة اإلدارية و المؤهالت العلمية التي تساعد في 

  .  متوفرة في أغلبية هؤالء المسؤولينالتحليل، و التي ال نجدها

 أنها تستعمل سجالت الدوام في العملية الرقابية، و هذه الوسيلة هي %26.31 نسبة و   

  .لتزامهم بمواقيت العمل و ليس لها فائدة أخرىإوسيلة خاصة فقط بالموظفين و مدى 

 األوساط محل  تقر باستعمالها للحاسوب هذا ما نجده فعال في تلك%10.52  أما نسبة 

  .الدراسة، و هذا راجع إلى عدم فهم السؤال أو إلى اإلجابة العشوائية و المضللة

 تستعمل بطاقات الجرد و هذه الوسيلة تغطى فقط المجموعات و مدى % 5.26  و نسبة 

  . أنه ال يوجد آدات رقابية في مؤسستهم المكتبية %5.26و أما نسبة . ضياعها

  ما هي أساليب تجميع المعلومات لغرض الرقابة؟: نو العشرو السؤال الثاني

 %النسبـــــــة التكـــــرار   االحتماالت

 50 18 الرسمي

 0 0 غير رسمي

 50 18 كالمهما

 100 36 المجموع

  أساليب تجميع المعلومات لغرض الرقابة ) 25( جدول رقم 
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ة و غير رسمية و قد تحدث     تتأرجح أساليب تجميع البيانات لغرض الرقابة بين الرسمي

  .مزاوجة في استعمال األسلوبين

 من مسؤولي تلك المكتبات تستعمل األسلوب الرسمي هذا %50   و قد تبين لنا أن نسبة 

ما نجده يتناقض مع النسبة العالية التي تستعمل المالحظة كأداة من أدوات الرقابة التي ال 

نها ال تعتمد أداة أو دليل عمل، وهذا ما نجده يمكن اعتبارها من بين األساليب الرسمية أل

 تستعمل المالحظة 52.63، حيث تبين أن 24يتناقض مع النسبة المبينة في الجدول رقم 

 او الشخصية التي تعتبر أسلوبا غير رسمي في الرقابة ألنها ال تستند إلى دليل مادي معين

قتين الرسمية و غير الرسمية  تعتمد الدمج بين الطري%50 و نسبة وسيلة رقابية معينة 

 ولكن هل فعال حيث تستعمل الوسيلة حسب ما تقتضيه حالة معينة و هي أحسن وسيلة

  .يستعملون هاته الوسائل في العملية الرقابية 

  هل عدد العمال كاف؟: السؤال الثالث و العشرون

 %النسبـــــــة التكـــــرار االحتماالت

 8.33 3 نعـــم

 66.66 24 نوعا ما

 25 9 ال

 100 36 المجموع

  عدد العمال ) 26( جدول رقم 
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    يجب أن تتوفر المكتبة على عدد كاف من العمال من اجل القيام  بالوظائف على أكمل 

  تجد أن عدد % 66,66وجه، و من خالل البيانات الموضحة في الجدول نجد أن نسبة 

 إذن بحاجة م و كمي في عدد  العمال فهالعمال كاف نوعا ما و هذا يدل على نقص نوعي

 ترى أن عدد العمال بمكتباتها غير كاف على % 25 و نسبة ،إلى دعم في هذا المجال

ث تعتمد هذه المكتبات بطريقة أساسية ياإلطالق و هذا ما يسبب عندهم نقطة ضعف بح

 إلنجاز على الكادر البشري هذا ما ينتج عنه من مشاكل متمثلة في طول المدة الزمنية

 و نسبة  .األعمال و عدم تغطية الخدمات و بالتالي البطء في تلبية حاجات المستفيدين

 ترى أن عدد العمال كاف و هذا ربما يرجع إلى كون هذه المكتبات صغيرة 8,33%

 لذا فإن عدد العمال كاف أو أنها ال تقوم بنشاطات كثيرة كذا االحجم و رصيدها صغير

هذا .  من خالل موظفي عقود ما قبل التشغيل و الشبكة االجتماعية النقصيطغربما أنها ت

فعال ما نجده عند االطالع على عدد االطار البشري المستغل في تلك المكتبات حيث نجد 

  غير متخصصة و مؤقتة . نسبة كبيرة جدا من العاملين
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  كيف تقيمون مؤهالتهم؟: السؤال الرابع و العشرون

  %النسبــة  ـرارالتكـــ  االحتماالت

  0  0  جيــدة

 8.33  3  حسنة

  50  18  متوسطة

  66. 41  15  ضعيفة

  100  36  المجموع

 مؤهالت العاملين ) 27( جدول رقم 

  إن لمؤهل العامل دور فعال في نوعية األداء الوظيفي، فكلما كان العمال من ذوي 

 أكبر، و من ما  العملةالمؤهالت كان وعيهم ألهمية األعمال أكبر و كانت مرد ودي

 ترى أن مؤهالت عمالهم متوسطة، و % 50توصلنا إليه   من معلومات تبين لنا أن نسبة 

هذا راجع إلى أن اإلطار البشري في مكتباتهم عبارة عن توليفة ما بين أشخاص من 

لى استغالل القوة العاملة عمختلف المستويات الدراسية خاصة، و أن هذه المكتبات تعتمد 

فيدين من عقود ما قبل التشغيل و المتربصين لمراكز التكوين المهني، و بعد فترة من المست

لكن ال نجدهم ) خاصة اإلعارة ( يجدون أنفسهم متعودين على األعمال الروتينية للمكتبة 

  .كعنصر فاعل في تطوير العمل المكتبي، و خاصة مع ضعف عنصر التكوين 

ضعيفة و هذا نظرا ألن هؤالء العمال من  ترى أن مؤهالت عمالها % 41،66و نسبة 

ذوي المستويات الدراسية الدنيا، كذلك أن كل عمال هذه المكتبات عبارة عن عمال مؤقتين 
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جلبوا من مصالح أخرى لإلدارة لمأل الفراغ من جهة أو ألنهم عوقبوا من جهة أخرى 

المكتبي سواء إداريا، ،  أي هاته الطاقة العاملة ال تستطيع المضي بالعمل )كما يقولون ( 

