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ستهالل

ٹٱٹٱ

َرى َر َر َر ْا ُلو َر ْا ْ ِل ُل َر (
ُل ُل و ُل َر َر ْا ُل ُر َر ْر ل لل
َر ّدَ َر تل ُر َر َر و ُل ِل ْا َل ُا ْ َر
ِل َا َر ُا ْ ْل اُل ْر رى ُِل
ا َر ِل ُلْ ُل ِلل ُر َل َر ِل ّر ا َر ّش َرُْ

) َر ُلو َر ْا َر ْا ُتل ُل
العظيم( ا )صدق

)١٠٥ الية التوبة: )سورة
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إهدسء
إلى: الكتاب هذا أهدي

ُي َُانت ،ََُِِ ِْطفَا َأحاطتُي صَََِ، ِحُانَا َْتُي ِن ُِى
ا ِتَْا ُْصديق، أِوَُِ َِِْهَْ صفَة ُْْزيزِ/ أِي َََُْْن َُُْد نْْ

َُْْاََة. ِاُصحة

حَِِ ْلُتاذ/ َُُْيْ َُْدي َُْحِ َُْصدَ َُُْفاح، ُْْطاء َِز ُِى
َُْْاََة. ِاُصحة ا ِتُْ ِحَد، حَن

َُُْْ ِحَد. حَن ِوُى َََََُِْوَ/ ََُْحوم َْي ََح ُِى
َِتقَه. ْلُْى ُْفََّس ََي ُْجُة، َياض ِن ََضة َُِه أجِْ

حَاَ، َُْاُي، َاََق، هاشْ، أشقائي/ ُْحَاِ َي ُُدي ُِى
َُْد.

َْزْا، َخَْا ِّتْ هاني. أم َُْدى، ُْْ ََُة، ُلَة، َشقَقاَي/
َََقُْ. ا حفظُْ

َأخوُْي ََْاَي، أَْاِي حَاَي َي أزَي ِن شدَْ ُْذين ُِى
َُْثوِة. خََ ا أثاُِْ َخالَي.

َُُْ ا صِ ِحَد َُدنا َأِة َْلصدُاء، ْلهِ، َْوم َُِى
. َُُْ
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وعرفان شكر
ْا ُل ِد َر َر َرأرذش َرِلذا ( ُتاُِ: َي َُْقائِ َحده، ل ُْحَد

ِْلي ذر ْر َش ِل ْا َل َا ُرفر لن ُُر َر ْا ُل نش لرزليدر ْا َل َا ُر شر لن ُُر
.)1( ) يدد دل ّر ُر

ََِِْْ َِن َِتُ، آل َُْى ا َُول ُْى ََُْلم َُْصلِ
. ُْدين يوم ُِى ِإحَاَ

حَن ُْدُتوَ/ َََِّي: أُتاذي ُِى ُْجزيِ ِاَُُّ أَقدم
ُِْايتُ َقوُِ ُِْحث، هذْ ُْى ِالشَْف ُِّوَْا َفضِ ُْذي حَن ُُْوَ
ُْجاِْي ْلُتاذ نْْ ََو ََِانُ، ََوجََُ ِإَشاّه َأحاطُ َأيُ، َُديد

َََذيُِ. ُقُ خل َي ُْحَُة َُْقدَِ ُْجاّ،

يوُف َََََُِْوَ/ ُْجََُُن ُلُتاذين ِاَُُّ أَقدم َأيضاا
ْلُتِانة. ِتحَُْ ُقَاََِا ُْي، ِحَد َّيا َُْدُتوَ/ ََْى.

ُْوطَُة، ََُُْتِة َُْدََُة، ِاَُُتِات ُُْاَُِن َُُّْ َيَتد
ُْخَطوم، جاِْة َُْوَّْ- َُِتِة ْلُلَِة، َِّاَ أم جاِْة َُِتِة

ُِْحث. ُتاِة َي َأْانُي أَشدني أَ خدِة ُي ُدم ِن ُِ َُِى

ُُدَُْات َُِْْي ُْديَقَْطي ََُُْز َِِقاا ِاَُُّ أَوجُ َُا
ََُِن. أَُانَا َْلُتصاّية/ َََُْاَُة ْلُتَََْجَة

)7 آلية) آبرآهيم، (1)سورة
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العربية باللغة البحث مستخلص

)مكتبات كردفان جامعات لمكتبات البشرية الموارد واقع معرفة إلى الدراسة هدفت
حيث من الالم(، جامعة ومكتبات كردفان، غرب جامعة مكتبات كردفان، جامعة
العاملين طموحات تلبي أن يمكن التي العوامل وأهم المتبعة، الداخلية والنظم اللوائح
التوظيف، باياسات تتعلق الفروض من عدداا الدراسة ووضعت المدروسة. بالمكتبات
الوظيفية.استخدمت والمتيازات الداخلية، العمل بيئة وتهيئة والتدريب، والحوافز،
وتم الحالة،. ودراسة الماحي بشقيه الوصفي والمنهج التاريخي، المنهج الباحثة
الجتماعية العلوم في الحصائية الحزمة برنامج باستخدام البيانات تحليل
على الول الفصل يشتمل حيث الفصول من عدد إلى البحث تقايم SPSS((.تم
المكتبات في البشرية الموارد على الثاني الفصل ويشتمل البحث، وإجراءات المقدمة
في ودراسات تعريفات البشرية الموارد على الثالث الفصل ويشتمل الجامعية..
المكتبات واقع على الرابع الفصل ويشتمل المكتبات لدارة الستراتيجي التخطيط
وفروض أسئلة اختبار على الخامس الفصل ويشتمل الدراسة. موضوع الجامعية
ويشتمل وتقويمها، ومناقشتها وتحليلها المدروسة الجامعات لمكتبات البشرية الموارد
والتوصيات النتائج من بعدد الدراسة وخرجت والتوصيات. النتائج الخاتمة على
الموارد توظيف معايير بوضع كثيراا تهتم لم المدروسة المكتبات إدارات أن أهمها:
التعيين يخص فيما البشرية الموارد إدارة مجال في الحديثة للتطورات وفقاا البشرية
الذي المر المناسب، المكان في المناسب الشخص بوضع ينادي الذي والتوظيف
يتم لم وذلك المدروسة بالمكتبات والتطوير المهنية التنمية في الداء ضعف إلى أدى
هو ما لكل مواكبين غير جعلهم الذي المر العاملين، طموحات تلبي التي بالصورة
المدروسة المكتبات على بأن الباحثة المكتبات.وتوصي مهنة مجال في حديث
المتاحة، الوظائف تتطلبه ما حاب المناسبين الموظفين لختيار فعالة أنظمة تطوير
أساسها على يتم مهنية، وسلوكيات عملية، ومقدرات وخبرات علمية، مههلت من
تطوير على والعمل الميول. أو العواطف تأثير عن وبعيداا التوظيف، قرار اتخاذ
ذاتهم وتحقيق قدراتهم لتنمية لهم، الفرصة وإتاحة بالمكتبات للعاملين العمل ظروف
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واستمرار إبقاء على المكتبة إدارة يااعد مما التنمية وبرامج التدريب خلل من
وتارب الوظيفي، الدوران معدل وخفض أخرى مهساات من وجذبها لديها، الكفاءات

وفقدانها. الخبرات
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النجليزية باللغة البحث مستخلص

)Abstract(

The study aims to know the reality of the human resources of the

libararies of Greater Kordofan universities )University of Kordofan

libraries, West Kordofan University libraries, and Peace University

libraries(, in terms of internal policies and strategies followed, and the

most important factors that can meet the aspirations of workers in the

studied libraries. The study made a number of hypotheses related to

recruitment policies, incentives, training, creating an internal work

environment, and job privileges. The researcher used the historical

method, the descriptive method in both the survey and the case study. The

data was analyzed by using the Statistical Package for Social Sciences

)SPSS( Program. The research has been divided into a number of chapters,

where the first chapter includes the introduction and research procedures,

and the second chapterhuman resources in university libraries. The third

semester includesincludes human resources definitions and studies in

strategic planning for library management. The fourth chapter includes

the reality of university libraries that are the subject of study. The fifth

chapter includes testing, analyzing, discussing, and evaluating the human

resources of the studied university libraries, and it includes the conclusion,

recommendations, The study came out with a number of results and

recommendations, the most important of which are that the studied

libraries departments did not pay much attention to setting human

resource recruitment standards in accordance with recent developments in

the field of human resources management, with regard to recruitment and

employment that calls for placing the right person in the right place,

which led to poor performance in development Professionalism and

development in the studied libraries, and this was not done in a way that



8
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

meets the aspirations of the workers, which made them incompatible with

everything that is modern in the field of library profession. The researcher

recommends that the studied libraries should develop effective systems

for selecting the appropriate employees according to the available job

requirements, such as educational qualifications, practical experiences

and capabilities, and professional behaviors on the basis of which the

employment decision is taken, and away from the influence of emotions

or tendencies. And work to develop working conditions for librarians and

provide them with an opportunity to develop their capabilities and find

themselves through training and development programs, which helps the

library management to keep and maintain its competencies, attract

competencies from other institutions, reduce the job turnover rate, and

leak out and lose expertise.

.
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ألول ألفصل

ألبحث وأجرأءأت ألمقدمة

ألبحث: مقدمة

في جديد كل إلى وسباقة العلمي، البحث رائدة تزال وما ومكتباتها، الجامعات كانت

والدراسات البحاث انطلقت وكتبها مصادرها بين ومن وقاعاتها أبوابها فمن المجتمع،

عصر يشهد والعالم والختراعات. الكتشافات وأعلنت والنظريات الفرضيات وخرجت

ونتائجها. ومتطلباتها ماتجداتها بكافة والمعلوماتية اشكالياتها، بكل العولمة

ولكي التحديات، هذه بمواجهة المعنية المهساات بين من الوثائقية المهساات وتعدص

وماهولياتها، سلطاتها، يمارس لمن تحتاج فإنها وجه، أكمل على بوظائفها المكتبات تقوم

موارد بتوافر مرهونة والمهام فالوظائف بها. المعلومات خدمات ويقدم مشروعاتها، وينفذ

ومقتضيات المعلومات مجتمع متطلبات مع تتماشى وكيفاا، كماا كفاءة، ذات مههلة بشرية

أهدافها. لتحقيق الوصول إلى المهساة تااعد التي والخبرات والقدرات وتأثيرها العولمة

من القصوى الستفادة على تااعد التي والمبادئ السس بوضع الدارة علماء اهتم لذلك

التكوين، مرحلة من تبدأ السس هذه البشرية، الموارد خلل من المهساة في فرد كل

الاياق هذا وضمن المهني، بالماار صلة له ما وكل والتقييم التوظيف إلى وصولا

والتعيين الختيار حيث من العاملة، بالقوى المتقدمة الدول في الجامعية المكتبات اهتمت

لدى الناانية بالنواحي والهتمام العمل ظروف تحاين على وحرصت والتكوين والترقية

أكبر على الحصول بهدف المهام، بهذه للقيام الفراد لشهون خاصة إدارات فأنشأت الفراد

أجل من الدراسة هذه وتأتي والنفقات)1(. التكاليف من قدر وبأقل وكيفاا كماا للنتاج معدل

جامعات مكتبات في البشري بالمورد أساساا ترتبط ومهمة محورية مشكلة على التعرف

مهنة والمعلومات)اعلم( للمكتبات العربي التحاد الجزائرية.- الجامعية المكتبات في البشرية الموارد إدارة واقع زهير. أحجر 1-عين

ص1660. 24/2/2013م.- المنورة، المدينة ج2.- الماتقبلية.- والتوجيهات الواقع والمعلومات: المكتبات ودراسات
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بهم، الهتمام في الدارة ودور المهساة، داخل ودورهم مكانتهم حيث من الكبرى، كردفان

وغيرها. والتأمين والترقية والتحفيز والتطوير التدريب وماتوى الوظيفي، الوصف ومعايير

ألبحث: مشكلة

القرن من الثالثة اللفية في المهساات أهم من المعلومات ومراكز المكتبات تتعدص

أن القول عن وغني والتكنولوجيا، المعلومات عصر بأنه يوصف الذي والعشرون، الحادي

ركيزة وتمثل الجامعات، في والبحثية التعليمية العملية محور تشكل الجامعية المكتبات

العلمي، والبحث التعليم في المتمثلة أهدافها، وتحقيق رسالتها تأدية في للجامعات أساسية

في المتمثلة والثقافية العلمية المهسسة هذه تمتلكها التي للمكانات نظراص المجتمع، وخدمة

هيئة أعضاء لمااعدة المتطورة والخدمات المختلفة بأشكالها المعلومات مصادر توفير

وتقديم المطلوبة، المعلومات على الحصول في الباحثين وعموم التدريس،والطلب،

ووضعها والوسائل الطرق بمختلف المعلومات على الحصول مهمة وتاهيل الستشارات،

المتخصص البشري العنصر إلى المكتبات هذه تحتاج لذلك والدارسين. الباحثين أيدي بين

وتنظيمها. وإدارتها العامة خدماتها وتقديم الفنية بعملياتها للقيام والمههل

مهام إسناد كردفان، جامعات مكتبات على ترددها خلل من الباحثة لحظت وقد

الذي المر المتخصصين، لغير الوحدات( راساء المكتبة، أمين للمكتبات) العليا الدارة

إستراتيجية أن ذلك عن فضلا المكتبات. بتلك العمل في البعض رغبة عدم إلى أدى

محددين، موظفين على التدريب اقتصر فقد الداء، معايير أساس على تتم ل التدريب

قلة وأيضاا معلومات. اختصاصي أو القاام وراساء المكتبات، أمناء من سواهم وترك

وعدم المناسبة، العمل بيئة تهيئة من الدارات، قبل من العاملة البشرية بالموارد الهتمام

عمله في قصور لديه موظف كل أن في هذا ويتمثل المطلوب، بالشكل العامل استثمار

المشكلت هذه كل المادي، الحافز ضعف وأيضاا المكتبة، إلى نقله يتم الجامعة داخل

الدراسة. موضع المكتبات في بواقعهم العاملة القوى رضا وعدم مم، الهه ضعف إلى أدت
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الاياسات ومعرفة البشرية، الموارد واقع على التعرف الباحثة أرادت لذلك

التي العوامل أهم وتحديد العاملين، نحو المكتبات إدارة من المتبعة الداخلية والستراتيجيات

كردفان. جامعات مكتبات في العاملين قبل من والقبول الرضا تجد أن يمكن

ألبحث: ساؤالت
التي: الرئيس الاهال الباحثة طرحت البحث مشكلة ولتوضيح

كردفان؟. جامعات مكتبات في البشرية الموارد واقع ما -

يلي: كما وذلك السئلة من مجموعة الرئيس الاهال هذا عن ويتفرع

أسس1. على بناءاا يتم المكتبات، تلك في البشري العنصر وتوظيف اختيار هل

علمية.

التنظيمية2. الهداف وضوح على تعتمد محددة، سياسة بإتباع تقوم المكتبة إدارة هل

بالمكتبة؟. البشرية الموارد كل من القصوى للستفادة العقلنية، والقيادة

مناسبة3. تدريب أساليب واختيار كردفان، جامعات بمكتبات للعاملين تنمية توجد هل

العمل؟. في تجدد وحديثة،

.4. المكتبات؟ بتلك العاملين دوافع تحاين في تاهم والمكافآت الحوافز هل

اكبر5. على الحصول بهدف العمل، بيئة بتهيئة تهتم المدروسة المكتبات إدارة هل

والنفقات؟. التكاليف من قدر وبأقل وكيفا،ا كماا، المكتبية، الخدمات من قدر

العلقات6. خلل من المثل الماتوى إلى التنظيمي بالمناخ ارتقاء يوجد هل

لهم؟. والمادية النفاية الرفاهية لتحقيق بينهم، فيما الناانية

موضع7. المكتبات في البشرية الموارد تواجه التي المعوقات أو المشكلت ما

الدراسة؟.

كردفان؟.8. جامعات مكتبات في البشرية بالموارد للرتقاء الماتقبلية الراى ما
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ألبحث: فروض
التي: في البحث فروض تتمثل

المكان1. في المناسب الشخص وضع إلى أدى التوظيف باياسات الهتمام ضعف

المناسب. غير

ماتوى2. ضعف إلى أدى الوظيفي بالوصف المدروسة المكتبات اهتمام ضعف

الداء.

التطوير.3. ماتوى على سلباا أثر المدروسة المكتبات في التدريب ضعف

المدروسة.4. المكتبات في العاملين دوافع على أثر الحوافز ضعف

بالمكتبات5. الوظيفي الرضا ماتوى ضعف إلى أدى الداخلية العمل بيئة تدهور

المدروسة.

الشعور6. ضعف إلى أدى المدروسة بالمكتبات الوظيفية المتيازات ضعف

بالنتماء.
ألبحث: أهدأف

ومن كردفان جامعات بمكتبات البشرية الموارد واقع معرفة إلى البحث هذا يهدف

الفرعية: الهداف

وتدريبهم.1. وتأهيلهم بالعاملين الهتمام مدى معرفة

.2. المكتبات تلك في العاملين وترقية لتحفيز الدارة تتبعها التي الاياسات معرفة

والخطط3. الهداف مع يتناسب الذي العقلي النجاز ماتويات على الوقوف

الدراسة. موضع بالمكتبات العاملين تواجه التي الصعوبات وتحديد المرسومة،

المكتبات4. يتمكّهن الجامعية، للمكتبات العالمية المعايير وفق مفاهيمي نموذج اقتراح

. ممكنة جودة بأعلى خدمات تقديم من الدراسة موضع الجامعية
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المكتبات5. في العاملين بتطوير علقة ذات ماتقبلية، لدراسات كثيرة بحثية أبعاد فتح

المان. وحاجات الضرورية الحاجات توفير خلل من الجامعية،

كردفان.6. جامعات مكتبات تواجه التي المعوقات أو المشكلت بعض على الوقوف

ألبحث: حدود

التي: في وتتمثل

الجامعية. المكتبات في البشرية الموارد يتناول البحث الموضوعية: الحدود ووال:

كردفان قطاع الاودانية الجامعية المكتبات في تتمثل )الجغرافية(: المكانية الحدود ثانيال:

هي: والمكتبات الكبرى،

البيض(.1. كردفان،) جامعة مكتبة

الخوي(.2. أبوزبد، غبيش، النهود، ( كردفان، غرب جامعة مكتبة

الدبب(.3. لقاوة، المجلد، بابنوسة، )الفولة، الالم، جامعة مكتبة

: المكتبات هذه اختيار وسبب

بنية1. وبها الخرى الجامعية المكتبات ببعض مقارنةا النشأة حديثة مكتبات أنها

بشرية..الخ(. موارد وأجهزة، أثاث )مباني، م وتقوو تصدرس أن يمكن تحتية

مكتبات2. في البشرية الموارد موضوع في لها، الدراسة يابق لم ولئية مكتبات

كردفان.

تم والتي ) 2020م من)2017م- الزمنية الفترة الدراسة هذه تغطي الزمنية: الحدود ثالثال:

وتقويمها. ومناقشتها وتحليلها البحث، بموضوع المتعلقة المعلومات جمع فيها
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ألبحث: منهج
التية:- المناهج توظيف تمو البحث هذا لغرض

يلي: كما وتفصيلها الحالة. ودراسة المسحي، بشقيه الوصفي المنهج ووال:

أو وتصوير وتفاير لتحليل منظمة طريقة استخدام بأنه عصرّهف المسحي: المنهج و-

.)1( بهما يرتبط وما منها والماتفيدين المعلومات لمهساات الراهن الوضع تشخيص

الموارد واقع لمعرفة التطبيقي، الجانب في الماحي المنهج الباحثة واستخدمت

ومدى وترقية، وتأمين، العمل، بيئة وتهيئة وتحفيز، وتأهيل، وتنمية توظيف، من البشرية،

وذلك إليها؟. ينتمون التي بالمهنة اقتناعهم ومدى به، يقومون الذي العمل عن رضاهم

المعايير على اعتماداا وتقييمها وتحليلها والراء الحقائق لجمع عشوائية عينة باختيار

للصلح. اللزمة والبرامج الخطط ووضع بها، النهوض لمحاولة المكتبات. في العالمية

الفراد من قليل لعدد أو لواحد مفصل وتحليل وصف بأنه عصرّهف الحالة: دراسة منهج ب-

.)2( المواقع أو المهساات أو

عن ومتعمقة شاملة معلومات على للحصول المنهج هذا الباحثة واستخدمت

ده. حه على مكتبة كل دراسة تم حيث الكبري، كردفان جامعة مكتبات

تتناول التي البحوث في ياتخدم الذي المنهج بأنه وعصرّهف التاريخي: المنهج ثانيال:

التي التاريخية الدلة على بناءا النتائج إلى تصل وهي الماضي، في الوقائع أو الحداث

الحاضر. الوقت في عليها الحصول يمكن

بجمع الهتمام في المتمثل النظري، الجانب لصياغة البحث هذا في توظيفه تم وقد

والدوريات كالكتب به، صلة لها والتي البحث موضوع تناولت التي المصادر وفحص

المصرية،2003م.-ص96. الدار القاهرة: والمعلومات.- المكتبات علم في ومناهجه البحث الهادي. عبد فتحي 1-محمد

ص113. نفاه.- المصدر -2
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الحقائق لتقديم الدراسة، بموضوع ملئمة معلومات واقتباس والنترنت، الجامعية والرسائل

الجامعية، المكتبات مفهوم تاريخ بدأ ومتى كيف وإدراك لفهم القرار، ومتخذ للقارئ

المكتبات. لمناء الكاديمي والوضع تقدمها، التي والخدمات فيها، تتم التي والعمليات

ومعايير المكتبات، في البشرية والموارد التاريخي، وتطورها البشرية، الموارد ومفهوم

والتأمين...الخ. والترقية والتطوير والتدريب التوظيف

البيؤنؤت: أدوأتجع

التية: البيانات جمع أدوات الباحثة تاتخدم

الكبرى. كردفان بمكتبات للعاملين وتوزيعها استبانة بتصميم وذلك ااستبانة: و-

موضع المكتبات بأمناء المباشر اللقاء طريق عن وذلك الشخصية: المقاالت ب-

الدراسة.