أو فنيا قدما ألنها ال تملك من المؤهالت التخصصية، أو الوعي بأهمية المكتبة ما يجعلها 

 ترى أن مؤهالت العاملين حسنة لكنها % 8.33أما نسبة . تعمل على االرتقاء بالمكتبة

  . نسبة قليلة تعكس العجز الذي تعانيه المكتبة

  تختار الموظفون في مكتبتكم؟كيف : السؤال الخامس و العشرون

  %النسبــة التكــــرار  االحتماالت

  30،43  21  امتحانات مهنية

 8.69  6  ترقيات داخلية

  8.69  6  توظيف مباشر

  52.17  36  طرق أخرى

  100  69  المجموع

  كيفية اختيار الموظفين ) 28( جدول رقم 

هداف، لذا يجب على هذه    نظرا ألهمية العنصر البشري الذي هو الوسيلة لتحقيق األ

المكتبات الجامعية أن تقوم على تكوين فريق متكامل من العاملين عن طريق االختيار و 

التوظيف و تتفاوت طريقة االختيار من مكتبة إلى أخرى و هذا حسب إحتياجاتها و وعيها 

  .بقيمة العنصر البشري

الطرق للتوظيف تتفاوت    و فيما يخص عينتنا المدروسة نجد أنها تعمد إلى عدد من 

 فإننا نجد النسبة العالية للتوظيف بطرق أخرى بقيمة ، نسبتها من مكتبة إلى أخرى

 حيث تتمثل في التشغيل عن طريق عقود ما قبل التشغيل، الشبكة االجتماعية، % 52.17
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 سياسة مأل الفراغ بالمعاقبين من المصالح األخرى أو العمال المؤقتين، هذا ما نجده وضعا

يؤثر سلبيا على جدية العمل و ينحدر بالمكتبة إلى جو من الفوضى و العشوائية في أداء 

األعمال حيث أن هاته الفئات ال تملك أي من مقومات إنجاح العمل كالخبرة أو الكفاءة 

التخصصية أو حتى الوعي بالدور الحقيقي للمكتبات و المعلومات بالنسبة للمجتمع، و ال 

 االستثناءات من هذه الفئة التي و إن وجدت فهي ال تؤثر إيجابيا على تعمم هذا على بعض

  اآلخرين

 تعمد االمتحانات المهنية في اختيار موظفيها هذا ما يدل على %30،43   أما نجد نسبة 

 هذا  في أنها تسعى إلى اكتساب طاقة تخصصية و هو شيء إيجابي ألن كل المرشحين

ونون من خريجي علم المكتبات، و هذا ما يمكن أن النوع من االمتحانات عادة ما يك

 .نترجمه بأنه الوعي للعنصر البشري المتخصص

 تعمد الترقيات الداخلية في عملية التوظيف أي أنها تهتم بجانب  % 8.69    و نسبة  

   ال يؤثر إيجابا على نوعية اآلداءات المكتبية في هذه المكتباته الخبرة الذي نجد

 تختار التوظيف المباشر، هذا ما ال نجده واقعا في المكتبات حاليا % 8.69   و نسبة 

  .ألن أي عملية توظيف تسبقها مسابقة
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  هل هناك تدريب للموظفين؟: السؤال السادس و العشرون

  %النسبــة  التكــــرار  االحتماالت

  0  0  باستمــرار

 8.33  3  من حين آلخر

  41.66  15  نــادرا

  50  18  أبــدا

  100  36  جموعالم

  تدريب الموظفين ) 29( جدول رقم 

   يعتبر عنصر التدريب مهما جدا في زيادة معارف الهيئة العاملة و بالتالي زيادة للخبرة 

 العمل في المكتبة، فما ةو الكفاءة البشرية مما يؤثر بشكل إيجابي على سير و مرد ودي

  مدى إدراج هذا العنصر في المكتبات محل الدراسة؟

 أنه ال تجرى هذه العملية إطالقا في مكتباتها، و هذا يعود ربما % 50ترى نسبة و 

ألسباب السابقة أو إلى أسباب أخرى، لكن نصل إلى سبب من أسباب ضعف الكادر ل

 41.66 و ترى نسبة .البشري في هاته المكتبات، الذي يتمثل في ضعف العملية التدريبية

  :ما يدل على عدة أسباب من بينها أنه نادرا ما يجرى تدريب و هذا %

  عدم كفاية العنصر المؤهل الذي يقوم بهذه العملية و    عدم االهتمام بعنصر التدريب
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  كذا ضعف   أو عدم توفر اإلمكانيات المالية لتدريب هؤالء العاملين لدى أطراف أخرى

 من % 8.33بة ترى نسة تدريبة داخلية  العمليات التوجيهية  الن التوجيه قد يكون عملي

  العينة أنه تجري عمليات تدريب للموظفين من حين إلى آخر هذه الفئة قليلة

ما أهم الصعوبات التي تواجه مكتبتكم من ناحية الموارد : السؤال السابع و العشرون

  البشريةّ؟

  %النسبــة  التكــــرار  االحتماالت

  50  15  انخفاض عدد المتخصصين 

 8.33  6  عدم استقرار العمال 

  41.66  18  عدم كفاءة الموارد البشرية 

  50  15  عدم إجراء الدورات التكوينية 

 0  0  انعدام الجدية 

  100  54  المجموع

  الموارد البشرية) 30(جدول رقم 

   ال تخلو أي مؤسسة من بعض المشاكل و العراقيل، و التي يمكن أن تمس أي مجال من 

 من الكثير من الصعوبات خاصة ما اا عادة تشكومجاالتها، هذا حال المكتبات التي نجده

يتعلق بالعنصر البشري، و فيما يخص المكتبات محل الدراسة نجد أنها تشتكي أو تواجه 

  : من الصعوبات من أهمهااعدد
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 وهذا فعال ما الحظناه انخفاض عدد المختصين في مجال المكتبات و انعدامهم في بعضها 

عدم استقرار أعوان العمل في و  ) 01(لجدول رقم من خالل البيانات الموضحة في ا

 وهذا لعدم تخصص عدد كبير منهم و قلة التدريب كفاءة الموارد البشرية كذا عدم المكتبة

انعدام الجدية البشرية في  بالضافة الى  عدم إجراء دورات تكوينية و تدريبيةو التوجيه و