الموارد واقع على للتعرف الباحثة قبل من الميدانية الزيارة عبر ذلك وتم الملحظة: د-

المختلفة. لجوانبها قصرب عن البشرية

المناسبة، الحصائية بالطرق ومعالجتها بتحليلها الباحثة تقوم البيانات، رصد وبعد

المناسبة. التوصيات لوضع وذلك للبحث، النهائية النتائج على للوقوف

ألبحث: مصطلحؤت سعريف

المعلومات مصادر مع يتعامل الذي الشخص هو والمعلومات: المكتبات اختصاصي -1

معلومات من يحتاجه ما فيقدم الماتفيد مع يتعامل الذي وهو ومعالجةا وتنظيماا اختياراا

المعلومات مرفق داخل له الداخلي الطلع إتاحة أو الخارجية العارة طريق عن وبيانات
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يحتاجها التي بالمصادر قائمة إعداد أو الماتفيد، واستفاارات أسئلة عن الجابة أو

مجاله)1(. في بالجديد علماا الماتفيد وإحاطة المعلومات وشبكات البيانات قواعد في والبحث

وتدريب وتعيين باختيار المتعلقة الاياسات دراسة هي المكتبات: في البشرية الموارد -2

لثقتها وزيادة المهساة داخل العاملة القوى تنظيم على والعمل الماتويات جميع في الفراد

.)2( النتاجية طاقاتها أعلى إلى للوصول بينها التعاونية الروح وتكوين الدارة عدالة في

معين شيء لعمل الفرد تقود التي الدوافع من مجموعة هو الحافز النساني: الحافز -3

مجموعة هو النااني الحافز أن أي بارعة وإتقانه العمل نحو اليجابي سلوكه وتحفز

سلوكه)3(. على وتهثر الناان في الحركية القوى إثارة على تعمل التي العوامل

الحاجات لشباع الاعادة أو والرتياح بالقناعة النفاي الشعور هو الوظيفي: الرضا -4

والولء الثقة ومع العمل وبيئة الوظيفة( نفاه)محتوى العمل مع والتوقعات والرغبات

.)4( العلقة ذات الخرى والمهثرات العوامل ومع للعمل والنتماء

المكتبة بها تقوم التي والوظائف، الخدمات لكل الساس المحرك هي المكتبية: الدارة -5

علمية إدارة لها توافرت إذا إل بها المنوطة وظائفها بأداء القيام مكتبة أي تاتطيع فل

أثرت التي الرقمي، العصر في العمل وتحديات الحديثة التقنيات ظل في وخاصة واعية،

المكتبة)5(. تهديها التي والخدمات الوظائف على كبيراا تأثيراا

للمعلومات.- العربية المجلة المعلومات.- ومراكز المكتبات في المعلومات اختصاصي .أخلقيات الهادي عبد فتحي محمد -1

ص300. ع1)2000م(0-
الطباعة لدنيا الوفاء دار السكندرية: المعلومات.- ومرافق بالمكتبات البشرية الموارد وتنمية تدريب إبراهيم. مبروك الاعيد -2

ص36. والنشر،2012م.-
الطباعة لدنيا الوفاء دار السكندرية: المعرفة.- عصر في الجامعية بالمكتبات البشرية الموارد إدارة إبراهيم. مبروك الاعيد -3

ص129. والنشر،2014م.-
فهد الملك مكتبة الرياض: الاعودية.- العربية بالمملكة الجامعية المكتبات في للعاملين الوظيفي الرضا سالم. محمد سالم -4

. ص33 الوطنية،1997م.-
ص17. سابق.- مصدر المعرفة.- عصر في الجامعية بالمكتبات البشرية الموارد إدارة إبراهيم. مبروك الاعيد -5
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وظيفته في أداء عن الرئيس يكتبه تقرير عن عبارة الكفاءة" تقييم )الكفاية(: الكفاءة -6

الموظف، ذلك أداء في والضعف القوة جوانب لمعرفة معينه معينة زمنية فترة في الحالية

إعداد في المباشر الرئيس تعين أدوات صممت قد فإنه الموظف كفاءة لتقييم وتاهيلا

.)1( التقييم جوانب فيها حدد عناصر ضوء في وذلك وعادلة، دقيقة بصورة التقييم

ألاؤبقة: ألدرأسؤت

عدة تناولتها فقد المهساات، من وغيرها المكتبات في البشرية الموارد لهمية نظراا

النتاج وتتبع الببليوجرافية، الدوات في الباحثة به قامت الذي الماح خلل ومن دراسات،

البشرية. الموارد في تب كص ما لمعرفة المختلفة، مصادره في العربي الفكري

ومقالت ودوريات كتب من الموضوع أدب تناولت التي الدراسات تتبع خلل ومن

التية: الدراسات على الباحثة وقفت وغيرها وبحوث

السودانية: الدراسات أولل:

الريح)2(. الطيب احمد نادية دراسة -1

بالمكتبات الموجودة العاملة القوى وفئات أعداد واقع على للتعرف الدراسة هذه هدفت

القوى تخطيط تعوق التي المشكلت أهم وتحليل ودراسة بالاودان، المعلومات ومراكز

لمواجهة العلمية الحلول أناب لقتراح بالاودان، والمعلومات المكتبات لخدمات العاملة

والمعلومات المكتبات لخدمات العاملة للقوى والفعال الاليم التخطيط تعوق التي المشكلت

وجود أهمها:عدم من النتائج من بالعديد الباحثة خرجت البحث نتائج ضوء في بالاودان

أعداد في والنقص للعمل، المحددة بالفئات الفراد وجود وعدم الكافية، بالعداد الفراد

العلمية،2000م.- الثقافة دار القاهرة: بالقاهرة.- الجامعية المكتبات في العاملين أداء على الرقابة فرحات. موسى إبراهيم ثناء -1

. ص41
درمان أم جامعة درمان: بالاودان.-أم والمعلومات المكتبات لخدمات العاملة القوى تخطيط الريح. الطيب احمد نادية -2

ماجاتير. أطروحة 1999م.- والمعلومات، المكتبات قام الداب، كلية السلمية،
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للمكتبات التخطيط أمر يتولى مائول جهاز وجود وعدم والمدربة، المههلة العاملة القوى

العتراف الباحثة: أوصت وقد للعمل. المنظمة واللوائح القوانين وسن المعلومات ومراكز

المدربين الفراد بوجود مرتبطة المعلومات ومراكز المكتبات في العمل أداء كفاءة بأن

على العمل المعلومات ومراكز المكتبات عن المسئولين فعلى المناسبة، والفئات بالعداد

المعلومات ومراكز المكتبات لخدمات العاملة القوى تخطيط تواجه التي المشاكل علج

بالاودان.

الزبال)1(. إاراهيم محمد ا عبيد 2-دراسة

تحاين إطار في تدخل التي القياسية والمواصفات المعايير موضوع الدراسة هذه تناولت

بأهمية والتعريف التنبيه إلى الدراسة وهدفت الجامعية. المكتبات في العمل وتجديد

والهيئات بالمهساات والتعريف والمعلومات. المكتبات مجال في والتقنيات المعايير

المكتبات مجال في والتقنيات التقييس بقضايا اهتمت التي الدولية والتحادات والجمعيات

أهمية وبيان الجامعية، مكتباتنا في والخلل الضعف مواطن إلى والمعلومات،والشارة

إليها توصلت التي النتائج أهم ومن المطلوبة، المواصفات من الدنيا الحدود بتطبيق التزامنا

المواصفات إلى واضحة بصورة تفتقر الاودان في الجامعية المكتبات مباني الدراسة:أن

الجانب هذا في للمكتبات المميزة الصفة بأن القول يمكننا الميزانية، يخص وفيما المطلوبة.

ميزانيات لها تخصص ل الاودانية الجامعية المكتبات لن وذلك الندرة أو النعدام هي

المطلوب الماتوى دون تكون منفصلة ميزانيات لها خصصت إن وحتى ومحددة ثابتة

والتدريب التأهيل ماتويات في الواضح والضعف الفعلية المكتبة احتياجات أدنى لتحقيق

بالتدريب، الهتمام الدراسة وأوصت المكتبات. لهذه القيادية العليا الوظائف وبخاصة

المكتبات. بمباني والهتمام الضرورية، الحتياجات تغطي ميزانية وتخصيص

أم الاودانية.- الجامعية المكتبات من مختارة لعينة دراسة الجامعية: للمكتبات الموحدة الزبال.المعايير إبراهيم محمد ا عبيد -1

ماجاتير. أطروحة والمعلومات،1999م.- المكتبات قام الداب، كلية السلمية، درمان أم جامعة درمان:
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الصادق)1( حسين وحلم دراسة -3

المكتبات معايير على الضوء وتاليط بالمعايير التعريف إلى الدراسة هذه هدفت

تعيق التي الاودانية الجامعية المكتبات في الدارية المشاكل على والتعرف الجامعية،

الحديثة، العلمية الساليب ممارسة على المكتبات وحث فيها، الداري العمل تطوير

)أفل( معايير ماتوى إلى بعد تصل لم الجامعية المكتبات واقع أن إلى الدراسة وتوصلت

مواكبتها أو تطويرها إمكانية من تحد ومتعددة صعبة مشكلت المكتبات هذه تواجه حيث

ماتويات في الواضح الضعف ذلك ومن )الفل( معايير بها توصي التي للتطورات

الخدمات على سلبات ينعكس مما الاودانية الجامعية بالمكتبات للعاملين بالنابة التدريب

عن تزيد ل الاودانية الجامعية المكتبات ميزانية يخص وفيما المكتبات. هذه تقدمها التي

لن وذلك الجامعة ميزانية من %8 من أقل تكون أن يمكن ول الحيان، معظم في %1

إجراءاتها تتم المكتبات هذه فمعظم ومحددة، ثابتة ميزانية لها تخصص ل المكتبات هذه

ملحقة على قادرة مواكبة جديدة معايير لصدار يدعو مما الطلب لعتماد وفقاص المالية

المعايير تحديث أو العالي، التعليم وتطور والمعلومات، المكتبات مجال في الهائل التطور

إعداد الاودانية والمعلومات المكتبات جمعية تتولى بأن الباحثة وأوصت حاليات. الموجودة

متخصصة لجنة بتشكيل وذلك الوطن، في الجامعية المكتبات شهون لتنظيم شاملة لوائح

الدراسات في والتوسع المجال هذا في الحديثة التقنية التطورات لمواكبة الحقل ذات في

وتمهيدات تطويرها، بغرض الاودان في الجامعية المكتبات واقع عن تعبر التي المختلفة

هذا تقنيات في ظهرت التي الحديثة للتطورات مواكبتها إمكانية تضمن معايير لوضع

الحقل.

،كلية النيلين جامعة الخرطوم: )أفل).- معايير وفق الاودانية الجامعية بالمكتبات الداري الداء ترقية الصادق. حاين أحلم -1

دكتوراه. أطروحة 2007م.- والمعلومات، المكتبات قام الداب،
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التعليم وزارة ميزانية من الاودانية الجامعية للمكتبات ميزانية تخصيص أو وإفراد

الساس سببها المكتبات هذه تطور تعيق التي والصعوبات المشاكل معظم أن حيث العالي

البشرية. والموارد الميزانية

العربية: الدراسات ثانيال:

)1( همشري وحمد عمر دراسة -4

في الهلية الجامعات مكتبات في التنظيمي المناخ واقع معرفة إلى الدراسة هدفت

والجنس، العمل دائرة نوع أثر ومعرفة المكتبات، هذه في العاملين نظر وجهة من الردن

توصلت وقد المناخ لهذا العاملين تقييم درجة في والخبرة التعليمي، والماتوى والتخصص،

للمناخ الردن في الهلية الجامعات مكتبات في العاملين تقييم درجة أن نتيجة إلى الدراسة

والخبرة. التعليمي، والماتوى والتخصص، العمل، نوع إلى تعزى الاائد التنظيمي

الردنية الهلية الجامعات مكتبات في التنظيمي المناخ واقع معرفة على الدراسة واقتصرت

تعزى إحصائية دللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج ومن فيها، العاملين نظر وجهة من

لمتغير يكن لم حين في الاائد، التنظيمي للمناخ العاملين تقييم درجة في الجنس إلى

بطبيعة مباشرة علقة لهم ليس التي الفراد بطبيعة المتغير هذا لرتباط تأثير أي الجنس

الردنية. الحكومية الجامعية المكتبات عمل

)2( الفرحان الواحد عبد ليلى دراسة -5

وكيف سليم، تنظيمي هيكل لنشاء المدير يهديه الذي العمل معرفة إلى الدراسة هدفت

الهداف، تحقيق تاهل التي العمل علقات وينشئ الماهوليات، ويحدد الالطات، يفوض

العلوم دراسات فيها.– العاملين نظر وجهة من الردن في الهلية الجامعات مكتبات في التنظيمي المناخ همشري. أحمد عمر -1

)1999م(. ع1 مج6, التربوية.–
–مج1 المكتبة. رسالة –. المعلومات ومراكز المكتبات في الدارة عمل على التنظيمي الهيكل أثر الفرحان. الواحد عبد ليلى -2

)1999م(. ،ع34
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وأسس المعلومات، ومراكز المكتبات في التنظيمي الهيكل طبيعة على الدراسة ركزت وقد

حيوي عامل التنظيم أن إلى الدراسة توصلت وقد فيها. الدارة لفاعلية بالنابة وأهميته بنائه

المكتبات في متبعة نماذج عدة وجود مع أهدافها، تحقيق باتجاه المكتبات تطوير في وهام

التنظيم خطوط ضمن المعلومات تدفق وماتوى المرونة، درجة مثل عوامل أن إل

لمتغيرات الملئمة والستجابة المطلوب التطوير دون تحول عوائق تهدي كافة بالتجاهات

شيوعاا الكثر النموذج هو الوظائفي التنظيم أن إلى الدراسة خلصت وقد الاريعة. البيئة

هذه نمو عند المنتج أو الماتفيد، حاب إما التخصص إلى الحاجة وتبرز المكتبات، في

لها لبد التقني التقدم واستيعاب مواجهة المكتبات تاتطيع وحتى حجمها، وزيادة المكتبات

نماذج باتجاه التغيير، لستيعاب الماتخدمة التنظيمية النماذج في النظر إعادة من

ضرورة الدراسة وتهكد الواحدة. المكتبة في العاملين بين العزلة على والقضاء الخبرات،

التنظيم ماتوى في ذلك ويتمثل ونجاحها حيويتها على للمحافظة الخارجية المكتبة تفاعل

أن ذلك للتقنيات، المثل والستخدام المههلة البشرية القوى وتوفر للمجموعات، الفني

وافياا الوظيفي التنظيم يجعل قد المكتبات إدارة في الحديث للتجاه المتدني الماتوى

المعلومات، أخصائي بين الخبرات نماذج إلى تحتاج المكتبات أن إل العمل، لمتطلبات

ضرورة وعلى الخارجية. بيئتها في التغيير مواكبة على قادرة لتصبح المكتبات، وأخصائي

التنظيمية الهياكل في النظر وإعادة منها، التقنية وخاصة المتوقعة للتغيرات الستعداد

يتكامل أن أهمها: التوصيات من بعدد الدراسة هذه خرجت وقد التغيير. هذا لستيعاب

المكتبات أقاام في التخطيط مع القاهرة بجامعة المكتبات بقام القبول في التخطيط

المكتبات، احتياجات تحكمها واحدة خطة إطار في الدولة ماتوى على الخرى بالجامعات

العليا الدارية الوظائف يشغل وأن العربية البلد في يعملون لمن نابة تحديد مراعاة مع

وأن والمعلومات، المكتبات مجال في مههلين متخصصين أفراد المكتبات في والمتخصصة

متكاملة. سياسة رسم وضرورة الوظائف، طبيعة مع وتناسبها المههلت طبيعة مراعاة يتم
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الجنبية: الدراسات ثالثال:

)1(MotilalGamit Rajeshkumar دراسة -1

دور لتغيير نقدية نظر وجهة إظهار هو البحثية الورقة هذه من الرئياي الغرض

والتصالت. المعلومات وتكنولوجيا البشرية الموارد تنمية بيئة في الكاديمية المكتبات

عمليات جميع في مهم جزء لديها والتصالت المعلومات وتكنولوجيا البشرية الموارد تنمية

في رئياي عامل هي والتصالت المعلومات وتكنولوجيا المعلومات. وخدمات المكتبات

الساسية الدوات من واحدة أصبحت بل الجديد. الرقمي العصر في العولمة عملية

في التطورات أن ونجد العامة. والبحثية التعليمية النشطة في الحديث المجتمع وجوهر

وتخزينها وتنظيمها المعلومات إنشاء طريقة تغير لم والتصالت المعلومات تكنولوجيا

والبحث. التعلم لتعليم عنها غنى ل أداة أصبحت أنها ذلك من والهم بل فحاب، وتوزيعها

تأثيرها يدركون والباحثين المكتبات في المتخصصين والموظفين الكليات جميع وتقريبا

على وخاصة عام بشكل والتصالت المعلومات تكنولوجيا وتطورت مفيدة. أنها ويرون

التحديات مواجهة والباحثين المكتبات وأمناء المكتبات على يتعّين إذن اللكترونية. الموارد

والتصالت. والمعلومات البشرية الموارد تنمية بيئة توفرها التي المزايا من والستفادة

)2( V. Ramadeviدراسة -2

الستخدام تاهل وهي مهساة أي في للغاية ا مهما دوراا البشرية الموارد إدارة تهدي

مهساة. أي أهداف لتحقيق للموظفين فعالية الكثر

)1(GamitMotilalRajeshkumar آلمكتبات من آلبناءة آلنظرية مرآقبة الل من آلمعلومات تكنولوجيا وآستادآم آلوعي -
- آلهند كوجرآت، جامعة ، 2018م أبريل Internationalآلكاديمية Journal of Allied Practice, Research and
Review آلرآبط: –www.ijaprr.com (ISSN 2350-1294).
)2(V. Ramadevi علوم قسم ، مساعد أستاذ - إثيوبيا ، أمهرة حالة في - آلكاديمية آلمكتبات في آلبشرية آلموآرد إدآرة تقييم
أبريل ، 4 آلعدد ، 7 آلمجلد ، وآلبحثية آلعلمية للمنشورآت آلدولية إثيوبيا–آلمجلة ، جوندر جامعة ، آلمعلوماتية كلية ، آلمعلومات
آلرآبط :2017على http://www.ijsrp.org/research-paper-0417/ijsrp-p6407.pdf.

http://www.ijsrp.org/research-paper-0417/ijsrp-p6407.pdf
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في البشرية الموارد بإدارة المتعلقة القضايا لمعرفة محاولة بذلت الدراسة، هذه في

في المكتبة خدمات لتحاين والتعليقات والراء المهنية والمشاركة الكاديمية المكتبات

إثيوبيا. أمهرة، منطقة

البيانات من كل جمع تم ، لهذا الماح. طريقة هي الدراسة لهذه المتبعة المنهجية

مكتبة وموظف مكتبة أمين 100 من عينات اختيار تم بالدراسة. المتعلقة والثانوية الولية

بايطة. عشوائية عينات أخذ باستخدام الكاديمية المكتبات من

وثقافتهم عملهم، عن رضاهم وعدم المشاركين، رضا أن إلى الدراسة نتائج أشارت

الموارد وظيفة بتقييم الدراسة هذه تقوم ذلك. إلى وما وراتبهم عملهم وظروف العملية

داخل الكاديمية للمكتبة المحددة الهياكل تقييم ثم ومن الجامعي الماتوى على البشرية

المهساة.