 الرقابية من جهة و ضعف العملية  ، هذا ما يثبت فشل العمليةتأدية المهام المكتبية

  التوجيهية من جهة اخرى 

  على أي أساس تحدد الميزانية؟: السؤال الثامن و العشرون

  %النسبــة التكــــرار  االحتماالت

  58.33  21  أساس  تقني

 33.33  12  أساس موضوعي

  0  0  عشــوائي

  8.33  3  بشكل شخصي و انفرادي

  100  36  المجموع

  أساس تحديد الميزانية)  31( جدول رقم 

   إن الميزانية في واقع األمر تظهر توزيع النفقات و تصبح وسيلة هامة في يد اإلدارة 

لتطبيق الفعلية الرقابية و كل العمليات اإلدارية األخرى و تزداد أهميتها كلما كانت محددة 

  % 58.33بة  و من خالل البيانات الموضحة في الجدول نجد أن نس بطريقة علمية دقيقة

تقر بأن ميزانيات مكتباتها تحدد بطريقة تقنية، و هذا دليل على االهتمام باألسلوب العلمي 

في إدارة الموارد المكتبية لكن في هذه الحالة تحدد لتغطية الجوانب التقنية للمكتبة و تهمل 

  جانب المجموعات
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خصيصها القدر األكبر  تقر بأنها تتبع األساس الموضوعي و هذا بت% 33.33   و نسبة 

لموضوعات المجموعات المكتبية، و يؤدي هذا األساس إلى إهمال الجوانب األخرى مثل 

  .الحوافز و الجوانب التقنية للمكتبة

 يرى بأن ميزانياتها تحدد بشكل شخصي و انفرادي للمسؤول و % 8.33   و نسبة 

  لواحدة تكون دائما منقوصة يكون هذا التحديد ضعيفا متخلخال ألن رؤية أو حكم الشخص ا

  هل ميزانية مكتبتكم؟: السؤال التاسع و العشرون 

  %النسبــة  التكــــرار  االحتماالت

  0  0  كـــافية

 75  27  متواضعة

  25  9  قليلة جدا

  100  36  المجموع

  كفاية الميزانية ) 32( جدول رقم 

ن تغطي القدر األكبر من تكون الميزانية ذات فائدة أكبر، و تأثير أحسن يجب أ لكي    

االحتياجات و األعمال المكتبية أي توفر عنصر الكفاية و لمعرفة هذا في المكتبات عينة 

 أن ميزانيات % 75ترى نسبة  الدراسة طرحنا السؤال السابق و تبين لنا البيانات التالية

غطية كل مكتباتهم متواضعة و هذا يمثل عجزا بالنسبة لهذه المكتبات حيث ال تستطيع ت

متطلباتها و لهذا فهي تسعى إلى العمل بمبدأ األولويات، و هذا ما يجب أن يسبقه التخطيط 

الجيد لكيفية صرف هاته الميزانيات، كما يجب عليها إيجاد سبل أخرى   كموارد مالية 

  )الجامعة ( تدعم الميزانية األساسية، والتي مصدرها المؤسسة األم 
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زانيات مكتباتهم قليلة جدا، وهذا حسب رأيهم لعدم اإلهتمام  أن مي% 25   و ترى نسبة 

من طرف المؤسسة األم و يعتبر هذا النقص الفادح في الميزانيات كعائق يحول دون 

تطوير هذه المكتبات، أو المضي بها لتحقيق األهداف السامية كما تبقى هذه المكتبات على 

  الهامش

  ؟  للمبنى هل ساهمت في التخطيط: السؤال الثالثون 

  النسبة التكراراالحتماالت 

  8.33  1  نعم 

  91.66  11  ال 

  100  12  المجموع 

  مساهمة المسؤول في التخطيط للمبنى : )33(جدول رقم 
  

جهة و رضى من يعتبر المبنى جو العمل و تتناسب حالته طردا و مردودية العمل 

 مسبقا قبل انجازه من طرف المستفيدين وراحتهم من جهة أخرى و لهذا يجب التخطيط له

هيئة مكونة من اختصاصيين في مجال المكتبات باإلضافة الى المهندسين المعماريين و ال 

يمكن للمهندس ان يخطط منفردا للمبنى ألن هذا األخير يملك من الصفات التخصصية 

د  ق8.33وإذا رجعنا الى عينة الدراسة نجد ان نسبة .التي يعجز المهندس عن تحديديها 

ساهمت في عملية التخطيط للمبنى، وهذا ما قد يؤثر ايجابيا على المبنى و قربه من 

  المواصفات مما يجعل جو العمل أكثر راحة لكن نالحظ   ان هذه النسبة منخفضة 
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 ٪ لم تساهم للتخطيط للمبنى، وهذا راجع إلى كون أن 91.66و نسبة عالية تقدر بـ 

ته المباني من جهة، و أن هذه المباني غير مخصصة أغلبية العمال وظفوا بعد بناء ها

للمكتبات في بداية األمر ، وهذا ما ينعكس سلبا على حالة هاته المباني من جهة أخرى 

  .مما يدل عن تهميش دور المتخصص في إيجاد جو العمل المناسب و الصحي له 

 مساهمتهم ليست ساهم هؤالء المسئولون في عملية التخطيط للمبنى ، فإنلكن حتى و لو 

غلبهم من غير المتخصصين و ليس لديهم الكفاءة التقنية أن غلب األحيان ألألها قيمة في 

    .بالمواصفات المكتبية 

  ؟هل يطابق المبنى و التجهيزات للمواصفات : السؤال الواحد و الثالثون  

  %النسبــة  التكــــرار  االحتماالت

  0  0  إلى حد بعيد

 33.33  12  نوعا ما

  66.66  24  أبدا

  100  36  المجموع

  مدى مطابقة المبنى و التجهيزات للمواصفات)   34(جدول رقم 

  كما أسلفنا أنه كلما طابق المبنى و تجهيزاته للمواصفات كلما كان أريح للعمال من جهة 

 % 66.66 نسبة  أن و من خالل الجدول يتبين لنا ما يلي،و للمستفيد من جهة أخرى 

باني و تجهيزاتها ال تطابق المواصفات أبدا و هذا يعكس الصورة السيئة التي ترى أن الم