وجهات فهم في الم والمنظمة المكتبة من كل مااعدة هو الدراسة هذه من الغرض

البشرية الموارد خبير أهمية وتقييم البشرية الموارد قضايا بشأن البعض بعضهما نظر

للمكتبة. اليومية الدارة في المواقف مع للتعامل الداخلي

)1(Robert H. Kieserman دراسة -3

في الماتقلين المقاولين لستخدام واللوائح القواعد شرح إلى العلمية الورقة هدفت

للمهلف الشخصية الخبرة الورقة تاتخدم - المنهج المنهجية، التصميم، المكتبة. إعداد

أنواع لجميع مكتبة ماتشار إلى بالضافة البشرية الموارد إدارة في أستاذاا كان الذي

المقاولين مع التعامل أهمية على التأكيد يتم النتائج: ا. عاما 15 من لكثر المكتبات

بخطوة خطوة إرشادات الورقة هذه تقدم الموظفين. عن تماماا مختلف بشكل الماتقلين

آلرآبط: على – 2016م – آلبحوث بوآبة موقع آلبشرية، آلموآرد إدآرة مكتبة في قضايا - Robert H. Kieserman(1)
https://www.researchgate.net/publication/235280103_Issues_in_library_human_resources_man

.agement

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2005941449_Robert_H_Kieserman
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2005941449_Robert_H_Kieserman
https://www.researchgate.net/publication/235280103_Issues_in_library_human_resources_management
https://www.researchgate.net/publication/235280103_Issues_in_library_human_resources_management
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وجود لضمان بها اللتزام ماتقل ومقاول مكتبة كل على يجب التي المتثال قضايا حول

والمدير المكتبة مدير الورقة هذه تااعد الداخلية. اليرادات دائرة نظر في شرعية علقة

المكتبة. مهساة تشغيل في أكبر بذكاء ماتقلين مقاولين استخدام على للمكتبة الداري

)1(LeelaDharMangi دراسة -4

معاهد قمة في البشرية الموارد إدارة مراجعة هو العلمية الورقة هذه من الغرض

البشرية الموارد إدارة نهج إلى التقليدية الموظفين إدارة من النتقال لمناقشة وتاعى الهند.

مراجعة خلل من عليه. المترتبة والثار العمل مكان في قيم كمورد البشر على للتركيز

الموارد لتنمية فرعها إلى بالضافة البشرية الموارد إدارة وفهم فلافة تطوير تم ، الدبيات

وقدمت والمعلومات. المكتبات أمناء أعضاء بعض مع مناقشات عقدت البشرية.

المعاهد من البيانات ولدت التي البشرية. الموارد إدارة عمليات على أيضا ملحظات

حيث من تختلف البشرية الموارد إدارة نهج أن إلى النتائج توصلت الهند. في البارزة

وهي ، البشرية الموارد لدارة الساسية الوظائف من كل في المكتبات مديري مشاركة

وتقييم والالمة والصحة، العمل وعلقات البشرية الموارد وتنمية العاملة القوى توظيف

، مااعدة دون البشرية الموارد إدارة قضايا مع المكتبيين بعض يتعامل والمكافآت. الداء

، المكتبات لمصلحة البشرية. الموارد موظفي مع بالشتراك يعمل الخر والبعض

بين الوثيق التفاعل التوصيات تشمل البشرية. الموارد إدارة عن بمعزل الخر والبعض

بالضافة والتدريب الدراسات من مزيد ؛ البشرية الموارد متخصصي مع المكتبات أمناء

طريقة في والضعف القوة نقاط الورقة استعرضت البشرية. الموارد إدارة في الدعوة إلى

المكتبات مديرو مشاركة بماتويات الوعي ماتوى ورفع ، هذه البشرية الموارد إدارة

تعزز بيئة تجعل أن العمل وأرباب الموظفين بين العمل لعلقات يمكن وكيف المرغوبة،

للمكتبات. الفعالة للدارة المهساي الداء

كشمير شير جامعة ، مكتبة أمين مساعد - هندية نظر وجهة آلمكتبات: في آلبشرية آلموآرد إدآرة - LeelaDharMangi(1)
ص201. 2018م.- آلدآرة.ع4.- لبحوث آلسيوية (آلهند)آلمجلة - J & Kآلزرآعيةجامو وآلتكنولوجيا للعلوم
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رسائل عن عبارة هي والتي الاابقة، للدراسات الموجز العرض خلل من يتضح

المتمثل فقط واحد جانب من البشرية الموارد موضوع تناولت ومقالت، ودكتوراه ماجاتير

المكتبات، مجال في العمل وتجديد وتحاين ، المكتبات في العاملة القوى في:)تخطيط

المكتبات في للعاملين التنظيمي، والمناخ الجامعية، المكتبات في الدارية والمشاكل

وغيرها(. المكتبات في الاليم التنظيمي والهيكل ، الجامعية

موضوع منها يتكون التي المحاور كل تتناول وافية دراسة الباحثة تجد لم وبالتالي

العادلة والقيادة والتطوير، التدريب والتوظيف، التوصيف ( على يشتمل الذي بحثها

والتقاعد، والتأمين العمل، بيئة وتهيئة التنظيمي، والهيكل والترقية، والتحفيز الرشيدة،

وفي الموضوعات، هذه النظري الطار يضم حيث الوظيفية(، المتيازات من وغيرها

وضع من للباحثة يتثنى حتى وذلك وتقويمها، ومناقشتها عنها الجابة تم الميداني الجانب

واضحة براية والخروج الكبرى. كردفان لمكتبات البشرية الموارد لواقع واضح تصور

جهود وترشيد لتفعيل ومفيدة، مناسبة تكون أنها أأمل مناسبة، توصيات وضع من تمكنها

وضعها. مع ويتناسب يفيدها بما والخذ المدروسة، بالمكتبات العاملين على القائمين
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الثاني الفصل

الجامعية المكتبات في البشرية الموارد

وتطورها. ونشأتها الجامعية، المكتبات مفهوم -

الجامعية. للمكتبات المادية والمكانات وخدمات، ووظائف، وأهداف، وسمات، أنواع، -

الجامعية. المكتبات في المعلومات تكنولوجيا استخدام -

الجامعية. المكتبات إدارة - -
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: الثاني الفصل

المكتبات لدارة ااستراتيجي التخطيط في ودراسات تعريفات البشرية الموارد

الجامعية: المكتبات مفهوم

النشاط مجال فهي التعليمي، المجال في الساسية المقومات إحدى المكتبة تصعد

الطلع ومركز الفعالة التربوية الداة المكتبة وتمثل والمعرفة، العلم لكتااب الشخصي

الضرورية التثقيف وسائل من ووسيلة المعلومات، على والحصول الحقائق عن والبحث

النااني. الفكر ينابيع تملك لكونها مجتمع، لي

إحدى من جزءاا تمثل التي المكتبة على للدللة استخدم الجامعية المكتبة فمصطلح

إلى يشير المصطلح هذا فإن ولذلك جامعة(، أم كانت )كلية العالي التعليم مهساات

فيها والبحث التدريس وياير العالي التعليم مهساات من متكاملا جزءاا تعد التي الوحدة

هذه وتقدم والشهادات، الدرجات منح سلطة ولها والعلوم الداب مجالت من أكثر في

التدريس، هيئة وأعضاء العليا الدراسات وطلب الولى، المرحلة لطلب خدماتها المكتبة

خدمة على يقوم الذي المعلومات مركز بأنه المكتبات من النوع هذا أيضاا يعرف ولذلك

العالي. المعهد أو الكلية أو الجامعة في المختلفة والدارات والباحثين والطلب الساتذة

وتياير وتنظيم بجمع تقوم فإنها منها المرجوة الستفادة المكتبات هذه تحقق ولكي

مصادر من وغيرها والبصرية الامعية والمواد والدوريات الكتب من مجموعاتها تداول

هو وجودها من الرئيس فالهدف بالجامعة، والبحثية التعليمية للعملية المااندة المعلومات

توفيرها طريق عن وذلك إليها تنتمي التي الجامعة داخل والبحوث الدراسية المناهج تدعيم
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يهدي مما ودراستها تداولها وتيار المناهج هذه تثرى التي والوسائل والمعلومات للمعارف

.)1( وفهمها استيعابها سهولة إلى

وتطورها: الجامعية المكتبات نشأة

مكتبات مدرسية، مكتبات إلى مقننة معايير لوظائف وفقاا المكتبات صنفت

والكاديمية البحثية وتامى جامعية ومكتبات عامة، ومكتبات وطنية، مكتبات متخصصة،

تربوية مهساة هي الجامعية أو الكاديمية والمكتبة البحث هذا في المعنية وهي أيضاا،

والتعليمية البحثية الهداف لخدمة وتنظيمه الفكري النتاج تجميع وظيفتها تعليمية

الم)2(. للمهساة

بمختلف العالي التعليم لمهساات الفقري العمود بمثابة الجامعية المكتبات وتعتبر

وبثها. وتجهيزها المعلومة إدخال حيث من وماتوياته أنواعه

إذ جامعات بمثابة كانت المكتبات أن الواقع وفي القدم منذ المكتبات ظهرت لقد

.)3( ذلك على شاهد خير السكندرية مكتبة وتعتبر والبحث للعلماء ملذاا كانت أنها

نقل في بارزاا دوراا لعبت فقد بالندلس المكتبات أشهر من قرطبة مكتبة تعتبر كما

)سوريا، الشام ببلد الشهيرة المكتبات ومن .)4( أوربا إلى واليونانية السلمية الثقافة

القرن في الرشيد هارون أساها التي ببغداد الحكمة بيت مكتبة العراق( لبنان، الردن،

والبحث، والترجمة والتأليف للدرس المخصصة للمكتبة حياا نموذجاا وتعتبر الهجري الثاني

ورقية ول ورقية مصادر تحوي مهساة العامة والمكتبة نينوي، بمدينة بانيال أشور ومكتبة

الحاجة لهذه الدوافع تناقش أن دون إليه يحتاج بما القارئ لمداد وجدت وثقافية علمية

آلورآق مؤسسة عمان: آلمعلومات.- وثورة آلتاالت تكنولوجيا بين آلجامعية للمكتبات آلثقافي آلدور اطاب.- مبروك 1-آلسعيد
ص205. 2014م.- وآلتوزيع، للنشر

دآر آلقاهرة: -. آلعلمي وآلبحث آلجامعي آلتعليم تطوير في ودورها وادماتها وإدآرتها تنظيمها آلجامعية: آلمكتبات بدر. 2-أحمد
ص109. 2001م.- وآلتوزيع، للنشر غريب

ص9. 1980م.- آلمريخ، دآر آلرياض: آلعزيز.- عبد شعبان ترجمة هيسيل آلفرد آلمكتبات/ تاريخ آلفرد. 3-هيسيل،
.54 ص 1978م.- آلرسالة، دآر بيروت: وتطورها.- نشأتها آلسلم: في آلمكتبات جمادة. ماهر 4-محمد
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العلمية النهضة وتطوير والمداد التوجيه في العامة المكتبية الخدمة مذاهب وتتحدد

المية. محو في تااهم كما لواجباته المدرك الواعي المواطن وتكوين

الطوائف أنشأتها إذ الميلدي عشر الثاني القرن في الجامعية المكتبات ظهرت

أشهرها ومن بباريس الكليات مكتبات وانتشرت أهدافها لخدمة الجامعات من جزءاا الدينية

القرن في الكلية مهسس ياربون د روبرت أياها أهداها التي الاربون جامعة ومكتبة نافارا

. الهجري عشر الثالث

التعليم مهساات بإنشاء مقترنة مهخراا الاودان في الجامعية المكتبات وظهرت

التعليم مهساات أهداف ولخدمة الدراسية البرامج لدعم العشرين القرن مطلع في العالي

مكتبة أول 1912م عام أنشأت التي درمان بأم العلمي المعهد مكتبة وتعتبر العالي،

والسلمية العربية العلوم في الكتب أمهات على اشتملت التاريخية، الناحية من جامعية

الوثائقي الرصيد تنمية في مهم دور المواطنين بعض لهدايا وكان بالمعهد، تدرس التي

وستين خمس عام وفي العلمي، المعهد تطوير إطار في المكتبة وتطورت للمكتبة

عدد بلغ والعربية السلمية الدراسات كلية إلى المعهد تحول للميلد وألف وتاعمائة

المكتبة توسعت جامعة إلى الكلية تطور وبعد مجلد، ألف تاعة حوالي بالمكتبة المجلدات

والعلم، الدعوة والقانون، الشريعة الداب، كليات في لها تابعة فرعية مكتبات وأنشأت

ست عام في المركزية للمكتبة الوثائقي الرصيد بلغ وقد والتربية، العلوم الهندسة، الطب،

مجلد. ألف وخماين أربع حوالي وألف وتاعمائة وتاعين

في: المكتبة أهداف وتحددت

المناسب.1. الوثائقي الرصيد بتوفير العلمي البحث خدمة

المعلومات.2. لوعية الفنية المعالجة

الماتفيدين.3. حاجات وتلبية المكتبة استخدام وتاهيل المعلومات بث
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مكتبة أضخم تعتبر التي الخرطوم جامعة مكتبة فهي الثانية الجامعية المكتبة أما

عام العليا المدارس عميد توتهل دكتور مذكرة في وجاء 1945م عام أنشأت جامعية

1946م.

حوالي حوت التي العليا المدارس مكتبات تجميع تم الهدف هذا تحقيق أجل ومن

الخاصة مكتبته نيوبولد جلس دو أهدي كما غردون كلية مكتبة وبقايا مجلد ألف ثلثمائة

دورية )4000( من المكتبة وحوت الجامعة، لمكتبة مجلد )2000( على تحتوي التي

باسمه. المكتبة وسميت والتصوير، للتغليف قاماا أيضاا وحوت

الاودانية بالدراسات الخاصة المراجع ولهمية القانوني، اليداع بحق المكتبة وتتمتع

المصنف الفهرس المكتبة وتحوي منفصلة، وضعت التاريخية القيمة ذات والمخطوطات

ومكتبة الشنقيطي كمكتبة الخاصة المكتبات بعض للمكتبة أهديت كما الاودان لمجموعة

والطب الهندسة كلية مكتبة وهي فرعية مكتبات المركزية للمكتبة وتتبع الماحي، التجاني

مجلد(، ألف وعشرون )ثلثمائة المركزية المكتبة وتحوي والتربية، شمبات ومجمع والقانون

للمكتبة: التية الهداف المعدل )16( رقم الساسي النظام حدد ولقد

ماتوياتها.1. بمختلف المراجع توفير

الوطني.2. الفكري التراث وحفظ جمع

المكتبات.3. مجال في والتدريس والتأهيل الفني العمل ترقية

المكتبة.4. مجموعات من للستفادة الجامعة خارج من للباحثين الفرصة إتاحة

عام في أنشأت )التي جوبا جامعة مكتبة القليمية الجامعات المكتبات ومن

ومراكز المكتبات وبين بينها عديدة صلت إقامة المكتبة هذه ميزات ومن 1979م(

بالجنوب الستقرار وعدم الحرب لظروف ونابة الاودان. وخارج داخل والتوثيق المعلومات

فرعية مكتبات المركزية للمكتبة وتتبع الجامعة كليات مع الخرطوم إلى المكتبة انتقلت
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القتصادية والدراسات الطبيعية، والموارد والتربية، الطب، كليات مكتبات وهي:

والجتماعية.

من القليمي الماتوى على الثانية الجامعية المكتبة الجزيرة جامعة مكتبة تعتبر

سياسة مع المكتبة سياسة وتتماشى الجامعة، كليات جميع لخدمة وهدف النشاء حيث

عدد ويزداد العدادية، الكلية باحتياجات تفي التي المراجع توفر المركزية فالمكتبة الجامعة

ملحقة مكتبات أنشأت إذ الجديدة، والجامعات المعاهد بإنشاء الكاديمية المكتبات

حيث من الم المهساة أحجام بتفاوت أحجامها وتتفاوت المختلفة والكليات بالجامعات

.)1( والتخصصات الطلب عدد

الجامعية: المكتبات ونواع

في جعلها الذي المر بطبيعته، المتنوع الجامعي المجتمع تخدم الجامعية المكتبات

وهي: أنواع، عدة تتخذ ذاتها حد

مكتبتها جامعة لكل نجد حيث للجامعة، الرئياية المكتبة وهي المركزية: المكتبة و-

لكونها بالجامعة، الموجودة المكتبات أنواع جميع على الشراف مهمة تتولى التي المركزية

المواد اقتناء لن وذلك المختلفة، المعلومات ووسائط والكتب بالوثائق تزودها التي هي

توظيف بجانب تتكفل أنها كما المكتبة. هذه ماتوى على مركزي بشكل يتم المعلوماتية

الخرى الجوانب إلى بالضافة بالجامعة، الموجودة المكتبات على وتوزيعهم المكتبيين

الحلول اقتراح في فعال بشكل المركزية المكتبة تااهم ما وغالباا والعلمية، والتنظيمية الفنية

وتنظيم والقاام، الكليات وإدارات المكتبة بين العلقات وتحديد النظم ووضع الفنية.

وغيرها. ومعارض ومحاضرات، وندوات، ملتقيات، من المختلفة العلمية النشاطات

آلمكتبات، لادمات قاسم مركز درمان: أم آلسودآن.- في آلجامعية للمكتبات تعاونية شبكة نحو عثمان. آلماجد عبد إالص -1
ص28. 2011م.-
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التوثيقية المهساات لجميع الحقيقية الواجهة تمثل المركزية المكتبة فإن عام وبشكل

.)1( جهة من والدارة المهساات هذه بين ما الوصل وحلقة بالجامعة، الموجودة

محاولة بها، خاصة مكتبات إنشاء إلى الكليات معظم سارعت لقد الكليات: مكتبات ب-

التي الخرى، والمواد والقواميس والمعاجم والموسوعات المرجعية الكتب جمع ذلك في

التابعين العليا الدراسات وطلبة والساتذة الباحثين بين المشتركة الفائدة تحقق أن يمكن

حديثة ووسائل بأدوات مجهزة المكتبات هذه نجد ما وغالباا بالكلية. المختلفة للقاام

النترنت. بشبكة التصال وخطوط المعلومات، لسترجاع

المكتبات على العبء تخفيف على عملت أنها إل المكتبات هذه حداثة ورغم

بجزء التكفل أو الوثائقية أرصدتها استخدام إلى الباحثين اتجاه حيث من سواءا المركزية،

والتخزين. التنظيم جانب من المركزية المكتبات كاهل تثقل كانت التي والوثائق الكتب من

مع الماضي، القرن سبعينات في المكتبات هذه أنشأت المعاهد: وو القسام مكتبات ج-

نتيجة جديدة، )معاهد( فتح استدعى مما العلمية، التخصصات وتعدد الجامعات، توسع

جميع حاجات تلبية في المركزية المكتبة عجز إلى أدى وهذا الماجلين، الطلبة عدد زيادة

الفروع هذه تطورت وقد المعاهد، هذه ماتوى على لها فروع فتح إلى دفعها مما القراء،

من والطلبة الساتذة لستقطاب مكانة في جعلها مما والوثائق، بالكتب تدريجياا وتوسعت

للماتفيدين، خدماتها تقديم في الميزة وهذه تقدمها، التي المتطورة المكتبية الخدمات خلل

للوثائق. مركز أو للمكتبة نوع أو فرع مجرد كانت أن بعد وقيمتها أهميتها من زادت

لجراء بمختبرات، المجهزة القاام ماتوى على المختبرات:تصنشأ وو المخاار مكتبات د-

كانت الخيرة هذه خاصة، ووثائق مواد تتطلب والتي التطبيقية، والعمال العلمية التجارب

خصصت المكان، عين في إليها الماتمرة للحاجة ونتيجة المعاهد، بمكتبات موجودة أصلا

ص69. -. سابق آلرقمي.-مادر آلعار في آلجامعية آلمكتبات لوآئح اطاب. مبروك 1-آلسعيد
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من مهم رصيد تضم أصبحت الوقت مرور ومع للمختبرات، مجاورة قاعات أو خزائن لها

والعمال والساتذة الباحثين تجارب لنجاز عنها الستغناء يمكن ل بشكل والمواد، الوثائق

تكنولوجية إمكانيات لديها أصبحت أيضاا المكتبات هذه أن كما للطلبة، الموجهة التطبيقية

.)1( النترنت بشبكة لرتباطها

الجامعية: المكتبات سمات

منها: الجامعية، المكتبة بها تتميز التي الامات بعض هناك

كبيرة1. مجموعات تضم الجامعية المكتبة أن يلحظ إذ المجموعات؛ حجم ضخامة

المعلومات. مصادر من

المكتبة2. تحصل ما عادةا الجامعية، المكتبة تقتنيها التي المعلومات مصادر تنوع

النشرات، الجامعية، الرسائل المخطوطات، الدوريات، الكتب، على الجامعية

شكل في والمواد المصغرات والبصرية، الامعية المواد إلى بالضافة التقارير،

ومصلليتزر. ب، مصحاو

في3. معلومات مصادر تقتني المركزية فالمكتبة تقتنيها، التي الموضوعات تعدد

المصادر تقتني والمعاهد الكليات ومكتبات البشرية، المعرفة موضوعات مختلف

المتنوعة. والمعاهد الكليات تلك تخصصات حاب المختلفة

في4. طلب بين ما منها، الماتفيدين فئات تعدد أدى فقد الستخدام، أغراض تنوع

تدريس، هيئة وأعضاء العليا، الدراسات في وطلب الولى، الجامعية المرحلة

الغراض تخدم فالمكتبة الستخدام؛ أغراض تنوع إلى ذلك أدى الخ. وموظفين..