تعيشها تلك المكتبات من عدم االهتمام بها من طرف اإلدارة العليا لتلك الجامعات من جهة 
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و مسؤولي هذه المكتبات من جهة أخرى، كذا انعدام الوعي و الثقافة المكتبية في تلك 

عامة و الوعي بقيمة المبنى و التجهيزات و أثرها على مرد األوساط األكاديمية بصفة 

و يمكن أن يفسر انعدام التطابق بعدم كفاية أو انعدام .  العمل و رضى المستفيدين ةودي

  الميزانيات المخصصة لهذا الجانب أي المباني و التجهيزات

 فهذا  ترى أن المبنى و التجهيزات يطابقون نوعا ما للمواصفات،% 33.33  نسبة 

يعكس سعي بعض مسؤولي تلك المكتبات إلى الرقي بها و االقتراب من المسار الصحيح 

إليجاد الجو المناسب للطاقات المكتبية لإلبداع و االستثمار أكثر، و للمستفيدين لتلبية 

  .ن، حتى و إن هذا االقتراب بسيطاياحتياجاتهم بالكمية و النوعية المطلوبت

  :هل تغطي تجهيزات المكتبة احتياجات المستفيدين: نالسؤال الثاني والثالثو

  %النسبــة التكــــرار  االحتماالت

  0  0  تمـــامــا

 58.33  21  نـــوعــا مــا

  41.66  15  قليـــال

  0  0  أبـــدا

  100  36  المجموع

  مدى تغطية التجهيزات الحتياجات المستفيدين ) 35( جدول رقم 

 هو تلبية حاجاته فيما يتعلق بالتجهيزات المستعملة في    إن من أوجه إرضاء المستفيد

 و من خالل ما ، المكتبة و التي توفر له الراحة و الجو المناسب لإلطالع و االستفادة

 ترى أن تجهيزات مكتباتها تغطى % 58.33تحصلنا عليه من بيانات وجدت أن  نسبة 

ائم إلرضاء المستفيد و محاولتها حتياجات المستفيدين هذا ما نفسره بسعيها الدإنوعا ما 
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االقتراب من عنصر الكفاية الذي ال يتحقق بشكل مطلق خاصة مع الزيادة الدائمة لرواد 

  .هاته المكتبات نظرا للزيادة في عدد الطلبة المسجلين في هاته الجامعات

حتياجات المستفيدين بنسبة إ  ترى أن تجهيزات المكتبة تغطى % 66. 41  أما نسبة 

لة، أي أن طريق هذه المكتبات مازال طويال للوصول إلى عنصر الكفاية و اإلرضاء، قلي

 ضعف الميزانيات من جهة واإلهمال وو يزيد األمر صعوبة مع زيادة رواد هذه المكتبات 

  .الذي تعانيه هذه المكتبات من جهة أخرى

فيدين من حيث هل تغطي مجموعات المكتبة احتياجات المست: السؤال الثالث و الثالثون

  الكم و الشكل و النوع؟ 

  %النسبــة التكــــرار  االحتماالت

  0  0  تمـــامــا

 50  18  نـــوعــا مــا

  50  18  قليـــال

  0  0  أبـــدا

  100  36  المجموع

  مدى تغطية المجموعات الحتياجات المستفيدين)  36( جدول رقم 

لى االستفادة من مجموعاتها و لهذا   إن الهدف األساسي الرتياد المكتبة هو الوصول إ

يجب أن تسعى كل المكتبات إلى تقديم مجموعات بالكم و الشكل و النوع المطلوب، فهل 

  و قد تبين لنا من خالل الجدول   تغطى مجموعات المكتبات المدروسة حاجات مستفيدها؟
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ا مازالت  ترى أن مجموعاتها تغطي نوعا ما حاجيات مستفيديها أي أنه% 50  أن نسبة 

ال تملك من المجموعات ما يقر بها إلى عنصر الكفاية حيث مازالت مجموعاتها عاجزة 

  عن تأمين متطلبات المستفيدين منها من حيث الكم و النوع و الشكل

  ترى أن مجموعاتها تغطي قليال حاجيات مستفيديها و هذا عيب و % 50   أما نسبة 

 حداثة نشأة أغلب تلك (: عدة أسباب نذكر من بينهالخلل كبير تعانيه تلك المكتبات و ذلك 

ضعف الميزانية من :  االقتناء و هو راجع إلى سببين رئيسيين هماعف  ض و المكتبات

على الكتب و الدوريات الحديثة الطلب   زيادة  كذا جهة، و ضعف في اختيار األولويات

 زيادة في عدد الرواد و  خاصة التخصصات العلمية نظرا للتطورات السريعة في المجال

  .  أي أن مجموعات هاته المكتبات مازالت ال ترقى إلى المستوى المطلوب ،لهذه المكتبات
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كيف يمكن تقييم مكتبتكم من حيث اقتناء التكنولوجيا الجديدة : السؤال الرابع و الثالثون

  للمعلومات و االتصال؟

  %النسبــة التكــــرار  االحتماالت

  8.33  3  جيــدة

 0  0  ال بــأس بــها

  25  9  متواضــعة

  66.66  24  ضعيـفة

  100  36  المجموع

  اقتناء التكنولوجيا الجديدة للمعلومات و اإلتصال ) 37( جدول رقم 

من بين تأثيرات العصر الحالي على المكتبات هو إدخال عنصر تكنولوجيا المعلومات، 

األفضل و لهذا تسعى المكتبات عادة إلى إقتناء الذي زلزل كيانها و القفز بها نوعيا نحو 

   منها و تسخيرها خدمة للمستفيدلالستفادةالتكنولوجيا الجديدة للمعلومات و االتصال 

 نجدها تقول أنها ضعيفة، و هذا يعكس % 66.66 نسبة ان   فمن خالل الجدول الحظنا 

قليدي من جهة و عدم توفر التخلف الذي تعانيه أغلب تلك المكتبات و تمسكها بالطابع الت