.)2( الحيان بعض في العامة الثقافة وأغراض والبحثية، التعليمية

للنشر آلعربي آلمجتمع مكتبة عمان: -. آلمعلومات عار في ودورها آلجامعية آلمكتبات وآارون. آلمدآدحة نافع أحمد -1
ص56. -. 2012م وآلتوزيع،

-. للكتاب،1998م آلعربية آلدآر مكتبة آلقاهرة: وآلمستقبل.- آلوآقع بين آلعربية وآلمعلومات آلمكتبات آلهادي. عبد فتحي 2-محمد
ص44.
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الجامعية: المكتبات وهداف

المكتبة رسالة فإن وبالتالي الجامعة، أهداف من وأهدافها وجودها المكتبة تاتمد

المجتمع. وخدمة البحث، التعليم في تختص التي الجامعة رسالة من يتجزأ ل جزء هي

أهدافها: ومن

.1. ماتوى أرفع إلى العلمي والبحث العلمية بالحركة النهوض

وربط2. المجتمع، وتثقيف الفراد وتدريب وتعليم وتطويرها وتعميقها المعرفة تهيئة

الجامعة. خطة بمتطلبات الجامعة نشاط

في3. والمهام، الميادين جميع في بالمتخصصين وتزويدهم المة، احتياجات تلبية

والقتصادية. الجتماعية التنمية

المدرسين4. العلماء، المفكرين، جامعيين، أساتذة من المتخصصة الكوادر إعداد

العلميين. والباحثين

عمليات5. تتطلبها التي التخصصات مختلف في والفنيين المتخصصين وتهيئة إعداد

المجتمع. في الشاملة التنمية

التخصصات6. مختلف في والخدمات النتاج لتطوير اللزمين المختصين إعداد

العمل مواقع في المنظم والتطبيق التدريب مع المهارات من عال بماتوى وتزويدهم

الحديث؟ للعصر الاريع والتكنولوجي العلمي والتقدم يتماشى بما المختلفة،

التطبيقية.7. والعلوم النظرية، العلوم بين المتوازن التطور تحقيق على الدائم العمل

الجتماعية8. القيم ياتقي للثقافة، خلق إشعاع مركز الجامعة تكون أن على العمل

ثورية كأداة العلم على والتأكيد الصيلة. والسلمية العربية القيم ويصون لقية، والخص
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في عام بوجه والسهام ونشرها المتقدمة والعلوم المعارف وتبايط المجتمع بناء في

)1( فرد لكل عظمى مائولية نحو تطوره على والمااعدة للمجتمع الثقافية الترقية

الجامعية: المكتبات وظائف

وأغراض مهمة وظائف العليا والمعاهد الكليات ومكتبات الجامعية للمكتبات

. الجامعة وأهداف وظائف من وأهدافها وظائفها تاتمد الجامعية والمكتبات متعددة،

على تركز والجامعة المفكر، وعقلها النابض الجامعة قلب الجامعية فالمكتبات

هي: مهمة أهداف ثلثة

المتخصصة1. المراجع من ورقية وأل الورقية الحديثة، المعلومات أوعية توفير

مكانز، كشافات، ماتخلصات، بحوث، دوريات، موسوعات، معاجم، من والعامة

أطالس، الانوية، الكتب التقاويم، الحوليات، الحقائق، كتب إرشادية، موجزات

المناهج وتخدم للطلب تدرس التي الدراسية الكتب إلى بالضافة ببليوجرافيات،

ودوريات والكشفية العلمية كالدوريات البحث كتب الدراسية، والمقررات

الطلب ورغبات ميول تلبي التي العامة الكتب إلى بالضافة هذا الماتخلصات،

وكذلك ومارحية، وقص شعر من الستمتاع أجل من الفراغ وقت شغل في وتااعد

القومي. العربي التراث وكتب النادرة والكتب المخطوطات

وتحتوى وسياساتها ونشاطها وتاريخها بالجامعة تختص وكتب مراجع نجد وأيضاا

وطوابع والماكوكات والنقوش والعملت كالبرديات أثرية متحفية قطع على أيضاا

البريد.

ص66. سابق.- مادر -. آلرقمي آلعار في آلجامعية آلمكتبات لوآئح اطاب. مبروك 1-آلسعيد
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المركزي والشراء المجموعات وتبادل والقتناء التزويد باياسة الهتمام يجب لذلك

المعلومات استرجاع بنظم والهتمام والطلب التوصية بطاقات وإعداد والتعاوني

السترجاع. أدوات أحد لنها الفهارس خلل من والوعية

وسهل ومرن جيد فهرس خلل من إل رسالتها المكتبة تهدي أن يمكن ول

المهلف، فهرس الربعة: البطاقية الفهارس على المكتبة تحتوي وقد الستخدام،

والفهرس المكتبة، لموظفي الرسمي الفهرس وأيضاا الموضوع، المصنف، العنوان،

أو أمريكية النجلو الفهرسة قواعد استخدام مع المليزر، والفهرس المحاب

العشري التصنيف أو العشري ديوي تصنيف أو الكونجرس مكتبة تصنيف

....إلخ. العالمي

والمراجع2. القراء وخدمات والتربوية الثقافية والنشطة المكتبية الخدمات تقديم

التصوير وخدمات والقومي المحلي والمجتمع البيئة وخدمة المناهج وخدمة والعارة

للمعلومات انتقائي بث من المعلومات، وخدمات والطباعة والناخ الفوتوغرافي

الطلب ورغبات ميول باكتشاف والهتمام جارية وإحاطة وماتخلصات وكشافات

بالمحاضرات الهتمام وأيضاا والستبيانات، المقابلت خلل من والدارسين

والندوات.

أحد3. المكتبات بين العارة مثل: المعلومات وشبكات المكتبات مع بالتعاون الهتمام

فيما للتعامل قواعد بوضع وذلك المعلومات، شبكات وبين بينها التعاون أنواع

الوطن داخل الجامعية المكتبات تعد أن فيمكن المشتركة، والمطبوعات بينهما،

والتاهيلت للدوريات موحدة وفهارس مشتركة ببليوجرافية وقوائم موحدة فهارس

مصادر استخدام المكتبات تلك لموظفي بالاماح وذلك المكتبات: بين الدراسية

التعاوني: التزويد ومشروع القومي الماتوى على الجامعية بالمكتبات المعلومات

وشراء التعاوني بالشراء الوطن ماتوى على الجامعات مكتبات بين بالتعاون وذلك
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للمواد المركزي للشراء قومي نظام وضع خلل من مطبوع كل من أجنبية ناخ

بطاقة وإدراج حديث أجنبي مطبوع كل من القل على واحدة ناخة وشراء الجنبية

التخصص مراعاة التزويد عند ويجب قومياا الموحد الفهرس في له فهرسة

تفجر مشكلة وحل اللزم المال تدبير إلى سيهدي وهذا مكتبة، لكل الموضوعي

إلى المعلومات أوعية وصول تأخر مشكلة وحل المعلومات وثورة المعلومات

الفني العداد ويجب المعقدة. الجمركية والجراءات الشحن ومشكلت المكتبات

نااعد حتى واستخلص وتكشيف وببليوجرافيا وتصنيف فهرسة من للمجموعات

المركزية والفهرسة جهد. وقت أقل في المعلومات أوعية إلى الوصول سرعة في

المعلومات وشبكات المكتبات بين التعاون مجالت أحد وهي التعاونية: والفهرسة

المراجع وخدمات المتعاونة. للمكتبات موحد فهرس وإنشاء الفني العمل وتوحيد

معلومات أوعية توفير خلل من حديثة مرجعية خدمات بتقديم وذلك التعاونية:

التخزين وخدمات المتعاونة. المكتبات شبكات داخل حديثة وأجنبية عربية مرجعية

المكتبية: والوعية المواد ونقل الستخدام. وقليلة النادرة للمواد ذلك ويتم التعاوني:

في أخرى مكتبات إلى منها التخلص تريد مكتبات من المعلومات أوعية بنقل وذلك

.)1( بعضها أو المكتبات أنواع كل بين القليمي، والتعاون إليها. حاجة

الجامعية: المكتبات خدمات

أية نجاح ويتبلور الجامعة، لمجتمع الخدمات تقديم في الكبر المكتبة هدف يكمن

يحتاجه. الذي الوقت في يريده الذي الكتاب للقارئ توفر أن على قدرتها في جامعية مكتبة

أعضاء جانب من استخدامها وتياير المكتبية المواد بتوفير تقوم أن ينبغي فالمكتبة

وجود أماكن إلى للوصول اللزمة المااعدات تقديم مع والطلب، والباحثين التدريس هيئة

العلمي، والبحث الدراسة أغراض لخدمة المواد تلك تحتويها التي والمعلومات المواد،

ص48. -. وآلتوزيع،2014م للنشر وآليمان آلعلم دآر (دسوق): ج.م.ع وادماتها.- وأوعيتها أنوآعها، آلمكتبات، محمد. 1-هاني
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وتدعم تااعد بحيث الجامعة وأغراض بأهداف المكتبة تقدمها التي الخدمات وترتبط

تخدمها. التي الكلية أو للجامعة الكاديمي البرنامج

هيئة وأعضاء الطلب لحتياجات الولوية الجامعة مكتبة تقدم أن وينبغي هذا

تقديم على الحرص وينبغي للمكتبة، مهم الساسيين الماتفيدون يمثلون فهم التدريس

مناسبة. بطريقة الخاصة الحتياجات ذوي لطلب الخدمات

البشري العنصر منها: عوامل عدة على المقدمة الخدمات وماتوى طبيعة وتتوقف

ونوعية وحجم المكتبة، تغطيها التي بالمجالت ومعرفته المكتبات مجال في تأهيله ومدى

فضلا الماتفيدين، استفاارات على وترد الحتياجات تلبي أن شأنها من التي المجموعات

.)1( مرونتها ومدى المكتبة داخل الجراءات نوعية عن

والحديثة، التقليدية منها الجامعية بالمكتبات توافرها الواجب الخدمات نوعية عن أما

البث خدمة الجارية، الحاطة خدمة العارة، خدمة المرجعية، الخدمة الخدمات: هذه ومن

بالتصال البحث خدمة الستخلص، خدمة التكشيف، خدمة للمعلومات، النتقائي

والستنااخ، التصوير خدمة الماتفيدين، تدريب خدمة الببليوجرافية، الخدمة المباشر،

المعلومات، استرجاع خدمة الترجمة، خدمة الخاصة، الفئات خدمة العلمية، الخدمة

.)2( الخدمات من وغيرها النترنت، خدمة

التقليدية المكتبات خدمات بشأن الجامعية، للمكتبات الموحد العربي المعيار ويشير

يلي: ما والرقمية

والتوجيه: الرشاد خدمة -1

ص189. سابق- موسى.مادر آلمنعم عبد غادة -1
ص33. 2013م.- وآلتوزيع، للنشر آلمعتز دآر عمان: للمستفيدين.- وآلمعلوماتية آلمكتبية آلادمات آلمدآدحة. نافع أحمد -2
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الولى الجامعية المرحلة طلب وخاصة الطلب تدريب الخدمة، هذه وتتضمن

وأيضاا المتوفرة(. السترجاع أدوات استخدام وعلى الموجودة، المصادر استخدام على

عدد بتوفر وذلك المكتبة، داخل والتصالت المعلومات تكنولوجيا استخدام على تدريبهم

تهيئة ويجب الماتفيدين، مع الجيد للتعامل ومهنياا، نفاياا المههلين العاملين من كافف

أعداد وتوفير والتوجيه، الرشاد لموظفي الدخول أبواب من وقريب واضح مكان وتوفير

البيانات بقاعدة مرتبطة والتوجيه الرشاد في للعاملين الطرفية النهايات من كافية

بالمكتبة المتوفرة للمصادر ورقية مطبوعات أدلة وتوفير بالمكتبة، الموجودة الببليوجرافية

وينظم الجدد. الماتفيدين إلى لتقديمها السترجاع أدوات استخدام وكيفية وأماكنها

الجامعي العام بداية في خاصة سريعة استرشادية دورات والتوجيه الرشاد اختصاصي

نماذج وتوفير المتوفرة، والخدمات والمصادر المكتبة استخدام كيفية عن الجدد للطلب

.)1( الخدمة تقديم إتمام عند لهم تقدم والتوجيه الرشاد خدمات من الماتفيدين رضا لقياس

المرجعية: الخدمات -2

تااالت عن الجابة في المصادر استخدام على الخدمة مفهوم يقتصر ل

وغير المرجعية المعلومات مصادر إلى الماتفيدين توجيه على يشتمل وإنما الماتفيدين،

الخاصة البيانات قواعد إلى الماتفيدين وتوجيه وأسئلتهم. بدراستهم الخاصة المرجعية

استخدام على الولى الجامعية المرحلة طلب وتدريب استخدامها. على وتدريبهم بدراستهم

من الملئم العدد المكتبة وتوفر والرقمية. المطبوعة المرجعية المصادر وتقييم

المهارات فيهم تتوفر ومن المرجعية المصادر استخدام على المدربين الختصاصيين

كل لتشمل المرجعية المصادر وتوفير الماتفيدين. من كبيرة أعداد مع للتعامل الشخصية

وتتميز الجامعة. توفرها التي التعليمية البرامج تخصصات كل وفي المصادر أنواع

النترنت عبر المكتبة إليها تصل التي الرقمية أو المطبوعة المرجعية المصادر مجموعة

ص110. 1434ه. للنشر، آلوطنية فهد آلملك مكتبة جدة: آلمؤلفين. من مجموعة وآلمعلومات. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -1
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الوقت في المتوقعين الماتفيدين من لـ%10 تتاع قاعة المكتبة وتوفر المطلقة. بالحداثة

المااحة على علوة مربعاا 2م عن ماتفيد لكل المخصصة المااحة تقل ل بحيث الواحد

الدخول أبواب من قريبة تكون وأن الموجودة والمصادر للختصاصيين المخصصة

عدد وتوفير الموجودة. المصادر وأحجام لنواع الملئم بالثاث القاعة وتزويد والخروج.

مع المباشر للتعامل النترنت وشبكة الداخلية بالشبكة المتصلة الطرفية النهايات من

شبكة عبر المتاحة أو بالجامعة أخرى مكتبة أي في الموجودة المرجعية المصادر

وعدد عليها الجابة تم التي السئلة عدد فيها يظهر ماتمرة أداء قياسات وإعداد النترنت.

اختصاصي واشتراك الجابات، عن الماتفيدين رضاء ومقدار موظف لكل الجابات

المرجعية المصادر مجموعة تحديث مع تكوين في التزويد قام مع المرجعية الخدمة

العالية للتكلفة وذلك المصادر، هذه سرقة أو إتلف يمنع وحماية أمن نظام وتوفير سنوياا.

واستخدام البحث على الختصاصيين المكتبة إدارة وتشجيع المرجعية. المصادر لقتناء

الكبيرة المجموعة لتكلفة تقليلا النترنت شبكة على المتاحة المجانية المرجعية المصادر

.)1( المكتبة فيها تشترك أو تشتريها التي المرجعية المصادر من

والحجز: العارة خدمات -3

لكل العارة ومدة نوع حيث من العارة شروط الخدمات سياسة في المكتبة تحدد

. الماتفيدين من فئة ولكل المصادر، من فئة

الماتفيدين عدد على مبنياا العارة، خدمة في العاملين من الكاف العدد توفير

العارة تاتغرقها التي والمدة العارة عملية في الذروة وأوقات العارة وعدد

الواحدة.

.111 ص آلسابق. آلمادر وآلمعلومات. للمكتبات آلموحد آلعربي 1-آلمعيار
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للوقت متكامل آلي بنظام تاتعين ل المكتبة كانت لو حتى العارة إجراءات ميكنة

يومية. إجراءات في الخدمة تاتغرقه الذي والجهد

لتوفير العارة ومتطلبات لجراءات شرح على المكتبة ودليل العارة أماكن تحتوي

السئلة. على الجابة في العاملين وجهد الوقت

وأهمها لتداولها سياسة تحدد وأن داخلياا إل تعار ل التي المصادر أنواع تحديد

والصور والخرائط الرقمية والملفات الدوريات وإعداد والمخطوطات النادرة الكتب

. خاصة بعلمة المصادر هذه تتميز أن ويجب

المصادر أحد فقد أو تلف أو الخارجية العارة في التأخير جزاءات سياسة وضع

العقوبات. متدرجة الجزاءات يكون وأن المعارة،

.فقط للجامعة للمنتابين الخارجية بالعارة الجامعية المكتبات تامح

لحذف الفنية بالعمليات العاملين مع اليومي التام بالتعاون بالعارة العاملون يقوم

بالمكتبة. السترجاع أدوات من المفقودة المصادر عن بيانات أي

للمصادر للتوجيه بالختيار والعاملين بالعارة العاملين بين التعاون يتم

القتناء. خطة في لوضعها عليها الطلب يكثر التي والموضوعات

لطلب معينة عناوين حجز طلبات تلقي في التدريس هيئة أعضاء مع التعاون

معينة. دراسية مقررات

بالمصادر المطالبات لعداد العارة سجلت يومياا العارة على القائمون يتتبع

المتأخرة.

إجمالي من المعارة المصادر حجم عن دورية فترات على كمية مهشرات إعداد

بالعارة. المتأخرة المصادر

تمهيداا للعارة إتاحتها رغم تصعار لم التي للمصادر ماتمرة قياسات إعداد

التخزين. لتكاليف تقليلا لستبعادها،
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خارج أو داخل اللكترونية الملفات تداول أو العارة وضوابط شروطاا المكتبة تضع

المكتبة.

ولعدد العاملين لعدد الملئمة والتجهيزات المااحة الخارجية العارة بمكان يتوفر

الخروج. لبوابات نقطة أقرب في يكون وأن الماتفيدين

بوابات من شرعية غير بطرق خروجها تمنع الموجودة للمصادر حماية نظام توفير

.)1( التكنولوجية الطرق بأحد البوابات بهذه مرتبطاا ويكون الخروج

الرقمية: المعلومات لخدمات الموحدة العربية المعايير

.)سلكية ول سلكية المبنى) ماتوى على النترنت بشبكة التصال خدمات

.المكتبة وإشراف إدارة تحت الجامعة لمناوبي اللكتروني البريد خدمات

.اللوحات أو المحمولة للحاسبات الداخلية العارة خدمة

.الرقمية للكاميرا الداخلية العارة خدمة

:)الرقمي التصال قنوات عبر الستفاارات على الرد ( الرقمية المرجعية الخدمة

اللكتروني.- البريد طريق عن

مابقاا.- المحددة والجوبة السئلة من مجموعة طريق عن

المرجعية.- للمجموعات الروابط طريق عن

محددة.- ساعات في والصوت بالصورة التفاعلي التصال

:البيانات قواعد في البحث

المكتبة.- داخل من التاحة

معينة.- شروط وفق المكتبة خارج من التاحة

عالمية.- ببليوجرافية بيانات لقواعد التاحة

عالمية.- كاملة نصوص بيانات لقواعد التاحة

ص113. آلسابق. آلمادر وآلمعلومات. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -1
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عربية.- ببليوجرافية بيانات لقواعد التاحة

عربية.- كاملة نصوص بيانات لقواعد التاحة

-.)1( )بالمجان( المصدر مفتوحة بيانات لقواعد التاحة

للمعلومات: اانتقائي البث خدمات

تعكس الماتفيدين عن بيانات على تحتوي دورياا، تحديثها يتم بملفات الحتفاظ

والتعليمية. البحثية الهتمامات

المعلومات مصادر من الجديدة الضافات بين الدورية المضاهاة على الحرص

الماتفيدين. وملف

الصلة ذات المعلومات بمصادر للتعريف الماتفيدين مجتمع مع الماتمر التواصل

.)2( الهتمام موقع أو

بالمكتبة: والحداث الخبار لارز اللكترونية الذاعة خدمات

النترنت.1. على المكتبة موقع خلل من الخدمة وتنظيم إدارة الدارات إحدى تتولى

مدار2. على بثها يتم وغيرها وندوات محاضرات من النشطة كافة الخدمة تتضمن

الااعة.

بث3. مجال في الحديثة التطبيقات لمواكبة الماتقبلية الخطط المكتبة إدارة تضع

.)3( والمرئي الماموع المحتوى

الجامعية للمكتبات المادية المكانات

الميزانية( المكتبية، المجموعات والتجهيزات، الثاث المبنى، )الموقع،

ص114. سابق. مادر وآلمعلومات. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -1
ص115. نفسه. آلمادر وآلمعلومات. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -2
ص116. سابق. مادر وآلمعلومات. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -3
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التعليمية الهداف تحقيق في وإسهامها الجامعية المكتبة خدمة وجود يتطلب

يلي: ما المادية المقومات ومن وبشرية، مادية مقومات عدة توافر للجامعة والبحثية

الموقع: -1

بصورة المكتبية الخدمة تقديم في الساسية المقومات أحد الجيد المكتبة موقع يصمثل

من والستفادة المكتبة على التردد في أساسياا تأثيراا الموقع يهثر حيث فاعلية، أكثر

الجامعية للمكتبات الموحدة المعايير اهتمت فقد المنطلق هذا ومن بها. المعلومات مصادر

المكتبات. بمواقع الخاصة بالمواصفات

مكتبات جمعية بين المشتركة اللجنة وضعتها التي الموحدة المعايير أوصت فقد

لمجتمع يتيح المكتبات موقع بأن الجامعية، والكليات البحوث مكتبات وجمعية البحوث،

بها. القريب التصال الجامعة

الرئياي الطابق في استعمالا المكتبة أقاام أكثر وضع مراعاة إلى جلفاند أشار وقد

.)1( منه بالقرب أو الرضي الطابق ماتوى في

اختيار عند مراعاتها ينبغي رئياية عوامل خماة هناك أن ميتكالف" "كيز ذكر وقد

وطرق ككل وبالجامعة المجاورة، بالمباني علقته وما مناسبة؟ مااحته هل منها: الموقع

عيوب أو مزايا هناك وهل فيه؟ يقام التي المكتبة لمبنى المحتمل التجاه وما بها؟ المرور

عليها المقام الرض طبيعة إليها تهدي أن يمكن التي الثار ما وأخيراا الرض؟ سطح في

.)2( المبنى

أنه الاعودية العربية بالمملكة الجامعية للمكتبات المقترحة المعايير أشارت وقد

المختلفة، الكليات بين الجامعي الحرم وسط في الجامعية المكتبة مبنى يكون أن يجب

ذلك وعلى بالجامعة التدريس هيئة وأعضاء الطلب قبل من باهولة إليه الوصول ويمكن

عبد فتحي ومحمد قاسم، علي محمد حشمت ترجمة جلفاند؛ موريس إعدآد آلنامية آلدول في آلجامعية آلمكتبات موريس. جلفاند، -1
ص191. -. 1972م آلمدرسية، آلمكتبات جمعية آلقاهرة: آلهادي.-

1- Metcalf K. Selection of library sites – College and Research libraries. -. Vol. 22. May 1961.- p. 184.
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على ركزت ولكنها الجامعية، للمكتبة المناسب بالموقع الخاصة المواصفات تعددت فقد

.)1( باهولة إليه الوصول التدريس هيئة وأعضاء للطلب يتيح مكان في المكتبة تكون أن

الداخلي والتصميم الموقع بشأن الجامعية للمكتبات الموحد العربي المعيار ويشير

يلي: ما

الخرى والنشطة للمكتبة الحصري للستخدام ماتقل مبنى الجامعية للمكتبة

بها. المتعلقة

:التالية الشروط الجامعية المكتبة موقع في يتوفر

مواصلت- وسيلة خلل من أو ترجلا الماتفيدين، جانب من إليها الوصول سهولة

عامة.

الجامعي.- الحرم وسط في التمركز

الضوضاء.- أماكن عن التمركز

المياه.- مناوب وارتفاع التربة، حيث من البناء لغراض الملئمة

ماتقبلا.- التوسع إمكانية

والفيضانات.- كالعواصف الطبيعية المخاطر أماكن عن البعد

المكتبة.- معها تتعاون التي والجهات النشطة، مراكز من القرب

المبنى،- تصميم عند وكذلك المكتبة، موقع اختيار عند المكتبة اختصاصي استشارة

المعارض. ومناطق والمخازن، والتهوية، بالضاءة المتعلقة الخرى الجوانب وفي

دولة. كل داخل البناء دستور أو كود مراعاة

،للعمل اناياب وأفضل المكتبة، على المترددين حركة لمجمل جيداا اناياباا يحقق

الموظفين. عمل مناطق في الحركة تاهيل مع

ص159. . سابق مادر ..آلخ. آلنوعية: آلمعلومات ومرآفق آلمكتبات . موسى آلمنعم عبد غادة -1
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ذات المناطق عن المراجع( )العارة، بالضوضاء تتام التي المناطق فصل يراعى

.)1( البحثية( والخلوات والمقصورات القراءة )قاعات الهادئة الطبيعة

المبنى: -2

خدماتها، تقديم في المكتبة عليه تعتمد الذي الساسي المرتكز المكتبة مبنى يصعد

المكتبية، والخدمات والجراءات العمليات فيه تهدى مناسب مكان بدون مكتبة توجد فل

من ذلك وغير وبصرية سمعية ومواد ودوريات كتب من المواد مجموعات وياتوعب

التدريس هيئة وأعضاء والباحثين الطلب استيعاب عن فضلا المعلومات، مصادر

.)2( الجامعية المكتبة على الساسيين المترددين بصفتهم

أكثر أو مبنى في المكتبة تكون أن يجب أنه إلى المريكية المعايير أشارت وقد

عالية المكتبة تشغلها التي المااحة تكون وأن الجامعة، داخل دورها تهدي أن لها يتيح

للوفاء بالمكتبة الخاصة والعمليات الجراءات لتنفيذ حيز يتوفر أن ينبغي لنه القيمة،ذلك

تخزين متطلبات إلى بالضافة هذا واللية، التقليدية للخدمات حيزاا متضمنة بخدماتها

مبنى تصميم في الساسي العتبار أن على المعايير هذه وأكدت استخداماا، القل المواد

واحتياجات والعمليات والخدمات المجموعات طبيعة ولن وظيفتها، لطبيعة يكون المكتبة

مهماا عنصراا الماتقبلية المرونة تصبح لذلك تتغير، أن الممكن من المكتبة على المترددين

.)3( الجامعية المكتبة مبنى تصميم في

أساس على الكلية مكتبة مبنى حجم المريكية الكليات مكتبات معايير قدرت وقد

المااحة متطلبات العاملين هيئة وحجم الدارسين الطلب حجم العتبار في تأخذ صيغة

ص67. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -1
2-Lynch, Beverly (ed) university library standards.- IFLA Journal.- vol. 13, No. 2(1987).p.124.
1- A.L.A ACRLIS Ad hoc university library standards review committee. Standards for university
libraries: Evaluation of performance/ APPROVED BY the ACRL Board at the 1989 Midwinter
Meeting .- College& Research libraries. News. September 1989 .- p. 683.
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المطبوعة غير المواد مااحة إضافة على أكدت كما المجموعات، ازدياد ومدى وطبيعة

الخرى. والخدمات والتجهيزات، للمواد، الببليوجرافي والتعليم الفيلمية، والمصغرات

يعبر الذي المبنى ذلك هو المناسب، المكتبة مبنى فإن أمر من يكن ومهما

بها)1(. الخاصة التاهيلت ويقدم فيه، تتم التي الوظائف عن مباشر وبشكل بوضوح،

)مكتب وتشمل المدخل منطقة على: الجامعية المكتبة مبنى يشتمل أن وينبغي

الاللم الفهارس، المراجع، خدمات العارة، مكتب خدمات مياه، ودورة المانات إيداع

كالفهرسة الفنية العمليات أقاام على تحتوي وأن المكتبة(. لباقي المهدية والمصاعد

الكتب من قريباا للقراء مكان تخصيص ينبغي حيث القراء وأماكن الكتب ومكان والتزويد.

منها. الفادة يريدون التي

معينة أماكن في بالضاءة خاصة تجهيزات الجامعية، المكتبة مبنى ويتطلب هذا

.)2( الضوضاء في والتحكم والتهوية والتبريد المناسبة، والتدفئة

المكتبات، لمباني التخطيط بشأن الجامعية للمكتبات العربية المعايير وتشير

بينها: من التي المبنى بمااحة تتعلق التي والمشكلت

الماتفيدين.1. أعداد تزايد

المجموعات.2. حجم تزايد

بالمكتبة.3. جديدة خدمات تقديم إلى الحاجة

بالمكتبة.4. تنظيمية تغييرات

وأهدافها.5. المكتبة رسالة في تغيير

القديم.6. المبنى في ضرر أو دمار

القانونية.7. للتشريعات الفنية للمتطلبات الساسية البنية تلبية عدم

ص183. - سابق. مادر موريس. جلفاند، -1
ص186. -. سابق مادر موسى. آلمنعم عبد غادة -2
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المبنى.8. صيانة تكاليف ارتفاع

.9.)1( المعلومات تكنولوجيا لمجاراة كافية غير الكهربائية التوصيلت

بينها: ومن المبنى بمااحة تتعلق التي للمشكلت حلول العربية المعايير ووضعت

البناء أن أبرزها لعل متعددة مزايا للمكتبة جديد مبنى بناء يحقق جديد: مبنى بناء

تهدي أن تاتطيع لكي المكتبة احتياجات تلبية نحو موجهاا سيكون والتصميم

احتياجات يلبي بما داخلياا المبنى تصميم وسيتم أهدافها، وتحقق رسالتها،

بما المكتبة، لحتياجات وفقاا الساسية البنية وستنشأ والدارة، والعاملين الماتفيدين

التجاه هذا أن إل المعلومات، لتكنولوجيا اللزمة الكهربائية التوصيلت ذلك في

التكلفة. لعائد وتحليل جدوى، دراسة إعداد ينبغي ثم ومن التكاليف، باهظ

هل معرفة التوسيع أو التجديد بديل اختيار عند ينبغي المبنى: توسيع أو تجديد

للمجموعات أكبر مااحة على والحصول بالتوسع تامح إضافية مااحة هناك

الرف اختيار مثل التوسع تحقق أخرى ببدائل الستعانة يمكن وهل والخدمات،

والتنقية الستبعاد كذلك المااحة، في وفراا يحقق الذي اللي التخزين أو المضغوط

ينبغي للمبنى، التجديد أو التوسيع وعند العمليات تنظيم وإعادة المجموعات، في

التية: التااالت عن الجابة

للمبنى؟.1. ملحق بإنشاء الحالي الموقع يامح هل

أخرى؟.2. طوابق بإضافة للمبنى التحميلية الطاقة تامح هل

والتعلية؟.3. بالتوسع البناء تشريعات تامح هل

الرض؟.4. تحت طوابق بناء والمعمارية الجغرافية الشتراطات تمنع هل

ص91. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -1
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أو طابق خلل )من المبنى إلى الضافات أن العتبار في يهخذ أن ينبغي كما

على يهثر مما الخارجية والحوائط الاطح مثل المبنى من أجزاء هدم تتطلب جديد( أكثر

التكلفة. على أيضاا ويهثر وخدماتها المكتبة استخدام

المباني بتحويل المتعلق البديل اختيار عند يراعى مكتبة: إلى آخر مبنى تحويل

يلي: ما المبنى بهذه يتوفر أن المكتبي، للستخدام الخرى

خدمته.1. المطلوب المجتمع من القرب

المرونة.2.

العامة.3. المواصلت وسائل خلل من إليه الوصول سهولة

المجموعات.4. وفرز لخزن العالية التحميلية الطاقة

ل حيث مكتبة، لتكون والتاريخية الثرية المباني اختيار عند شديد بحذر التعامل

أو الواجهة، )في خارجية تغييرات أي بإجراء الخاصة والتشريعات القوانين تامح

في تغيير أي أو جديدة، طوابق أو للحرائق، سللم )إضافة داخلية أو مثلا( النوافذ

تاريخي أو أثري مبنى في المكتبة وجود أن ورغم المااحة(. أو الداخلي التصميم

دورها، من يعزز مما الشكل حيث من خاصاا وبريقاا جاذبية المكتبة على سيضفي

اعتبارها: في تضع شاملة جدوى دراسة إعداد من لبد أنه إل

ليناسب1. المبنى تعديل إمكانية ب- وأهدافها. المكتبة لغراض المبنى ملئمة مدى

للمبنى. العامة الحالة ج- المكتبة. أهداف

الضرورية.2. التعديلت بعض بإجراء تامح التشريعات كانت إذا ما

.3.)1( للصيانة التقريبية التكاليف

ص92. سابق. آلمادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -1
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والتجهيزات: الثاث -3

المكتبية الخدمة لتقديم اللزمة المادية المقومات من والتجهيزات الثاث يتعد

البطاقية، الفهارس وأدراج الرفوف، الرئياية: والثاثات الجهزة وتشمل الجيدة، الجامعية

البطاقات، صف وأدراج الموظفين، ومكاتب العارة، ومكاتب والمقاعد، والمناضد،

لتقديم اللزمة التجهيزات من ذلك وغير والملفات، العمل ومناضد العرض، ودواليب

قراءة أجهزة توافر ينبغي ذلك إلى بالضافة المكتبية. العمليات وإنجاز الخدمات

التجهيزات من ذلك وغير المتحركة... الصور عرض وآلت التاجيل، وأجهزة الميكروفيلم،

المكتبية. للحتياجات تبعاا تكثر أو تقل أن يمكن والتي واللت

غالبية تكون أن والجهزة، الثاث اختيار عند مراعاتها يجب التي المور بين ومن

ينبغي كذلك بأخرى، أجزاء استبدال ياهل حتى وذلك موحد حجم من المكتبة رفوف

والجمالية، العملية الصلحية ومراعاة العارة. ومكاتب والمقاعد المناضد عدد في التوحيد

مراعاة إلى بالضافة التحمل على والقدرة للماتفيد الراحة توفير على الحرص فينبغي

الثاث في التنوع وكذلك للقراءة، والمشجع الجذاب الجو لتوفير والمواد اللوان بين التنايق

.)1( العدد وكفاية الترتيب، في والمرونة

مناسباا المكتبي الثاث يكون أن الجامعية: للمكتبات الموحد العربي المعيار ويشير

من كافف عدد ووجود بالمكتبة. والعاملين الماتفيدين واستخدام المكتبة، لمجموعات

يراعي كما بالمكتبة، والعاملين الذروة وقت الماتفيدين حجم على العدد ويتوقف المقاعد،

مقاعد استرخاء، مقاعد قراءة، )مقاعد منها المختلفة الغراض لخدمة المقاعد تتنوع أن

الستخدام ويضمن وآمناا، ومريحاا جذاباا الثاث يكون وأن الخ(. ومقصورات بحثية خلوات

تدار أن على المعلومات لتاحة اللزمة الضرورية التجهيزات توفر ويجب والفعال. الكفء

وخدمات المعلومات لتكنولوجيا تاهيلت المكتبة وتتيح فعالة. بطريقة التجهيزات هذه

ص291. وآلنشر،.- آلطباعة لدنيا آلوفاء دآر آلسكندرية: آلمعلومات.- مجتمع وتحديات آلجامعية آلمكتبات . مبروك آلسعيد -1
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المصادر إلى للوصول المناسبة الكمبيوتر عمل محطات من كافف عدد ووجود التصال.

بالسترجاع تامح جيدة حالة في الجهزة من وكافف مناسب عدد ووجود اللكترونية.

الماتفيدين، أو المكتبة موظفو جانب من بصعد عن المتاحة المعلومات لمصادر الفعال

المتصلة الحاسبات أجهزة مثل والتصالت الحديثة التكنولوجيا أجهزة ذلك ويشمل

)الويب النترنت وكاميرات الفاكس، وأجهزة الضوئية، والماسحات والطابعات، بالنترنت،

.)1( الخرى اللكترونية التصال وأجهزة كام(،

وتنميتها: الجامعية المكتبات مجموعات اناء -4

المجموعات هما:نمو بخاصيتين المكتبات من غيرها عن الجامعية المكتبة تتميز

تحرص لذلك الجامعة، بها تهتم التي الموضوعات كل مجموعاتها ماتمر،وتغطية بشكل

هيئة لحتياجات تاتجيب التي المعلومات أوعية على الحصول على الكاديمية المكتبة

والباحثين. والطلبة، التدريس،

ومجموعات عامة مكتبية مواد مجموعات من الكاديمية المكتبة مجموعات وتتكون

خاصة. مكتبية مواد

في: تتمثل العامة المكتبية المواد والمواد

وحديثة. قوية مراجع مجموعة وهي والساسية الولى الفئة وهي المرجعية: المواد -1

دوائر مثل: والمتخصصة العامة، العمال لهم عريض تمثيل على تحتوي أن وينبغي

ومختصرات الرشادية، والموجزات المصطلحات، وقواميس اللغوية، والقواميس المعارف،

التراجم، ومعاجم والهيئات، للمهساات والدلة الحصائية، والتجميعات والتقاويم، الحقائق،

ونشرات والكشافات، والببليوجرافيات، التاريخية، والجداول الجغرافية، والطالس

المعرفة مجالت في وذلك الخ، الترجمات.. وقوائم المطبوعة، والفهارس الماتخلصات،

ص92. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -1
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التعليمية الدلة على للحصول أيضاا الحاجة وتبرز الساسية، العالمية وباللغات الساسية

.)1( الجارية البحوث وقوائم الجامعات وأدلة المتخصصة والبحثية

على الجامعية المكتبات بعض تحرص العليا: الدراسات مرحلة في الطلاية البحوث -2

العليا، الدراسات مرحلة في الطلب يقدمها التي والدراسات البحوث على تحصل أن

تفيد معلومات على تشتمل أنها كما المرحلة، هذه في الطلب بها يهتدي أن يمكن كنماذج

البحث. أغراض في

في النشرات بمجموعات الحتفاظ من الغرض والمستخرجات: والتقارير النشرات -3

والدوريات، الكتب تمثلها كما الرئياية المعلومات مصادر مااندة هو الجامعية المكتبات

والقليل طويلا، النشرات تصلح ول جارية. تطورات متابعة أو متجددة بمعلومات القراء أو

.)2( به والعناية عليه البقاء تاتلزم ثابتة حقيقية قيمة يملك ما هو فقط منها

في البحث تخدم التي المهمة المواد من والماتخرجات البحوث تقارير وتعتبر

والتكنولوجية. العلمية المجالت في كبيرة أهمية ذات وهي الضيقة، الموضوعية المجالت

طلب بها يقوم التي للبحاث أولية مصادر المخطوطات تعتبر المخطوطات: -4

ولذلك والسلمية، العربية بالدراسات المهتمين أولئك وخاصة والساتذة، العليا الدراسات

أو الصلي شكلها في المواد هذه مثل اقتناء على الكبيرة الجامعية المكتبات تحرص

عليها. الحصول أو اقتنائها تكاليف ارتفاع رغم وذلك مصورة،

من مجموعة على الجامعية المكتبة تحتوي المتحفية: والقطع الورشيفية المجموعات -5

في المواد هذه وتتكون والدارية. التعليمية وسياستها وتاريخها بالجامعة تتعلق التي المواد

للجامعة. المختلفة القاام من ووثائق خطية أوراق من العادة

آلحامد،2008م.- دآر عمان: آلجامعية.- آلمعلومات ومرآكز آلمكتبات في آلشاملة آلجودة إدآرة آلترتوري. عوض محمد -1
ص160.

. ص186 سابق.- مادر آلجامعية.- .آلمكتبات بدر 2-أحمد
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مجرد الحديثة الجامعية المكتبة تصعد لم المدمجة: والقراص والبصرية السمعية المواد -6

سواء المعرفة مواد يضم مركزاا وإنما فحاب، المطبوعة المراجع واستشارة للقراءة مركز

وشرائح الفلم والدوريات، الكتب جانب إلى تضم فهي بصرية سمع أو مطبوعة أكانت

المختلفة، بأشكاله والميكروفورم والشرائح والصور والرسومات والخرائط والسطوانات الفلم

اللكترونية. المعلومات مصادر عن فضلا

الن تعد أنها كما التعليمية، الغراض في بها ياتهان ل أهمية المواد هذه ولمثل

للباحثين. جليلة خدمات تقدم الصدد هذا في وهي المعلومات، توصيل وسائل أحدث من

شكل في المعلومات مصادر على الحصول على تحرص الن المكتبات وأصبحت

من ضخمة كميات اختزان في هائلة ميزات من لها لما ) )CD- ROMمدمجة أقراص

تقدماا أكثر تعتبر النترنت شبكة كانت وإن ويار، باهولة استرجاعها وإمكان المعلومات

.)1( وانتشاراا

في الجامعية المكتبات في المجموعات تنمية بشأن الموحدة العربية المعايير وتتمثل

التي:

كافة1. لحتياجات ودورية مفصلة دراسات على اعتماداا المجموعات لتنمية سياسة

بالتي: وتلتزم تراعي والمتوقعين، الحاليين الماتفيدين وتخصصات ماتويات

تترقب1. وأن الجامعة تقرها التي البحوث وسياسات وخطط الدراسية البرامج طبيعة

الجامعة. داخل والاياسات الخطط هذه على تحدث التي التغيرات كل باستمرار

وحجم2. المرصودة الميزانيات ضوء في المعلومات مصادر على للحصول أولويات

من قليل لعدد أو الفردية والهتمامات الموجودة والتجهيزات والمااحات المباني

الماتفيدين.

للطباعة آلفكر دآر : ط2.-عمان(آلردن) آلمعلومات.- ومرآكز آلمكتبات في آلمكتبية آلمجموعات تنمية آلنوآيسة. عوض 1-غالب
ص75. وآلتوزيع،2002م.- وآلنشر
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إليها.3. تنتمي التي الكاديمية المهساة وأهداف ورسالة راية تحقيق

بها.4. الموجودة والبيئة الجامعة وتقاليد بعادات تلتزم

تحددها5. التي المعلومات مصادر ونوعيات عدد من المطلوب الدنى الحد توفير

الجامعة. على تنطبق التي والعتماد الجودة ضمان معايير

الحاسبات6. وعدد وتدريبهم ومههلتهم العاملين وعدد المااحة الجامعة لمكتبة توفر

المهساة تطبقها التي الجودة ضمان معايير تحددها التي التصال ووسائل

الكاديمية.

التزويد7. أقاام بها تضطلع التي العمليات بكل الخاصة والجراءات الاياسات

في الشتراك الجرد، الستبعاد، التزويد، ذلك: ويشمل المجموعات وتنمية

والصيانة. والتجليد الاجلت، ضبط المالالت،

فيما8. خاصة الخرى والدارات القاام بين والعلقات المهام وتوزيع ماهوليات

اللكترونية. والمصادر والدوريات الخاصة بالمجموعات يتعلق

اتفاقيات2. أي لعمل ياعى وأن بماهولياته المقتنيات تنمية إدارة أو قام يضطلع

الخرى. المهساات مع التعاوني للتزويد

المطلوب.3. العمل لحجم المناسبة والثاث المااحة المجموعات تنمية لنشاط يتوفر

المداخل1. من بالقرب المجموعات تنمية لنشاط المخصصة المااحة تكون أن يفضل

المطلوب الهدوء على وحفاظاا للعمل، تاهيلا والناشرين للموردين المخصصة

للماتفيدين.