اإلمكانات القتناء تلك التكنولوجيا و ذلك للعراقيل على مستوى اإلدارة و عدم اهتمام 

المسؤول و وعيه بأهمية التكنولوجيا بالنسبة للمكتبة و غالبا ما يكون مسؤول تلك 

  المكتبات من غير المتعاملين مع التكنولوجيا
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ضعة، هذا ما يعكس بدايات التعامل مع التكنولوجيا،  تقيمها بأنها متوا% 25   أما نسبة 

  حيث تجدها تتعامل مع الحواسيب فقط إلنجاز األعمال اإلدارية، و نادرا األعمال الفنية

 تقيم مكتباتهم من حيث اقتناء تكنولوجيا المعلومات جيدة، و هذا % 8.33  أن نسبة 

لية، و اتجاههم الجلي للتعامل مع يعكس اهتمام مسيريها بتطويرها لمواكبة التطورات الحا

  .التكنولوجيا على نطاق واسع، و أتمتة هذه المكتبات

هل إمكانيات مؤسستكم تستدعيكم لمرعاة وظائف اإلدارة : السؤال الخامس و الثالثون

  العلمية؟

  %النسبــة التكــــرار  االحتماالت

  8.33  3  نعـــم

 41.66  15  ال

  50  18  نوعا ما

  100  36  المجموع

  مدى مساهمة اإلمكانيات في تطبيق وظائف اإلدارة العلمية ) 38( جدول رقم 

تطبق وظائف اإلدارة العلمية على إمكانيات المكتبة بشكل جيد إذا كانت هذه المكتبات 

ترتكز على قوة عاملة واعية و مؤهلة تعي أهمية اإلدارة العلمية، و ميزانية كافية لتغطية 

و الفنية و عن تجهيزات و مباني تشكل الجو المشجع لألداءات كل العمليات اإلدارية 

 ترى ان  من العينة % 50اإلدارية و الفنية و من خالل الجدول تبين لنا أن نسبة 
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إمكانيات مؤسستهم تستدعيهم نوعا ما لمراعاة وظائف اإلدارة العلمية هذا دليل على عدة 

 التأسيس حيث ال تملك من المقومات عوامل من بينها أن تلك المكتبات مازالت في طور

بداية لوعي مسيري  ما يجعلها تضطر إلى تطبيق وظائف اإلدارة العلمية بشكل كبير وكلي

  .تلك المكتبات إلى مراعاة الوظائف اإلدارية

 فإنها ترى أن إمكانيات مكتباتهم ال تستدعيهم لتطبيق الوظائف % 41.66  أما نسبة 

مسؤول  ( تلك اإلمكانيات حيث نجد أن الطاقم العامل ككل اإلدارية و هذا نظرا لضعف 

غير مهتمين بتطبيق الطريقة العلمية، و هذا عادة لعدم وعيهم ألهميتها، كذا )  موظفين +

ضعف الميزانيات المخصصة لتلك المكتبات و التي تعتبر عائقا كبيرا في وجه كل المهام 

يع أو عمليات تنموية مستقبلية في المكتبة لتخطيط لمشارال يمكن ابداية من التخطيط حيث 

دون وجود رصيد مالي يغطيها و قلة الحوافز و الزيادات المالية المخصصة للعمال و 

التي تشكل الدعم القوي و المشجع لهم، كذا عدم وجود تجهيزات و إمكانيات و مباني 

  لخدماتيةتجعل من تلك المكتبات تقارن مع غيرها من المؤسسات  االقتصادية أو ا

تستدعيهم لتطبيق وظائف ) مكتبتهم (  ترى أن إمكانيات مؤسستهم % 8.33  نسبة 

اإلدارة العلمية، و هذا دليل على أنها تتوفر على إمكانيات جبارة متمثلة في يد عاملة 

كبيرة و كفؤة، باإلضافة إلى دعم مادي يساعد على أداء الوظائف، كذا توفر على مباني و 

د وثائقي كبير، ال يمكن التحكم فيه و استغالله إال عن طريق وظائف تجهيزات و رصي

  .اإلدارة المحكمة
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  : أهم النتائج على ضوء الفرضيات3.5

   إن إتباع الطريقة العلمية يعتبر الحل المثالي لمواجهة جميع المشاكل التي تواجه أي 

اتها بطريقة تتجسد في  إلى استغالل إمكاني ادت مؤسسة كانت بما فيها المكتبات، و التي

اإلدارة العلمية و ذلك بتطبيق وظائفها بشكل يوصلها إلى تحقيق أهدافها، لكن هذا مرهون 

  ا بـمبشرطين أساسيين يمكن التعبير عنه

وعي المسؤولين من المكتبات بأهمية الوظائف اإلدارية المتمثلة في التخطيط،  -

  التنظيم، التوجيه و الرقابة

سب المشجع على تطبيق هذه الوظائف من القوى العاملة  وجود المناخ المنا -

  المدرية و التمويل المالئم، و المباني و التجهيزات و األساليب التكنولوجية

  و هذا ما أكدته نتائج دراستنا، حيث يتضح لنا جليا سبب المشاكل و ضعف اآلداءات 

و فيما يلي سرد ألهم . زائريالمكتبية التي تعانيها مكتباتنا الجامعية بالجنوب الشرقي الج

  النتائج التي أسفرت بها الدراسة

 المسيرين بوظائف متماهإ:   تتأكد صحة الفرضية الجزئية األولى المتمثلة في أن   . أ

و ذلك لما تحصلنا عليه من معلومات تؤكد ذلك، ، اإلدارة العلمية متواضع جدا

 :حيث توصلنا إلى أن عملية التخطيط ضعيفة نظرا لما يلي

  ان وظيفة التخطيط  ضعيفة و هذا راجع الى عدة عوامل منها  االنفرادية في 
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التخطيط كذا عدم  تعلقه بفترة زمنية محددة ، باالضافة الى ان االهداف تحتاج الى  