أن2. ويراعي المجموعات تنمية بنشاط العاملين من والمههل الملئم العدد يتوفر

تنمية نشاط يغطيها التي العلمية والتخصصات اللغات تغطية فيهم يتوفر

المجموعات.
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والطرقات4. والمصاعد والحاسبات الثاث وطبيعة المجموعات نوعيات المكتبة تراعي

الخاصة. الحتياجات ذوي فيهم بما الماتفيدين فئات كل تتطلبها التي

الانوية:5. المالية المخصصات

الفعلية.1. للحتياجات مناسبة الكتب لشراء الانوية المالية المخصصات

الفعلية.2. للحتياجات مناسبة الدوريات في للشتراكات الانوية المالية المخصصات

للحتياجات3. مناسبة البيانات قواعد في للشتراكات الانوية المالية المخصصات

الفعلية.

.4.)1( الخرى المكتبة مجموعات لدعم الانوية المالية المخصصات

الجامعية: للمكتبات العربي والتزويد ااختيار معايير

وأشكالها1. لسعارها العلى والحد المصادر ولغات والتزويد الختيار مصادر تحديد

الماتفيدين. من الكبيرة للمجموعات الواحد للعنوان الناخ من العلى والحد

والجامعة.2. المكتبة لاياسة طبقاا الهدايا رفض أو القبول محددات على تحتوي

الخرى.3. المهساات مع بالمصادر التبادل سياسات تحدد

ينتاب4. من كل يعدها التي والبحوث والكتب الطروحات إيداع سياسات تحدد

للجامعة.

الناشرين5. وفهارس والببليوجرافيات والقوائم الدوات كل الختيار مائولي عند يتوفر

عملهم. أداء على تااعدهم التي

أعضاء6. عليا- دراسات طلب )طلب- الماتفيدين أنواع كل يضم فريق مشاركة

الرأي بإبداء لهم يامح وأن المعلومات مصادر اختيار عمليات في تدريس( هيئة

المطلوبة. المصادر في

ص100. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي 1-آلمعيار
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الورقية7. أو اللكترونية الاجلت من مجموعة المقتنيات تنمية إدارة أو بقام يتوفر

وسجل التوريد لوامر وسجل للتوصيات وسجل المصادر بكل قيد سجل تضم

المتأخرة. للمصادر بالمطالبات

خاصة8. مجموعات تشكل أن يمكن التي المصادر وأنواع واضح مفهوم تحديد

سمعية مواد مخطوطات، أرشيفية وثائق نادرة، كتب أطروحات، مرجعية، )مصادر

دوريات الخاصة، الحتياجات ذات للفئات مواد الثمن، باهظة كتب وبصرية،

التنظيم وإدارة قام إلى إرسالها عند تمييزها على يعمل وأن ومالالت..ألخ(،

للتداول. وتجهيزها لتنظيمها الفني والعداد

أنواع9. من نوع بكل الكتروني أو ورقي سواء خاص باجل والدارة القام يحتفظ

الخاصة. المجموعات تشكل التي المصادر

تنمية10. نشاط يفصل أن يفضل مجلد( مليون من )أكثر الكبيرة الجامعية المكتبات

ارتفع إذا خاصة ماتقل قام في اللكترونية أو الورقية سواء الدوريات مجموعات

سنوياا. جارية دورية ألف عن الشتراكات عدد

المقتنيات11. لتنمية المخصص الحالي المالي الرصيد والتزويد الختيار مائولي يتتبع

.)1( التزويد سياسة لولويات طبقاا المتبقي الرصيد لتوجيهه باستمرار

الجامعية: للمكتبات الموحدة العربية ااستبعاد معايير

زمنية1. عناصر على تعتمد الوثائق لستبعاد ومعتمدة وموثقة مكتوبة سياسة وجود

الموضوعات(. بعض في النشر تاريخ من سنوات من معين عدد من )أكثر

في2. الوثائق لستبعاد تخصصي موضوعي معيار على الاياسة هذه تحتوي

تحتويها لم أو بها الطلب عدد قل أو برامج بها تقدم الجامعة تعد لم تخصصات

الكلية. أو بالجامعة البحوث سياسة

ص102. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي 1-آلمعيار
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لرشادهم3. والكليات العلمية القاام من متخصصة فرق مع الستبعاد مائولو يتتبع

لستبعادها. العلمية مادتها تقادمت التي المصادر على

في4. تغيير بأي وإبلغهم الستبعاد مائولي مع والتزويد الختيار مائولو تعاون

الستبعاد. عملية أثناء ذلك لمراعاة المقتنيات وتنمية الختيار سياسات

استبعادها5. يتم وثائق بأي الكترونية أو ورقية باجلت الستبعاد مائولو يحتفظ

المكتبة. رصيد من لسقاطها

خارج6. أو داخل مكان في مخزن شكل في الماتبعدة للوثائق يتاع مكان توفير

المكتبة.

من7. بناخ الحتفاظ في اللكتروني والحفظ المصغر التصوير إمكانيات استغلل

واستعداداا للمااحة توفيراا صغير مكاني حيز في المكتبة داخل الماتبعدة الوثائق

.)1( الماتفيدين قبل من وقت أي في لطلبها

الجامعية: المكتبات في والميزانية المالية الدارة

هذه بين من يكون وقد للمكتبة، مالي مورد أكبر هي الجامعة مخصصات تعتبر

أو الدولية أو الجنبية أو الوطنية المهساات من هدايا أو منح عن عبارة مبالغ الموارد

وغالباا محددة، مكتبية خدمات أو العامة المكتبية الخدمات لتنمية وذلك الفراد، من حتى

من أكثر بحرية المخصصات هذه في التصرف على قادراا الجامعية المكتبة مدير يكون ما

الجامعة. ميزانية في الواردة المخصصات

وغرامات المفقودة، الكتب تعويض طريق عن عبارة للمكتبة مالية موارد وهناك

على تفرض التي الجامعات بعض وهناك وغيرها، التصوير.. وخدمات الستعارات، تأخير

كان وإن جامعي، عام كل في أو دراسي فصل كل في المكتبة رسوم دفع طلبها جميع

شأنها مقابل، بل المكتبية خدماتها الجامعة تقدم أن الواجب بل ماتحب، غير الجراء هذا

.104 نفسه. آلمادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي 1-آلمعيار
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ومعامل والمختبرات المحاضرات كقاعات الجامعة تقدمها التي الخرى الخدمات شأن

. وغيرها اللغات

التي الرسمية والطرق وأشكالها، الميزانية إجراءات عام بوجه الجامعة لوائح وتنظم

الميزانية، القاام وراساء ومعاونيه المكتبة مدير وياتعرض تقديمها، وموعد بها تقدم

الحتياجات ومراعاة البنود، مختلف في النقصان أو والزيادة التطوير أوجه وتحديد

الجديدة والتعيينات المطلوبة والتجهيزات والعاملين الجديدة والخدمات التزويد في الساسية

والترقيات...إلخ.

رئيس مع مبدئياا الميزانية هذه مناقشة فرصة المكتبة لمدير يتاح أن وينبغي

تعكس الميزانية أن اعتبار على المكتبات، على الشراف في عنه ينوب من أو الجامعة

العلمي. والبحث الدراسة في الجامعة برنامج من كجزء والداء التطوير في المكتبة خطة

يتعلق ما كل في المالي المائول مع سيشترك المكتبة مدير فإن الميزانية، إقرار وبعد

فإن مركزي غير الميزانية توزيع حالة في أما بها، الخاصة والجراءات الشراء بعمليات

بكل الماليين المائولين من وغيرهم والمديرين العمداء من عدد مع يتعامل قد المكتبة مدير

معهد. أو كلية

: منها مزيجاا أو التالية الشكال أحد الميزانية تأخذ أن ويمكن

والجور1. كالمرتبات عريضة بنود تحت المخصصات توزيع يتم حيث عادية ميزانية

بمبررات مذيلة النفاق أشكال من وغيرها والتجهيزات.. والمواد والمطبوعات والكتب

النفاق. هذا

المكتبة2. لخطة والماتمرة التطويرية المشروعات الميزانية هذه وتعكس الخطة ميزانية

والفهرسة كالتزويد والوحدات القاام حاب مجزأة القراء، وخدمات الفنية كالخدمات

والمشروعات. البرامج لهذه موجز شرح إلى بالضافة والتصوير
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مناسب3. بتوصيف مصحوبة البرامج أو الوظائف حاب تعد وهذه أداء ميزانية

المطلوب الكتب عدد مثل: العمل وحدات حاب مجزأة "الكمية" التنفيذ وبيانات

.)1( الرقام لهذه المقابلة العمل وساعات المفهرسة الكتب عدد عليها، الحصول

في: يتمثل للتمويل معياراا الجامعية للمكتبات الموحد العربي التحاد وحدد

الصرف.1. أوجه لكافة شاملة للمكتبة سنوية ميزانية

الجامعة.2. بنظام مرتبط المالية للدارة نظام

وغيرهم.3. والموزعين بالناشرين المالي النظام يرتبط

وغيرها.4. والفيزا العتماد بطاقات وتاتخدم النترنت خلل من التعامل يمكن

.5.)2( المالية والمااعدات والهبات المنح تتلقى

الجامعية: المكتبات في المعلومات تكنولوجيا استخدام

لدارة المحوسبة الساليب باستخدام القرن هذا من الخماينات في المكتبات بدأت

والحااب والتجميع الفرز وأدوات المثقبة البطاقات باستخدام ذلك كان وقد المعلومات.

من المصطلحات قوائم وتطوير المجلت عناوين وتكرار الموضوعات راوس لتحليل باللة

الطبي، كالكشاف متخصصة كشافات المحاولت هذه مثل عن ونتج التكشيف، أجل

الكيمائية. والماتخلصات التربوية، العلوم وكشاف

المكتبية المجموعات إدارة من النتقال جرى )1960—1970م( بين ما الفترة وفي

من والمتحركة، الديناميكية المعلومات خدمات إلى الجامد والرصد الحصر أساس على

للحواسيب الفعلي الستخدام بدأ هنا ومن المعلومات، وتبادل التصالت نظم خلل

الوقت. مشاركة أساس على المكتبات من عدد خدمة على القادرة المركزية

الببليوجرافي، الضبط خدمات توفر اللي الحاسب تكنولوجيا بدأت الابعينات وفي

مكصن مما إثرائها، في المكتبات من عدد تااهم مركزية بيانات قواعد استخدام طريق عن

مادر آلعلمي-. وآلبحث آلجامعي آلتعليم تطوير في ودورها وادماتها وإدآرتها تنظيمها آلجامعية: آلمكتبات . بدر أحمد -1
ص173. سابق.-

ص62. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي 2-آلمعيار
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الفهارس هذه ومكنت المكتبات، بين المركزية الفهرسة وخدمات مركزية فهارس إيجاد من

إلى الوصول على وساعدت المكتبات، في المفهرسة غير الكتب مأزق من الخروج من

من يتجزأ ل جزءاا المتبادلة العارة جعل في وساهمت أسرع، بشكل المكتبية المجموعات

وأكثر تعقيداا أقل إجراءات الدوريات وضبط والحجز العارة من وجعلت المكتبات، خدمات

المكتبة. في نفعاا

غير من والمكتبة المركزية، غير أو الموزعة المكتبة مفهوم دخل الثمانينات وفي

مبنى إلى الحضور بدون المكتبة استخدام بالمكان فأصبح اللكترونية، والمكتبة جدران،

آلياا المقروء الفهرس وأصبح والهاتف، والمودم اللي الحاسب طريق عن وذلك المكتبة،

ندر حيث البطاقي، أو الورقي الفهرس اختفاء تدريجياا وبدأ المكتبات، في الغالبة الامة

عن للبحث المحوسبة النظمة على الرواد اعتماد وزاد المكتبات، من للماتفيدين استخدامه

المعلومات.

متوافرين والورقي( )اللي الفهارس نوعاا كان حيث الثمانينات خلل الانوات ومرت

المعلومات إلى الوصول لصالح يخار آلياا المقروء غير الفهرس وبدأ جنب، إلى جنباا

الحضور حتى أو الفهرسة صناديق أمام للوقوف الضطرار وبدون بتعد، عن والفهارس

الوقت. نفس في مكتبة فهرس من أكثر في البحث بالمكان وأصبح للمكتبة،

للمكتبة، المعلومات تكنولوجيا دخول أو تطبيق من نماذج ثلثة ظهرت هنا من

وهي:

بشكل1. مكتبية أعمال لتمام اليدوية الجراءات محل تحل المحوسبة الساليب بدأت

ويدوياا آلياا تتم الحالت من العديد في الجراءات وكانت ودقةا، وسرعةا كفاءةا أكثر

الوقت. نفس في

يدوي،2. بشكل إتمامها الممكن من يكن لم لنجاز الحوسبة من المكتبات استفادت

الفهارس ونشر اللي، والتكشيف والمعقدة، التراكمية الكشافات إنتاج ذلك: ويضم
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المتكاملة المعلومات نظم تطوير كذلك وبدأ منتظم، بشكل ومحدث دوري، بشكل

عند البيانات وإدخال تكرار، غير ومن آلياا التوثيقية الالالة إجراء على تعتمد التي

)التزويد(، بالشراء ومروراا بإعارتها، وانتهاء المواد، باختيار بدءاا إجراء، كل

والترميز. والتصنيف، والفهرسة، والتكشيف،

يتم3. التي الطريقة بتغيير التكنولوجيا، حيث من الكامل، التحول المرحلة هذه تشكل

أصبح فمثلا كلياا، المعلومات عن البحث طريقة فيها وتغيرت بل العمل، فيها

بإمكان وأصبح الدرس، غرفة أو المكتب أو البيت من المكتبة استخدام بالمكان

بالمكان وأصبح البحث، إجراء أثناء المعلومات ومعالجة البحث إستراتيجية تغيير

. يقرره الذي المكان إلى للماتفيد إلكترونياا الوثائق توصيل

أن المعلومات، صناعة مجال في العاملين من العديد قبل المكتبيين أدرك لقد

أن وأدركوا تحدث. الشياء تجعل ل ولكنها ممكنة، الشياء تجعل اللي الحاسب تكنولوجيا

الفشل، إلى حتماا يقود منها للغرض الواضح التحديد غير من التكنولوجيا على التركيز

مكنوناتها، إلى والرتكاز عليها البناء يمكن التي التحتية البنية التكنولوجيا توفر حيث

حل في تااعدهم عندما فقط ومقبولة مفيدة تكون الجديدة العمل أدوات أن أيضاا وأدركوا

.)1( والماتقبلية النية مشكلتهم

الجامعية: المكتبات إدارة

تقوم التي والوظائف، الخدمات لكل الساسي المحرك هي المكتبية الدارة تصعتبر

إدارة لها توفرت إذا إل بها المنوطة وظائفها بأداء القيام مكتبة أي تاتطيع فل المكتبة بها

أثرت التي الرقمي، العصر في العمل وتحديات الحديثة التقنيات ظل في كفء، علمية

.)2( المكتبة تهديها التي والخدمات الوظائف على كبيراا تأثيراا

ص89. سابق.- مادر آلرقمي-. آلعار في آلجامعية آلمكتبات لوآئح . اطاب مبروك آلسعيد -1
ص120. -. 1997م آلمعارف، دآر آلقاهرة: وآلمستقبل.- آلتعليم آلدين. بهاء كامل حسين -2
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درجة بأعلى الموضوعة الاياسات تنفيذ في: المتمثلة المكتبة في أهميتها وللدارة

والتكنولوجية والبشرية المادية الموارد واستغلل المتاحة، المكانات حدود وفي الكفاءة، من

الموضوعة. الهداف لتحقيق وتاخيرها الممكنة، الطرق بأحان وتنايقها النتاج" "عوامل

تحقيق أجل من المرسومة الخطط تنفيذ على تعمل التي البشرية والكفاءات القدرات وتنمية

مع يتلءم بما مهنياا وتنميتهم للعاملين الفضل الختيار خلل من وذلك الهداف،

وإبداعاتهم، وإمكانياتهم وقدراتهم طاقاتهم وإطلق والمهنة، العمل في الحديثة التطورات

مهمات من به يقومون فيما والزدواجية التضارب وإزالة جهودهم، وتنايق وتحفيزهم،

تنمية خلل من المثل، الماتوى إلى التنظيمي بالمناخ والرتقاء وأعمال. ووظائف

تحقيق بغرض لهم، والمادية النفاية الرفاهية وتحقيق العاملين بين الناانية العلقات

الداخلية البيئة متطلبات بين والموائمة سواء. حد على العاملين وأهداف التنظيمية الهداف

الهداف تحقيق يكفل بما المجال، هذا في العقبات وإزالة الخارجية، وبيئتها للمكتبة

العاملين. مصالح بين التوازن إيجاد مثل المتضاربة، التجاهات بين والموازنة الموضوعة.

الحاصلة النفقات وبين المتاحة الميزانية وبين وأهدافها، المكتبة مصالح وبين وأهدافهم

منهج وتكريس منها. اقتنااه يمكن ما وبين المشورة المعلومات أوعية وبين والمتوقعة،

مع يتفاعل مفتوحاا نظاماا المكتبة كون على يرتكز الذي المتكامل، التنظيمي التطوير

الكفاءة وتحقيق المحيط. بالمجتمع والموجودة العلقة، ذات الخرى والمنظمات المكتبات

.)1( والفراد والمال الوقت من يمكن ما بأقل الدارية والفاعلية النتاجية

هذه معينة، عملية باعتبارها إليها النظر يعني وظيفي كمدخل الدارة دراسة إن

به يقوم ما مجمل أنها يفترض رئياية، مجموعة خلل من ووصفها تحليلها يمكن العملية

. أعمال من المديرون

ص25. سابق.- مادر آلمعرفة.- عار في آلجامعية بالمكتبات آلبشرية آلموآرد إدآرة إبرآهيم. مبروك 1-آلسعيد
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للمكتبة، الرئياة العامة والاياسات الهداف تضع أن المكتبة، إدارة واجبات فمن

وتحديد والشعب، والقاام الدوائر وتنظم الساسية. ومتطلباتها وأنشطتها برامجها وتخطط

ومراقبة كافة. العاملين وبين القاام جميع في العمل سير حان على وتشرف الواجبات،

مجتمع ومع الخرى المكتبات مع جيدة علقات وتقيم والمبنى. الثاث وصيانة النظام،

العمل. أثناء تظهر قد التي الدارية المشكلت ومعالجة معهم. والتصال الماتفيدين

.)1( ومراقبتها عليها والشراف وتوزيعها الميزانية وإعداد

تتضمن متداخلة، مجموعة إلى الجامعية بالمكتبات الدارة وظائف تقايم ويمكن

والرقابة.....الخ. والتوجيه، والتنظيم، التخطيط،

الجامعية: المكتبات في التخطيط -1

إدارية، عملية أي يابق وهو المكتبات، في الساسية الدارية الوظائف من التخطيط يصعد

العمال وتحديد المكتبة، أهداف وتحديد بلورة على يرتكز أنه حيث أهميتها، بلغت مهما

توجيه في للدارة والمرشد الدليل بمثابة الهداف هذه وتعتبر اللزمة، والتصرفات

والخطط الستراتيجيات تصميم الهداف وتقود وفاعلية، بكفاءة المتاحة الكوادر واستخدام

أن كما للموقف، ملءمتها ومدى الهداف تلك لتحقيق اللزمة والبرامج والاياسات

التخطيطية. العملية كفاءة على والحكم الداء لتقييم أساسية معايير بمثابة تكون الهداف

الهداف صياغة في الدارية الماتويات مختلف في الراساء جميع يشترك أن ويجب

يتم المكتبة، راية توضح والتي الجل طويلة العامة الهداف تحديد وبعد للمكتبة، العامة

أكثر بأنها الجل القصيرة القاام أو الدارات ماتوى على الجل قصيرة الهداف تحديد

تحديداا.

افاء،2002م.- دآر (آلردن): عمان آلمعلومات.- ماادر ومرآكز آلمكتبات وتنظيم إدآرة مبادئ عليان. ماطفى ربحي -1
ص25.
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أساليبه أن كما المكتبات، في تتم التي والعمليات المهام جميع في يهثر والتخطيط

خطوط وتحديد والرقابة، والميزانيات بالبرامج الخبرة من أساساا وتنبثق ومتنوعة، كثيرة

.)1( المكتبة وأنشطة خدمات

دقيقة بصورة الهداف تحديد على يعمل حيث المكتبة، في أهميته وللتخطيط

القيام في وياهم الهداف. هذه تحقيق نحو وجهودهم العاملين اهتمام وتوجيه وواضحة،

حجر يعد لنه أفضل، بشكل ورقابة وإرشاد وتوجيه تنظيم من الخرى، الدارية بالوظائف

موارد من المتاحة، والموارد المكانات استغلل حصان على ويعمل الوظائف. لهذه الساس

المخططة، بالنشطة للقيام اللزمين والجهد الوقت خفض في ويااعد وبشرية. مادية

الفعلي الوقت وتحديد المتداخلة، علقتها وبيان بدقة، النشطة هذه تحديد خلل من وذلك

إلى واللجوء الرتجال منع في التخطيط ياهم وبالتالي لنجازها، اللزم والزمن لبدايتها،

هذا في الضائع الوقت تقليل إلى يهدي مما والعمال، بالنشطة القيام في والخطأ التجربة

ويجعل المكتبة، في العاملين لدى الوظيفي، والصراع والتناقض الغموض ويكشف المجال.

من ويقلل تنفيذه. وكيفية سلوكهم، من المتوقع يحدد لنه وذلك بالوكهم، التنبه إمكانية

في التأكد عدم دائرة من ويضيق النتائج، مجهولة العاطفية أو العشوائية القرارات اتخاذ

بعد عقلنية بطريقة وضعها تم قرارات إل هي ما الخطط لن وذلك القرارات. اتخاذ عملية

وغير المفاجئة العوامل مع التعامل سهولة في ياهم وأيضاا ماتمرة. موضوعية مراجعات

على والقدرة المنظم، التفكير تشجيع على التخطيط يااعد وأيضاا أكبر. بكفاءة المتوقعة

.)2( التجديد

ووضع للهداف، تحديد من العناصر، من عدد على التخطيطية العملية وتتبلور

العامة. الاياسات

ص77. سابق.- مادر -. وآلشاملة آلكاديمية آلمكتبات في درآسات آلجامعية: آلمكتبات . آلهادي عبد فتحي محمد بدر، أحمد -1
ص112. آلحديثة،2001م.- آلرؤى مؤسسة آلردن: آلمعلومات.- ومرآكز للمكتبات آلحديثة آلدآرة همشري. 2-عمر
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الجامعية:2- المكتبات في التنظيم

لنه الوظائف، هذه أهم من ويعتبر الدارية، العملية في الثانية الحلقة التنظيم يصعد

اللزمة والالطات الواجبات بتحديد المدير به يقوم الذي والنشاط المهساة، بنية عن بهر يصعل

تحقيقه؟ يجب الذي ما مثل أسئلة عن الجابة تخص التخطيط وظيفة كانت وإذا بها للوفاء

يقوم الذي من مثل أسئلة على بالجابة تختص التنظيم وظيفة فإن تحقيقه؟ يجب متى أو

وجه. أكمل على به يقوم وكيف بالعمل؟

عن عليها، المتفق الهداف تحقيق لتياير الجهود تعبئة يتم بمقتضاه والتنظيم

غاية نحو والقدرات الجهود وتنايق المائوليات، وتحديد الختصاصات توزيع طريق

لكل ممكن إشباع وبأقصى يمكن، ما بأقل المرجوة الهداف تحقيق لتياير مشتركة

الخدمات. من الماتفيدين

تحديد يتضمن التنظيمي الهيكل وبناء للمهساة، الداخلية الهياكل بناء يعني وأيضاا

وحدات في العمال تجميع يتطلب مما الهداف، لتحقيق تهدي أن يجب التي النشطة

للرئيس اللزمة الالطات وتفرض الرئيس، أو المدير عنها وياأل عليها يشرف تنظيمية

مائولياته. متابعة

على يعمل حيث المكتبات، في تطبيقاا الدارة وظائف أكثر الداري التنظيم ويعتبر

وبالتالي العمال، انجاز على تااعد معروفة، وحدات في والوظائف، المائوليات تجميع

أدوات وابتكار الالطة وقنوات الفنية، الستشارات خطوط واعتماد الهداف، تحقيق

المكتبات. تنمو عندما التنظيمية الماتويات وتطوير للتنايق،
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جيداا، تنظيماا منه تجعل مهمة، أمور عدة المكتبات في التنظيم يراعي أن ويجب

بين التعاون وتحقيق التخصص، من والفادة فعال، واتصال للعمال، جيد توزيع من

.)1( للمكتبة والخارجية الداخلية الظروف ومراعاة العاملين،

الجامعية:3- المكتبات في التوجيه

الدارية، العملية في مرحلة أو كخطوة وحيويته التوجيه أهمية المنشور الدب ويهكد

الهداف تحقيق نحو جهودهم وتوجيه الرشيدة، القيادة خلل من المراوسين بيد يأخذ

بيئة توفير كذلك التوجيه عملية وتتضمن التصرفات. في لهم المثل وضرب المنشودة،

صالح فيه لما المراوسين لدى البداعية القدرات إطلق في تااعد التي المناسبة العمل

على تقع إذ للمراوسين، بالنابة تعليمية مائولية على التوجيه عملية تنطوي كما المكتبة.

وطريقة للمراوسين الدوار شرح مائولية فيها الدارية الوحدات ومدراء المكتبة مدير

والتعاون العمل نحو وتوجيههم عليهم، الختصاصات وتوزيع أخطائهم، وتصحيح تنفيذها،

التوجيه. أدوات من أداة والتدريب التعليم يعتبر لذا الهداف. تحقيق سبيل في

الناانية، العلقات التحفيز، التنايق، القيادة، التصال، في: التوجيه أبعاد وتتمثل

والتدريب2((.

الرشيدة القيادة أن الجامعية للمكتبات الموحد العربي المعيار حاب التوجيه ويعتبر

الفعالة للتصالت وشبكة للعاملين. الجيد للتحفيز ونظام القادة. بامات المديرين وتحلي

.)3( والخارج الداخل في

1990م.- آلكاديمية، آلمكتبة آلقاهرة: وآلمعلومات.- آلتوثيق ومرآكز للمكتبات آلعلمية آلدآرة مبادئ آلهادي. محمد 1-محمد
ص37.

آلزهر، جامعة آلقاهرة: -. آلدآء على آلرقابة في للمحاسبات آلمركزي آلجهاز دور تقييم شكر. أحمد آلدين حسام 2-ليلى
ص52. 1970م.-

ص61. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -3
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فئات أساس على الوظيفة، أساس على المكتبة، في التنظيمي التقايم ويتم

المعلومات. أوعية أشكال أساس وعلى الماتفيدين،

الجامعية:4- المكتبات في الرقابة

الساسية الوسيلة تعتبر المعلومات ومراكز المكتبات في العاملين أداء على والرقابة

التي الوسائل أهم من تعتبر ناحية من فهي أهدافها، بتحقيق المكتبات هذه قيام من للتأكد

من بدرجة بدورها القيام في المكتبات هذه سبيل تعترض التي المعوقات تحديد على تعمل

وتااهم المعوقات، تلك على القضاء على الوقت نفس في وتعمل ومناسبة، كافية النجاح

بالمكتبات. العمل أداء وتحاين تنمية في فعال بدور

هي الرشيدة الدارة لن ضرورياا، أمراا المكتبات في العاملين أداء على الرقابة وتصعد

المتاحة المكانيات حدود في ما لمكتبة المرسومة الهداف تحقيق على تعمل التي تلك

الخطط تضع أن عليها فإن هنا ومن لها. المحدد الوقت وفي المطلوبة وبالكفاءة

إليها)1(. تنتمي التي للمكتبة النهائية الهداف لتحقيق اللزمة والجراءات والاياسات

عالياا ماتواا يتطلب المعلومات ومراكز المكتبات في متميزة خدمة تقديم أن والواقع

الدول سبقتها التي الكفاية هذه عن الكشف بوسائل أخذها ياتتبع ما وهو موظفيها، في

قدرة هو الداء كفاية وتعتبر وتنميتها. تطويرها على والعمل إليها الهتداء في المتقدمة

الزمن وفي المطلوبين والنوع الكمية ناحية من بها المنوطة العمال تنفيذ على المكتبات

منها وللماتفيدين المكتبات في بالعمل للقائمين النفاي الرضا معه يتحقق بشكل المطلوب

أيضاا.

الكافية، والعناية الهتمام الدارة أعطته ما إذا الداء، تقييم أن فيه شك ل ومما

إدارة يفيد فإنه نتائجه، من البيانات استخلص أحان ما وإذا تطبيقه، في والعدالة والجدية

آلعلمية، آلثقافة دآر آلقاهرة: -. آلكبرى بالقاهرة آلجامعية آلمكتبات في آلعاملين أدآء على آلرقابة . موسى إبرآهيم 1-ثناء
ص23. -. 2000م
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الكفاية أن ذلك الخدمة، مراحل شتى في بالعاملين المتعلقة المختلفة المجالت في المكتبة

إليه الوصول تبغى هدفاا فيه تمثل الذي الوقت في المكتبات في العاملة القوى استغلل في

تعيين من بالعاملين المتعلقة المجالت بين المشترك العامل أيضاا تمثل فإنها وتحقيقه

.)1( وتدريب وجزاءات وحوافز وترقية

الفراد حقوق على اعتداء وقوع عدم ضمان في تتمثل عامة: أهداف وللرقابة

الخطاء وتصحيح اكتشاف في تتمثل إدارية: وأهداف للقانون، الدارة واحترام وحرياتهم

حاجاتهم إشباع وضمان العاملين، تحفيز في تتمثل إناانية: وأهداف الدارة. كفاية وتحقيق

إناانية. بطريقة

أو الخطاء تصعيد أو اكتشاف مجرد ليس عامة بصفة الرقابة هدف فإن هنا ومن

هذه أسباب عن البحث الولى بالدرجة تاتهدف هي وإنما وقعت، التي النحرافات

للمجدين دفعاا والتفوق القوة مظاهر كشف مع ماتقبلا وقوعها تجنب وكيفية الخطاء

إلى يدفعهم مما لديهم الحوافز وخلق العمل طرق أفضل إلى وتوجيههم لهم وتقديراا

المائولية. خشية الالبية دون اليجابية

النظام يكون لكي الوضوح، خصائص، بعدة الجيد الرقابي النظام يتام أن ويجب

ومنها: وفعال، معنى ذا الرقابي

من1. مناسبة درجة على المكتبة بأداء الخاصة المعلومات تكون أن يجب الدقة:

. جديدة مشكلة أو المشكلت، حل فشل إلى إما يهدي قد فعدمها الدقة،

عن2. البلغ على قادراا الرقابي النظام يكون أن يجب النحرافات: كشف في الارعة

تأخير. دون النحرافات

آلقاهرة: -. مزيدو ط2.- -. وآلشاملة آلكاديمية آلمكتبات في درآسات آلجامعية: آلمكتبات . آلهادي عبد فتحي محمد بدر، 1-أحمد
ص155. -. 1987م غريب، مكتبة
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التي3. العناصر من الكثير على بالضرورة، الدارية العملية تحتوي الموضوعية:

وجه، خير على عمله بأداء يقوم المراوس مادام ولكن الشخصي. للحكم تخضع

الشخصي. للتقدير مجال أي هناك يكون أل يجب فإنه

العمل.4. ظروف في التغير مواجهة على الرقابي النظام قدرة وهي المرونة:

صممت5. كلما أنه حقيقة على الرقابة خصوصية تهكد للمنظمة: خصيصاا يصمم

تعكس وان بها، الخطط وهيكل بالمكتبة، الخاصة الطبيعة وتعكس لتعالج الرقابة

المكتبة. في العاملين أدوار توضح التي الرئياة الداة يعتبر الذي التنظيمي النمط

بالنشطة6. الهتمام بتوجيه يقوم أن يجب الداء: في الحيوية النقاط على التركيز

.)1( المكتبة لنجاح بالنابة الهمية ذات الحيوية

المكتبات في للداء معايير )اعلم( والمعلومات للمكتبات العربي التحاد ووضع

: في تتمثل الجامعية

عملهم.1. مواقع عن النظر بصرف بالمكتبة العاملين كافة ماتوى على معايير

الوظيفة.2. وطبيعة العمل لنوع تبعاا وحدة أو إدارة بكل خاصة معايير

المكتبات.3. أداء لمهشرات Iso بالمعيار11620 اللمام

المكتبات.4. أداء جودة لقياس "الفل" بمعايير اللمام

في: يتمثل الداء وقياس الرقابة ونظام

ككل.1. بالمكتبة العاملين ماتوى على الانوي من أقل بمعدلت أو شهري تقييم

.2.)2( شفافية بكل التصحيحية الجراءات واتخاذ سنوي تقييم

كبيرة بدرجة تعتمد التي المشروعات إنجاح في أهميته له المكتبة في والشراف

الموضوعة. الهداف تحقيق نحو الفراد توجيه على

سابق-ص53. شكر.مادر أحمد آلدين حسام 1-ليلى
ص61. سابق. مادر آلجامعية. للمكتبات آلموحد آلعربي آلمعيار -2



62
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

على المحافظة وعن إشرافه، تحت الذين الفراد أعمال عن المائول هو والمشرف

العاملين لدى المعنوية الروح وتقوية بالمكتبة، الخاصة والتعليمات والنظمة القوانين تطبيق

إيصال الالطة، استخدام العمل، تخطيط المائوليات: هذه إلى ويضاف إشرافه. تحت

. معينة نتائج إلى للوصول الخرين جهود وتوجيه بالعمل، الخاصة المعلومات
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الثالث الفصل

المكتبات لدارة ااستراتيجي التخطيط في ودراسات تعريفات البشرية الموارد

البشرية. الموارد إدارة مفهوم -

الجامعية. المكتبات في والتوظيف الوظيفي، الوصف -

الجامعية. المكتبات في المههلين للعاملين الكاديمي الوضع -

الجامعية. المكتبات في المهنية التنمية -

الجامعية. المكتبات في وتوصيفهم العاملين، عدد -

الجامعية. المكتبات في الموظفين جهاز وتنظيم بناء -

الجامعية. المكتبات في العمل أحوال -

الجامعية. المكتبات في العاملين إدارة قضايا بعض -
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الثالث: الفصل

الجامعية: المكتبات في البشرية الموارد

الجامعية: المكتبات في البشرية الموارد إدارة مفهوم

اللزمة البشرية الموارد وتعيين اختيار في يتمثل الفراد لدارة الحديث المفهوم إن

لمواجهة وتكييفها لها، المثل والستخدام تنميتها على والعمل التوثيق مركز أو للمكتبة

الوظيفية الحياة تحكم عامة سياسات وضع يجب كما بالمنظمة، تحيط التي التغيرات

الم)1(. المنظمة إدارة أو المكتبة إدارة ومع البعض بعضهم مع وعلقاتهم للفراد

الوظائف أهم من وتعتبر منشأة، أي في الدارات أهم من بأنها أيضاا وعصرفت

إدارة بها تقوم أنشطة هناك لن المنشأة. نجاح عملية في مهثر عامل فهي الدارية،

ل المثال سبيل وعلى بها، القيام المنشأة داخل أخرى إدارة أي تاتطيع لن البشرية الموارد

الحصر:

البشرية.1. الموارد تخطيط

الوظائف.2. توصيف

البشرية.3. الموارد وتنمية تدريب

البشرية.4. للموارد والستقطاب البحث

والتعيين.5. الختيار

والجور.6. المرتبات وتحديد الوظائف تقييم

البشرية.7. الموارد أداء كفاءة قياس

الصحية.8. الرعاية توفير

ص20. سابق.- مادر وآلمعلومات. آلتوثيق ومرآكز للمكتبات آلعلمية آلدآرة مبادئ آلهادي. عبد فتحي 1-محمد
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.9.)1( )إدارياا( المختلفة الدارات دعم

وتعيينهم واختيارهم العاملين اجتذاب فن إنها أيضاا: البشرية الموارد عن وقيل

الكم حيث من الملئمة التنظيمية الظروف وتهيئة مهاراتهم، وتطوير قدراتهم وتنمية

من ممكن قدر أكبر بذل على وتشجيعهم طاقات، من فيهم ما أفضل لستخراج والكيف،

والعطاء. الجهد

يمكن والذي البشرية للموارد مدخلين تتبنى أنها البشرية الموارد إدارة أهمية وتتمثل

الفراد. حاجات وإشباع التنظيمية، الفاعلية زيادة وهما خللهما من منشأة كل تاتفيد أن

منفصلين نقيضين أنهما على الفراد وحاجات المنشأة أهداف إلى النظر من فبدلا

من كل إن البشرية الموارد مدخل أعتبر الخر، حااب على سيكون منهما أي تحقيق وأن

أحدهما، حااب على يكون ول البعض، بعضهما يكملن الفراد وحاجات المنشأة أهداف

عامل اعتبارهم من بدلا كموارد الفراد معاملة إلى الحاجة الالوكية البحاث أظهرت لذلك

إنتاج.

التي: في تتمثل كموارد الفراد معاملة عليها يقوم التي والمبادئ

ويزيد1. المنشأة أهداف يحققوا أن يمكن وتنميته إدارتهم أحان إذا استثمار هم الفراد

إنتاجها.

النفاية2. الفراد حاجات لشباع تعمل أن لبد البشرية الموارد سياسات إن

والجتماعية. والقتصادية

مهاراتهم.3. واستغلل تنمية على الفراد وتشجع تهيئ أن لبد العمل بيئة

2014م.- وآلنشر، للتدريب آلعربية آلمجموعة آلقاهرة: آلعالمية.- آلمتغيرآت ظل في آلبشرية آلموآرد تنمية سالم. يحي 1-محمود
ص10.
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بين4. التوازن تحقيق تراعي بطريقة تنفذ أن لبد البشرية الموارد وسياسات برامج

هذا تحقيق على تااعد تكاملية عملية خلل من المنشأة وأهداف الفراد حاجات

.) المهم1( التوازن

الجامعية: المكتبات في والتوظيف الوظيفي، الوصف

الوظيفي(: )الوصف الوظيفي التحليل

باستخدامه المرغوب الشخص مواصفات الوظيفي، والوصف بالتحليل، يقصد

بطريقتين: تتم أن يمكن والتعيين الختيار وعملية للوظيفة.

والعلنات.1. العلم طريق عن

أو2. بالوظيفة، وإخطاره ما شخص دعوة طريق عن تكون جداا خاصة حالت في

. الاياسية الوظائف في يلحظ وهذا معين، منصب لشغل عامة بصورة يطلب

والواجبات شغلها المطلوب الوظيفة عن الكاملة التفاصيل يبين أن يجب فالعلن

الوظيفة جهة إلى والرشاد التقديم، باب قفل تاريخ بيان ثم بالوظيفة ترتبط التي والحقوق

عنها. أكثر تفاصيل أراد لمن

على قاصراا يكون أن أي المهساة( )داخل فقط داخلياا العلن يكون أن ويمكن

ويريد المهساة في المطلوبة العليا الدرجات بعض في يكون وغالباا المهساة، في العاملين

قرار أو بمنشور المباشر الختيار طريق عن أو الترقي طريق عن الموظف إليها يصل أن

المهساة. مدير يصدره داخلي

للمهساة ليتانى مفتوحاا التقديم جعل أو التقديم انتهاء فترة مد العلن في ويجوز

غير الطلبات كل تاتبعد حيث الولي، وفرزها الطلبات لستقبال فترة اكبر إعطاء

ص11. سابق.- آلمادر آلعالمية.- آلمتغيرآت ظل في آلبشرية آلموآرد تنمية سالم. يحي محمود -1
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يتم وفيها الثانية، الفرز عملية تبدأ ذلك بعد ثم العلن، في الموضحة للشروط الماتوفية

والخبرات التقديرات مقارنة فيها يتم والتي الوظيفة لشروط استيفاء الكثر الطلبات انتقاء

المهساة طريق عن تكون التي الشخصية المقابلت عملية تتم بعدها للوظيفة المتقدم لدى

عملية تبدأ ثم المتخصصة، الدارات راوساء ثم المركزية الخدمة شهون فيها ويتمثل

المعاينة تكون أن يمكن وأيضاا اللجنة، لهذه الشخصية المقابلت بعد للمتقدمين التقويم

الحيان)1(. بعض في جماعية

المهساة تضعها معينة لوائح من تاتمد المهساات بعض في الخدمة شروط ومن

المهساات في المعلومات لوحدات مهمة وهي الوظائف تقويم بعملية مرتبطة وهي

في العاملين من كغيره المعلومات بوحدة يعمل الذي الشخص تقويم كيفية وتبين

عدمها. أو له تجريبية فترة تقدير ثم الخرى الوحدات

أو للوظيفة النهائي الختيار عملية تتوقف فعليها جداا مهمة التجريبية الفترة وتعتبر

عامين. إلى أشهر ستة بين مدتها وتكون للوظيفة، المعني الشخص اختيار عدم

إليه يوكل لما إنجازه في الموظف لداء الفعلي التقويم التجربة هذه من والغرض

الختبار وفترة المائولين، مراقبة وتحت المهساة داخل نفاها للمهنة وممارسته عمل من

عملية تتم ذلك بعد ثم الوظيفة ترك أو العمل في الستمرار فرصة إما للموظف تتيح

حيث من الموظف أداء تقيم التي التقارير طريق عن سنوياا أو دورياا الموظف لداء التقويم

وقد راوساءه، ومع زملءه مع والتعاون العمل في والنضباط الوظيفي والالوك الداء

محددة)2(. معلومات بها استمارات طريق عن أو مذكرات شكل في التقارير عنه تصكتب

2007م.- وآلتوزيع، للنشر آلحامد دآر عمان(آلردن): آلمتاااة.- آلمعلومات وماادر آلمكتبات إدآرة يوسف. طه -1
ص43.