 ) 08(، )06(،)05(هذا ما توضحه الجداول . تحديد اكثر 

و هذا راجع عملية التنظيم هي االخرى ال تشهد اهتماما من طرف المسيرين  ان 

  الى  ان التنظيم  ارتجالي ال يعتمد طرق مساعدة باالظافة الى ان الهيكل التنظيمي 

) 14(هذا ما  توضحه  الجداوللهذه المكتبات غير ثابت و ال يحدد المسؤوليات 

،)16. ( 

وجود عملية التوجيه في المكتبات محل الدراسة ال يعكس في حقيقة األمر أهميتها  

سط السلطة بإتباع مبدأ الشرعية منفردا و تجاهل الجوانب اإلنسانية بل هي أداة لب

 ).21(هذا ما يوضحه الجدول ) المحفزات(

 ان العملية الرقابية في هذه المكتبات ال ترقى للقيام بدورها   

و تتأكد صحة الفرضية الثانية بشكل كبير، حيث أن ظروف و إمكانيات هذه  . ب

وظائف في اإلدارة العلمية ،  و ذلك لما ال تطبيق المكتبات ال تساعد المسيرين على

  تحصلنا عليه من نتائج تأكد ذلك 

 إن اإلطار  البشري المتوفر مازال ال يساعد على إرساء قواعد اإلدارة العلمية في  

تلك المكتبات  و ذلك من حيث العدد و المؤهالت الن نسبة كبيرة منهم هم عمال 

 ،تشغيل  ، الشبكة االجتماعية، المعاقين و المؤقتينمؤقتون في إطار عقود ما قبل ال

  باإلضافة إلى ضعف عملية التدريب 
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إن الميزانيات ال تفي بغرض المكتبات وهذا ألنها متواضعة و هذا مايمثل بالنسبة  

 )28(، )27(،)26(و هذا ما توضحه الجداول للمكتبة 

ائمة حيث نجد إن مبانيها  المادية مازالت ال ترقى بها لتعتبر مؤسسات قمواردإن ال 

و تجهيزاتها ال تطابق المواصفات وال تغطي احتياجات المستفيدين كليا باإلضافة 

و هذا من ن مجموعاتها مازالت عاجزة عن الوصول إلى عنصر الرضاء أإلى 

  ) 36 ( و)35(، )33(،)32(خالل البيانات المستخرجة من الجداول 

  ة حتمية ترتبت عن النتائج الفرعية السابقة هي أنو منه نخلص في نهاية األمر إلى نتيج

 تطبيق وظائف اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية بالجنوب الشرقي الجزائري ضعيف 

  جدا
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  :خالصة الفصل

  بعد الخوض في الدراسة الميدانية و التعميق في واقع المكتبات الجامعية للجنوب الشرقي 

مالبسات، التي تخص المشاكل التي تعاني منها، و التي الجزائري استطعنا تفسير بعض ال

عبرنا عنها بضعف أداءاتها اإلدارية ، حيث خلصنا إلى نتيجة تؤكد الفرضية الرئيسية 

  :التي تتضمن ما يلي

  إن تطبيق وظائف اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية للجنوب الشرقي الجزائري 

  :وافر شرطين أساسيين هماضعيف جدا، و كان هذا نتيجة لعدم ت

   االهتمام بتطبيق وظائف اإلدارة العلمية الذي يعكس درجة وعي مسؤولي هاته المكتبات

 إمكانيات و ظروف هاته المكتبات التي تمثل الجو و الدافع لتطبيق اإلدارة العلمية على 

  أحسن وجه



 

 

 خاتمة
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  :خـاتمـة

تخطيط لكافة األنشطة المكتبية إن اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية ماهي إال   

وتنظيم الهيكل اإلداري وتوجيه الكادر البشري العامل والرقابة على كل ماسلف من أجل 

تحقيق أهداف المكتبة ،ولهذا ركزت الدراسة على التعريف بوظائف اإلدارة العلمية في 

  .ية المتاحةالمكتبة الجامعية ومدى أهميتها الستغالل الموارد البشرية والمالية والماد

 من الواقعية والمصداقية تمت دراسة هذه الوظائف في اولتكتسب هذه الدراسة قدر  

 بالجنوب الشرقي ة تمثلت في المكتبات الجامعييعينة من المكتبات الجامعية، والت

الجزائري وذلك بهدف مقارنة التراث الفكري النظري مع الواقع المعيش والوضع الراهن 

أجل التخطيط لما ينبغي أن يكون من أجل تحسين األداء المكتبي في لتلك المكتبات من 

  .هذه المكتبات

وقد أثبتت الدراسة أن هناك تناسب طردي بين تطبيق وظائف وأسس اإلدارة   

العلمية والوضع الراهن لتلك المكتبات حيث توصلنا بعد التحليل إلى نتيجة إجمالية فحواها 

 تأدية مهامها بطريقة أفضل بسبب ضعف أداءاتها اإلدارية أن مكتباتنا الجامعية ال تستطيع

  :في ظل سببين رئيسيين

النقص الواضح للقوى العاملة كما وكيفا،خاصة مع غياب التوجيه واإلشراف  -

  .من المسؤولين
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ضآلة المخصصات المالية التي تعتبر حجر عثرة أمام إيجاد الجو المناسب  -

 ....تللعمل من مباني، تجهيزا

 من هذه الصعوبات، ليس من المستحيل إيجاد حلول تنقص من حدتها على وبالرغم

 بمبدأ المسؤولين إيمان في متمثلة ،األقل،حيث تكمن تلك الحلول في المشكلة في حد ذاتها

 لعالج طرق إيجاد على عملهم وبالتالي المشكالت حل بكفاءة مرتبطة المكتبي األداء كفاءة

 مراعاة خالل من او المالية، المخصصات في والنقص العاملة القوى في النقص مشكلتي

  : في رأيهم حسب تتمثل التي و الحلول بعض

 تقنين إدارة المكتبات أي إخضاع اإلدارة في المكتبات إلى قوانين بهدف تحديد   مكانتها -

  ضمن الجامعة   

ل تبادل  إجراء دورات تكوينية لزيادة الكفاءة عند العاملين و عقد المؤتمرات من أج-

  ةياألفكار و الخبرات الفنية و اإلدار

التخصص، ( و ذلك بما يمليه " الوظيفة المناسبة للتخصص المناسب "  العمل لمبدأ -

  )الكفاءة ، روح المسؤولية 

  اإلهتمام بإيجاد هيكل تنظيمي يحدد لكل إطار صالحياته كاملة لمحاسبته عليها-

  أهمية و دور المكتبة  يجب على مسؤولي المؤسسة األم الوعي ب-

   توفر إمكانيات مالية أكبر-

  " ال مركزية األعمال المكتبية "  اعتماد مبدأ -
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   مواكبة التطورات الحاصلة-

 للكيان الثالث العمود بالفعل لتكون المكتبات تلك حال إصالح م المعني مكنتي حتى 

  .والمتمدرسين التدريس هيئة بمعية الجامعي
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  المالحق 

  استمارة االستبيان : 1الملحق رقم 

I 

  هــل تجدون أن التخطيط ؟: الســؤال األول

        جــد مهــم

               اختياري

     ليس له أهميــة

  

   من يقوم بعملية التخطيط؟:الســؤال الثــاني

    مدير المكتبة

    لجنة المكتبة

    جهة متخصصة

   دغير محد
 
  

   هل التخطيط في مكتبتكم؟:السؤال الثالث

    دوري

    ــينآ

   ليس محددا
 
  

   ما نوع التخطيط الذي تفضلونه بالنسبة لكم ؟:الســـؤال الرابـــع

    قصيــر

    متوسط

   طويــل
 

  هل أهداف مكتبتكم؟:الســــؤال الخـــامس
    محــــــــددة

    أكثربحاجة إلى تحديد 
    ـددةغيـــــر محـــ
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II 

  

   هل توجد لجنة مكتبية في مكتبتكم؟:السؤال السادس

    نعـــم
    ال

 

   هل لديكم استقاللية في عملية التخطيط؟:السؤال السابع

    دائـــــــما

    أحيــانـــا

    نـــــــادرا

   أبـــــــــدا
 
  

   ما هي الصعوبات التي تواجهكم في عملية التخطيط؟:السؤال الثامـــــن

                  مختصين نقص ال

       عدم الجدية في وضع الخطط

   عدم االستقاللية في اتخاذ القرارات 
 
  

   هل تجدون أن عملية التنظيم؟:الســـؤال التاســـع

                مهمة جدا

                مهمة نوعا ما

         غيـر مهمة على اإلطالق
 

  لديكم في انسياب المعلومات اإلدارية؟ما هو األسلوب المفضل : لسؤال العاشر

               رسمـــي

               غير رسمي

               كـــالمـهــا
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III 

               عدم اإلجابة
  

  هل عملية التنظيم لديكم؟: السؤال الحادي عشر
    ارتجالية 

    يعتمد على وسائل
 

  تمادها في مكتبتكم؟ ما هي طرق التقسيم التي تفضلون اع:السؤال الثاني عشر

                على أساس الوظيفة

         على أساس الخدمة المقدمة

        على أساس فئات المستفيدين

    على أساس المراحل و العمليات

      على أساس المناطق الجغرافية

    على أساس أشكال أو لغة المصادر

               على أساس الموضوع

  

  ما هو التنظيم المتبع من طرف المكتبات؟ :السؤال الثالث عشر

    على أساس المراحل و العمليات 

        على أساس الخدمة المقدمة 

                على أساس الوظيفة 

                على أساس الموضوع 

               ال تتخذ تنظيما محددا 
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IV 

 مكتبتكم؟ كيف ترون أهمية التنظيم بالنسبة ل:السؤال الرابع عشر

...................................................................  

...................................................................  

................................................................... 
  

   المكتبة؟ هل يوجد عنصر التوجيه في:السؤال الخامس عشر

  نعـــم

  ال
 
 

  : هــــــل عنصر التوجيه:السؤال السادس عشر

  أساسي

  مفيد

  قد يساعد

  ال فائدة منه 
 
 

  من المسؤول على عملية التوجيه في مكتبتكم؟: السؤال السابع عشر

  مدير المكتبة المركزية

  الفرعيةمسؤولو المكتبات 

  مسؤولية غير محددة

 

   أي مبدأ تفضلون اعتماده في عملية التوجيه؟: عشرالسؤال الثامن

  مبدأ الشرعية

  االمتثالاإلجبار و 

  المكافأة و التحفيز

   الدمج بينها
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V 

 
   هل تجدون أن الرقابة :السؤال التاسع عشر

  مهمـــة

  تكميلية

  غير ضرورية

   ما هي العناصر التي تخضع لعملية الرقابة:السؤال العشرون

  اإلداريةالعمليات 

  المكتبةموارد و إمكانيات 

  المستفيدون

  المكتبات األخرى

  المؤسسة األم

  غير محددة
 

  هي أدوات الرقابة المستعملة ؟ ما: السؤال الواحد و العشرون

  سجالت الدوام

  بطاقات الجرد

  الحاسوب

  مالحظة

  ال يوجد

 

  ع المعلومات لغرض الرقابة؟ما هي أساليب تجمي: و العشرون السؤال الثاني

  الرسمي

  غير رسمي

  كالمهما
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VI 

  هل عدد العمال كاف؟: السؤال الثالث و العشرون

  نعـــم

  نوعا ما

  ال

 

  كيف تقيمون مؤهالتهم؟: السؤال الرابع و العشرون

    جيــدة

    حسنة

    متوسطة

    ضعيفة

 

  كتبتكم؟كيف تختار الموظفون في م: السؤال الخامس و العشرون

    مهنيةامتحانات 

    داخليةترقيات 

    مباشرتوظيف 

    طرق أخرى

 

 

  هل هناك تدريب للموظفين؟: السؤال السادس و العشرون

    باستمــرار

    من حين آلخر

    نــادرا

    أبــدا
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VII 

ما أهم الصعوبات التي تواجه مكتبتكم من ناحية الموارد : السؤال السابع و العشرون

  البشريةّ؟

        ض عدد المتخصصين انخفا

                عدم استقرار العمال 

           عدم كفاءة الموارد البشرية 

       عدم إجراء الدورات التكوينية

                انعدام الجدية 

  

  على أي أساس تحدد الميزانية؟: السؤال الثامن و العشرون

    أساس  تقني

    أساس موضوعي

    عشــوائي

    و انفراديبشكل شخصي
 

  هل ميزانية مكتبتكم؟: السؤال التاسع و العشرون 

    كـــافية

    متواضعة

   قليلة جدا
 

  ؟ هل ساهمت في التخطيط للمبنى : السؤال الثالثون 
    نعم
   ال 
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VIII 

  ؟هل يطابق المبنى و التجهيزات للمواصفات : السؤال الواحد و الثالثون

    إلى حد بعيد

    نوعا ما

    أبدا

  :هل تغطي تجهيزات المكتبة احتياجات المستفيدين: لسؤال الثاني والثالثونا

    تمـــامــا

    نـــوعــا مــا

    قليـــال

   أبـــدا
  

هل تغطي مجموعات المكتبة احتياجات المستفيدين من حيث : السؤال الثالث و الثالثون

  الكم و الشكل و النوع؟ 

    تمـــامــا

    نـــوعــا مــا

    ـالقليــ

 

كيف يمكن تقييم مكتبتكم من حيث اقتناء التكنولوجيا الجديدة : السؤال الرابع و الثالثون

  للمعلومات و االتصال؟

    جيــدة

    ال بــأس بــها

    متواضــعة

   ضعيـفة
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IX 

هل إمكانيات مؤسستكم تستدعيكم لمرعاة وظائف اإلدارة : السؤال الخامس و الثالثون

  العلمية؟

    نعـــم

    ال

    نوعا ما
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 مستخلصات

 

Résumé 
 

Le but de cette étude est de cerner le sujet relatif au 
management  des bibliothèques universitaires tenant compte  de deux 
points de vue. Si le premier point de vue tient  à mettre en évidence  
l’importance du management comme instrument efficient dans 
l’exploitation des ressources documentaires pour des buts  bien définis, 
le deuxième, quand à lui, consiste à démontrer d’une façon réelle la 
relation entre les problèmes auxquels font face les bibliothèques  
universitaires  et leur échec quand à leur fonctionnement administratif.  

Cette étude vise à répondre à la question suivante : quelle est 
au juste la portée de l’application du management dans les 
bibliothèques  universitaires du Sud-Est algérien ? Notre travail, basé 
sur l’approche  descriptive, a donc été élaboré d’une façon méthodique 
et a été subdivisé en cinq chapitres traitant les éléments suivants : le 
premier  chapitre traite du cadre général de l’étude et développe son 
aspect méthodologique. Le deuxième chapitre tente d’élucider le 
concept du management qui est considéré actuellement comme le 
moteur essentiel de toute institution. Le troisième chapitre définit la 
bibliothèque universitaire comme une entreprise ayant le même rang 
que les autres entreprises à caractère économique ou social. Le 
quatrième chapitre explique les modalités d’application du 
management dans les bibliothèques universitaires. Le cinquième  et 
dernier chapitre  représente  la partie pratique de l’étude dans laquelle 
une enquête est menée auprès d’une population ciblée et à travers un 
questionnaire pour étudier  concrètement la situation des bibliothèques 
universitaires du Sud-Est algérien et constater la portée de 
l’application du management au sein de ces institutions  
documentaires  pour sortir avec des résultats qui essayent de répondre 
à nos interrogations.  
 
Mots clés 
 

Management, bibliothèque universitaire, entreprise, 
ressource documentaire, exploitation, enquête, Sud-Est algérien. 
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Abstract  
 
The aim of this study is to deal with the subject related to 

university library management from two points of view. If the first 
point of view tends to highlight the importance of management as an 
efficient instrument in the exploitation of information resources for 
defined purposes, the second one consists in proving concretely the 
relation between the problems that face university libraries and the 
failure of their administrative activity. 

This study aims at responding to the following question: to 
what extent is management applied in the university libraries of the 
Algerian South-East? We have attempted to do our work in a 
methodic way applying the descriptive approach. Five chapters 
constitute our research. The first chapter portrays the general frame of 
the study and develops its methodological aspect. The second chapter 
tends to clarify the concept of management which is considered at 
present as the essential engine for any institution. The third chapter 
defines the university library as an enterprise that has a position which 
is similar to that of an economic or social enterprise. The fourth 
chapter explains how management can be applied in university 
libraries. The fifth and last chapter represents the practical part of the 
study in which a survey is led upon a target population and through a 
questionnaire in order to study concretely the situation of university 
libraries in the South-East of Algeria and to observe to what extent 
management is applied in these institutions to come out in the end 
with some results that attempt to respond to our interrogations.  

 
Key words  

 
Management, university library, enterprise, information resource, 

exploitation, survey, Algerian South-East. 



 

 

 :ملخص

 في المكتبات  إن الهدف من هذه الدراسة هو اإلحاطة بموضوع اإلدارة العلمية 

هوسعي منا إلبراز أهمية اإلدارة العلمية كأداة فاعلة : فاألول: الجامعية من منطلقين

فهو تقديم دليل واقعي يثبت : أما الثاني.لإلستغالل الكفؤ للموارد المكتبية لتحقيق األهداف

     .العالقة بين ما تعانيه المكتبات  الجامعية من مشاكل  وبين فشل أداءاتها اإلدارية

لتتجه الدراسة لإلجابة عن ما مدى تطبيق وظائف اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية 

وهذا من خالل صيرورة  باعتمادنا على المنهج الوصفي، ؟ بالجنوب الشرقي لجزائري

جاء الفصل األول عبارة  :علمية لهذه الدراسة تضمنت خمسة فصول نذكرها على التوالي

فهو :  الجانب المنهجي للدراسة أما الفصل الثانيلراسة وهو تمثيعن اإلطار العام للد

 اإلدارة العلمية التي تعتبر الروح التي تحرك أجساد كل  إلقاء الضوء علىليحاو

وأما الفصل الثالث فأتى للتعريف بالمكتبة الجامعية كمؤسسة تسمو بإمكانياتها ، المنشآت

 تطل ةوالفصل الرابع فهو نافذ،  األخرىإلى مصاف المؤسسات االقتصادية واالجتماعية

ليأتي الفصل الخامس ممثال ، على كيفية تطبيق اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية

الدراسة الميدانية التي حاولنا فيها دراسة الوضع الراهن للمكتبات الجامعية للجنوب 

 األخير إلى نتائج الشرقي الجزائري ومدى تطبيقها لوظائف اإلدارة العلمية لتتوصل في

  .تجيب عن إشكالية الدراسة

  : الكلمات المفتاحية

 ميدانية، ة وثائقية، استغالل، دراسد اإلدارة العلمية، المكتبات الجامعية، مؤسسة، موار

  . الشرقي الجزائريبالجنو
  