ص44. آلسابق.- آلمادر - يوسف. طه -2
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الشاغرة، الوظائف عن العلن يقتضي الذي النشاط بأنه التوظيف ويصعّرف

وتعيينهم، المتقدمة العناصر أفضل اختيار ثم المكتبة، في للعمل المههلين الفراد وترغيب

. الموضوعة الهداف تحقيق بغرض وذلك

التي الجراءات أو العمليات أو النشاطات سلالة فهو المكتبات في التوظيف أما

الفنية والعمليات الوظائف لشغال اللزمة البشرية بالموارد المكتبة لتزويد بها القيام يجب

. اللزمة والمعلوماتية المكتبية الخدمات لتقديم الفنية وغير

ومراكز المكتبات نجاح لن وذلك الدارية، العمليات أهم من التوظيف ويصعتبر

. فيها العاملين نوعية على كبير حد إلى يعتمد المعلومات

الوظيفة في ووضعه المناسب الشخص اختيار فهو للتوظيف الساسي والهدف

وشخصيته)1(. مههلته حيث من للوظيفة المتقدم بالشخص الهتمام يجب ولهذا المناسبة،

في والمتمثلة قبل، من الجامعية المكتبات في متبعة كانت التي التوظيف أنماط إن

لزيادة نتيجة تتغير بدأت قد وتقنياا، ومهنياا موضوعياا متخصصين غير عاملين توظيف

احتياجات وتطور المعلومات، أوعية أشكال في والتنوع الموضوعي التخصص درجة

أن الناجح المكتبي على اليوم المعلومات مجتمع ففي فائقة. بارعة الكاديمي المجتمع

متناول في لوضعها المناسب الوقت في والدقيقة الحديثة المعلومة ورصد باليقظة يتحلى

تنظيم عاتقهم على تقوم مههلين أشخاص توظيف إلى بالجامعات يدفع ما وهذا الماتفيد.

وتنظيمها البشرية الموارد إدارة طرق مراعاة مع علمية. بمنهجية الجامعية المكتبات وتايير

المهساات ثم ومن المكتبية المهساات ماتوى رفع في يااهم الذي بالشكل وتاييرها

.)2( والبحثية التعليمية

ص15. آلفكر،2001م.- دآر (آلردن): عمان آلمعلومات.- ومرآكز آلمكتبات إدآرة مبادئ عليان. ماطفى ربحي -1
1987م.- آلعزيز، عبد آلملك مكتبة آلرياض: وآلمعلومات.- آلمكتبات تنظيم أسس روزماري. وبينهام، كولن هاريسون، -2

ص34.
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الموظفين اختيار عند العتبار في وضعها يجب التي الملحظات بعض هناك

شكلي إجراء هو شاغرة وظيفة شغل إن ،)1(" طوماون " ويقول الجامعية. بالمكتبة للعمل

كبار مع والمناقشة المداولة إلى يحتاج أمر جديدة وظيفة إنشاء أن حين في كبير، حد إلى

الجامعة. ومع المكتبة مجلس ومع بالمكتبة، العاملين

الموظفين على العمل وضغط العباء لزيادة إما عادة جديدة وظيفة إنشاء ويخضع

.)2( المكتبة تتبناه جديد مشروع لقامة أو بالفعل، الموجودين

مثل: العتبار بعين أخذها المكتبات إدارة على يجب للتوظيف عامة شروط وهناك

الفرصة لعطاء وذلك للتوظيف أساسياا شرطاا الحيان من كثير في تكون حيث الجناية،

لخرى، وظيفة من يختلف للوظيفة المتقدم عصمر أما المههلة، الوطنية البشرية للموارد

ومراكز المكتبات في للعمل للمتقدمين أساسياا شرطاا والبدنية الصحية اللياقة وتعتبر

يعتبر الوظائف بعض وفي العالية، والخلق والالوك، الايرة حان وكذلك المعلومات،

الخدمة إنهاء للوظيفة المتقدم على الدول بعض تشترط كما للتوظيف، شرطاا المتقدم جنس

.)3( اللزامية الوطنية

الشاغرة الوظيفة إلى الموظف ترقية ماألة الجدل حولها يدور التي الماائل ومن

الناحية هذه في الكتابات معظم وتميل المكتبة، خارج من أخرى كفاءات توظيف من بدلا

وملء معنوياتهم، برفع كفيل ذلك لن المكتبة، داخل بالعمل فعلا القائمين كفة ترجيح إلى

. الداء أحانوا ما إذا ترقياتهم على الحصول في بالمل نفوسهم

يلي: بما إيجازها يمكن للتوظيف مهمة أساسية مبادئ وهناك

2- Thompson, James, An introduction to university library admini- stration, 2nd ed. London, Clive
Bingley, 1974. P. 20.

ص62. 1984م.- وآلتوزيع، للنشر آلعربي آلقاهرة: آلمكتبات.- في آلعاملين إدآرة آلبنهاوي. أمين محمد -3
4- Christofferson, Rea, " the high cost of hiring" library JOURNAL, 102: 677- 681, March 15,

1977.p87.
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عنها1. المصعلن للوظائف المتقدمة العناصر أفضل اختيار ضرورة ويعني الكفاءة: مبدأ

بها. القيام على قدرة وأكثرها

الوظائف2. لشغال المتقدمين لجميع متااوية فرصة إعطاء ويعني الفرص: تكافه مبدأ

عنها. المعلن

للوظائف3. الفراد اختيار في المحاوبية عن البتعاد ويعني الموضوعية: أو الحياد مبدأ

المجال. هذا في سليمة علمية أسس وفق وتعيينهم، عنها المعلن

في المريكية الجامعية المكتبات تتكبدها التي الباهظة التكاليف تلك للتأمل يدعو ومما

مكتبات على ماحاا جورجيا" " مكتبات أجرت فقد الموظفين، وتعيين اختيار سبيل

ياتغرقه، الذي والوقت المههل، الموظف تعيين يكلفه ما تقدير بهدف بالولية الجامعات

وأن زهيدة، التكاليف أن الماح نتائج من واتضح التعيين، لتمام الضرورية والخطوات

بات يمرون الذين الشخاص من العشرات هناك وأن شهور، ستة إلى تمتد قد العملية

وارتفاع وتعقدها الجراءات طول أن المديرون ويزعم تعيينهم. إتمام قبل مرحلة وعشرين

أفضل. بشرية قوى على الحصول أمام تهون التي المور من تكلفتها

التوظيف: عملية خخطوات

التالية: النقاط في التوظيف عملية خطوات تتلخص

والمههلت.1. العدد حيث من العاملين من المعلومات مركز أو المكتبة احتياجات تقدير

للتوظيف.2. المالية المكانات توفر من للتأكد المخصصة الوظائف موازنة مراجعة

المناسبة.3. بالطرق الشاغرة الوظيفة عن العلن

وتقييمها.4. وتصنيفها ومراجعتها العمل طلبات استلم

.5. الشخصية والمقابلت الختبارات إجراء

التعيين.6. قرار اتخاذ



71
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

والنقل...الخ.7. كالترقية المختلفة الوظيفة أو للمنصب الموظف تولي

الوظيفة..الخ)1(.8. وترك والتقاعد الخدمة إنهاء

الجامعية: المكتبات لمدير المطلوبة المههلت

بينها من المههلت من ومتنوعة واسعة مجموعة إلى الجامعية المكتبة مدير يحتاج

جذابة، وشخصية المور، معالجة في الحكمة وبعض الدارة، على وقدرة متوقد، ذكاء

متفتح، وذهن الكتب، لعالم جم وحب قوى وتعلق وأهميته، العالي بالتعليم شديد واهتمام

ذو المدير يكون أن المههلت هذه إلى نضيف أن ويمكن متجدد. ونشاط لئقة وصحة

من له فلبد ذلك كل وفوق والتصرفات. الالوك في ومثالياا تتزعزع. ل ونزاهة قويم خلق

إدارة ماهوليات لتحمل تههله طويلة خبرات ولديه علمية درجة على حاصلا يكون أن

سنة. وخماين وثلثين خمس بين العادة في فيتراوح عمره أما جامعية. مكتبة

الجامعية. المكتبات لحدى مدير اختيار عند الخاصة أهميتها لها الصفات هذه كل

التخصص في الدكتوراه شهادة على المدير حصول الجامعية المكتبات بعض تشترط وقد

الماجاتير على الحاصلين بعض بينهم من يكون قد المااعدين من فريقاا يرأس لنه نظراا

الشرط ذلك أن يعتقدان ويبر" و" روجرز" " أن غير المعلومات. أو المكتبات علم في

الخرى الصفات هي ذلك من الهم وأن الكبيرة، الجامعية المكتبات في حتى ثانوياا، يعتبر

المائولية. تلك مثل لتحمل المرشح بها يتحلى التي

تاعة على المتحدة بالوليات الجامعية المكتبات في أجريت دراسة خلل ومن

أن بارسونز" " يذكر 1973م عام في مديراا وثمانين وتاعة 1958م عام في مديراا وأربعين

1973م في أما الدكتوراه، على الحاصلين من كانوا 1958م عام في المديرين عدد نصف

مكتبة مدير منصب تولي أن له تبين كما ،%29 إلى الدكتوراه حاملي نابة هبطت فقد

ص346. سابق.- مادر عليان.- ماطفى ربحي -1
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ذلك تولي في القديم التقليدي النظام عكس على الجل قصير طابعاا يتخذ بدأ البحث

.)1( الحياة مدى المنصب

المكتبة: مدير صفات

يمتلك أن فالول: للمكتبة: مديراا يكون أن يجب الذي الشخص في رأيان هناك

العمال تصاند ثم ومن المكتبات علم في وتدريب وتخصص، تمرس، مع مكتبية، مههلت

توجيه من يتمكن حتى معينة صلحيات لهم تالم الدارة في متخصصين إلى الدارية

الكافية الدارية الخبرات الزمن مرور مع يكاب الشخص هذا وأن ومتابعتهم، مراوسيه

والدارية. الفنية الايطرة له وتصبح ناجحاا، يكون لكي تههله التي

الموظفين، إدارة في ومتخصصاا مدرباا المدير يكون أن فيرى: الخر البعض أما

إلى إسنادها يتم والمهنية الفنية العمال لن مكتبياا مههلا يكون لن بحاجة وليس

المنظم، هو المدير ودور عنه. المائول قامه حاب كل المكتبات، علم في متخصصين

المبدع والمدير المنطقي، والتحليل المهارات ولديه العمال، هذه على والمشرف والمناق

الوصول وياتطيع للمور. الجيدة والراى الفكار ولديه المشكلت حل ياتطيع الذي هو

النفس وضبط والمرونة، الفق وسعة متميزة، بشخصية يتمتع وأن الممتازة. النتائج إلى

للمور الصائب والحكم العالية والثقافة العالية المعنوية والروح والحيوية والنشاط والحماس

الخصائص من بمجموعة يتحلى أن الفعال المدير وعلى الحانة. الصفات من وغيرها

: منها مكتبه إدارة على تااعده التي

العمل1. يكون أن قاعدة يرسخ هو الفعال فالمدير والنتاجية: بالعاملين الهتمام

وطاقاتهم، العاملين لقدرات العنان يطلق محددة أدائية وتوقعات لمعايير خاضعاا

.78 ص 2008م.- آلردنية، آلجامعة مكتبة (آلردن): عمان آلمعلومات.- ومرآكز آلمكتبات علم لدرآسة آلمدال بدير. جمال -1
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العمل في تذمرهم من يزيد ذلك فإن تعمل، آلت كأنهم للعاملين النظر يتم ل وأن

. للمكتبة الدارة رسمتها التي الهداف تحقيق في يشاركون ول

في2. جهده قصارى يبذل الذي هو الفعال المدير إن فقط: للعمل الوقت تخصيص

على ويعمل عليه، يشرف الذي المعلومات مركز أو مكتبة وإدارة وتنظيم العمل

علقاتهم وتحاين مراوسيه وتدريب القرارات واتخاذ المشكلت وحل المنشأة تطوير

. مريح اجتماعي جو في الجميع يعمل بحيث بالخرين

لقاء3. الفعال المدير وعلى المراوسين مع التعامل في العام السلوب استخدام

وأن العمل في العامة والقضايا الهموم معهم يتدارس وأن وآخر، وقت بين مراوسيه

. بهم المنوطة بالمهام القيام على يشجعهم

بطريقة4. مراوسيه مع بانتظام للعمل ياعى وأن وتنميتها: الجماعي العمل روح بناء

وتعزيز بناءة اتجاهات وتكوين أفكار وطرح مشاكلهم عن بالحديث لهم يامح

العمال تأدية في الواحد الفريق بروح الموظفين يعمل وأن الجماعي العمل وتطوير

. منهم المطلوبة والواجبات

يتخذ5. أن أيضاا عليه وتطوراته: العمل باير ماتمرة معرفة على المراوسين إبقاء

أمور من حولهم يدور بما ماتمر اطلع على مراوسيه لبقاء التطورات

الراجعة والتغذية اليومية العملية حياتهم في يهثر المكتبة في يحدث وما وماتجدات

النتاجية. وزيادة تطوير في يااعد لهم

الذي6. الفعال فالمدير الدارة: وبين بينهم فيما الراء بتبادل للمراوسين الاماح

وإبداء المعلومات على للحصول وياعى وإمكانياته، قدراته بمحدودية يعترف

مصدر أي من وضرورية اللزمة المعلومات على منفتح فهو آخرين، من النصح

أفكاراا العاملون يطرح عندما التهديد أو بالخطر يشعر ول لشرافه، تحت عن كان

. أفضل أداء لتحقيق تهدي لفكاره مخالفة جديدة
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الزمات7. يواجه الذي هو الفعال المدير الزمات: وقت الضغط من التخفيف

من يقلل مما جهد أقصى بذل على وحثهم مراوسيه على الضغوط من بالتخفيف

على المدير وتأثير آثارها. وتلفي الزمة حدة يخفف ومما الخطاء، في الوقوع

في والمهارة والقوة القدرة لديه الذي هو الفعال المدير الم: المهساة في راسائه

مراوسيه. على يهثر ما بقدر المكتبة تتبعها التي الم المهساة في راسائه إقناع

الفعال8. المدير إن أنفاهم: العاملين فئات وبين والمراوسين المدير بين الفروق تقليل

الداري، للعمل والشراف التنفيذي الماتوى بين الفروقات على يعمل الذي هو

بحيث الدارية الوحدات مختلف من للمعلومات الحر الناياب تأكيد على ويعمل

بين المااواة تأكيد على ويعمل رأيه يبدي عندما والرتياح بالحرية الموظف يشعر

مراوسيه.

بين9. يوفق الذي هو الفعال المدير اليومية: الصغيرة بالعمال للقيام الستعداد

لهم العون وتقديم مراوسيه مااعدة ياتطيع بحيث الفني والعمل الداري العمل

تواجههم. التي الصعوبات على للتغلب

المدير10. الفراد: على وتأثيرها التكنولوجيا باتجاهات التنبه على المدير قدرة

التغير باتجاه يتنبأ وأن التكنولوجيا دينامكية ياتوعب كيف يتعلم الذي هو الفعال

مركز أو للمكتبة التكنولوجيا توفرها التي المزايا من والستفادة وسرعته فيها

على وتأثيرها العمل على التكنولوجيا لهذه القتصادية بالثار ويتنبأ المعلومات

. والماتفيدين المعلومات خدمات

القدرة11. لديه الذي الفعال المدير العمل: بيئة في التغيير مواجهة في المرونة

الظروف وتشمل والماتجدة المتجددة الظروف لمواجهة التغيير بعض إحداث على

والتغير التكنولوجيا ودخول المعلومات، مركز أو المكتبة حجم في التغير المتغيرة

والجتماعية والاياسية القتصادية والتغيرات والماتفيدين العاملين دوافع في
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سياساته لتعديل القرار اتخاذ على قادراا يكون الذي الفعال فالمدير والبيئة.

التكنولوجيا تاتقطب الكافي بالشكل مرنة العمل بيئة لتكون العمل في واستراتيجياته

. الحديثة

والمعلومات12. المكتبات علم مجالت في والتطورات للبحوث المدير متابعة

تطوير على ويعمل الماتمر الذاتي بالتعليم يهمن الذي هو الفعال المدير والدارة:

التطورات يتابع الذي وهو العلوم. من وغيرها والدارة المكتبات مجال في نفاه

فيها1((. والمشاركة والمحاضرات المهتمرات حضور خلل من الحديثة

الجامعية: المكتبات في المههلين للعاملين الكاديمي الوضع

بالمكتبيين الرسمي العتراف الكاديمي، بالوضع المقصود أن جلفاند" " يقول

هيئة أعضاء درجات على بوضعهم وذلك والبحث، التدريس هيئة في أعضاء المههلين

والمتيازات)2(. الرواتب في معهم ومااواتهم يقابلها، ما أو اللقاب نفس ومنحهم التدريس،

الجامعية، المكتبات في للعاملين الكاديمي بالوضع المهتمين تهرق معضلة وهناك

ل مراحلهما بمختلف ترتبط التي المائولية وحجم المهنتين، كلتا في العمل ظروف أن وهي

عدة في يختلف الكاديمي المفهوم في الخلق والعمل فالبحث بدقة، تتماثل أو تتطابق

. المههل المكتبي به يقوم الذي العمل عن نواحي

اللقاب المكتبات بعض فيه استوعبت الذي الوقت في أنه "آشهايم" ويذكر

المكتبات موظفي على أستاذ( مشارك- أستاذ مااعد- أستاذ )محاضر- الكاديمية

المنطق التدريس هيئة أعضاء بها يتمتع التي المتيازات كل تمنحهم لم فإنها الكاديمية،

على الحصول في فحجتهم المكتبيين أما التدريس. هيئة في أعضاء بهم العتراف يتوجب

ما الساسية والمتطلبات الهمية في تعادل تعليمية خدماتهم أن هي الكاديمي الوضع

.79 ص آلسابق.- آلمادر بدير. جمال -1
ص79. سابق.- مادر موريس. 2-جلفاند
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التدريس، هيئة في أعضاء بهم العتراف يتوجب المنطلق هذا ومن الجامعة، أستاذ به يقوم

. والمنزلة والهيبة المتيازات نفس لهم

التعليمية البرامج في المكتبيين بها ياهم التي الخدمة أن يرى "آشهايم" أن غير

إلى يفتقر المههل المكتبي أن وبخاصة عليه، تكون أن يجب مما أقل غالباا هي للجامعة

بها يقوم التي الحملة بأن القول وينتهي الجامعة. أستاذ بها ينعم التي العلمية المنزلة نفس

التي الظروف لتهيئة محاولة هي إنما الكاديمية الصفة لكتااب الجامعيون المكتبيين

.)1( المههل المكتبي يهديه الذي التعليمي الدور شأن من ترفع

بالضافة المههلون، العاملون به يطالب الذي الكاديمي الوضع امتيازات وتتضمن

ومكافآت التدريس، هيئة أعضاء نقابة في الشتراك حق والرواتب، والدرجات اللقاب إلى

بعض في تعمل التي الانوية والجازات الصحي، والتأمين والتقاعد، الخدمة اعتزال

إلى وما الجامعي الحرم داخل سياراتهم لوقوف أماكن وحجز شهور، ثلثة إلى الجامعات

عبد فتحي ومحمد بدر، أحمد ويذكر" سوءاا، الوضع فيزداد العربي العالم في أما ذلك.

أي دون أي أقل، أو العاديين الموظفين معاملة يعاملون الجامعيين المكتبيين أن الهادي"

إذ الاعودية، العربية بالمملكة الجامعية المكتبات في العاملين عدا فيما بدلت، أو ميزات

وفد أعده تقرير إلى المهلفان ويشير الجامعي، بالكادر يتمتعون للمكتبات عمداء هناك أن

البريطانية الجامعات لمكتبات زيارتهم عن بمصر شمس" "عين جامعة أساتذة من

العاملون به يتمتع الذي الجامعي الوظيفي والكادر الكاديمي الوضع يصف واللمانية

.)2( مصر في زملئهم على الكاديمي الكادر بتطبيق يوصي أن دون هناك،

1- Asheim, Lester, " the quality of personnel and library service," in issues in library
administration , papers presented at the second U.S.- Japan Conference on libraries and
information Science in Higher Education, Racine, Wis, 1972. New York, Columbia University press,

1974. P.103.
ص102. سابق.- مادر آلهادي. عبد فتحي ومحمد بدر أحمد -2
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وممتاز، محترم فني كعمل المكتبي العمل إلى النظر ضرورة اللطيف" "عبد ويدعو

من لنه وغيرها، والمحاماة والهندسة والطب كالتدريس علمية كمهنة به العتراف وإلى

العمل بأن آمنوا إذا إل الجامعات خريجي من الممتازون المهنة هذه على يصقبهل أن الصعب

يعكس محترماا أدبياا ووضعاا آمناا، مادياا ماتقبلا لهم يهيئ سوف الجامعية المكتبات في

دخلهم ماتوى وارتفاع إليهم، والعباد البلد وحاجة عددهم وقلة ونبوغهم، العلمية كفاءتهم

غيرهم. عن

ومديري لمناء الولى الندوة إلى تقريره نهاية في إبراهيم" اللطيف "عبد ويوصي

المكتبات في العاملين المناء بمنح بغداد، في عقدت التي العربية، بالجامعات المكتبات

يعامل وأن النادرة، التخصصات أصحاب من باعتبارهم عمل، طبيعة بدل الجامعية

الدبية النواحي جميع من بالجامعة، التدريس هيئة عضو معاملة الجامعية المكتبة موظف

.)1( والمادية

دون الوقوف تاتطيع المكتبة مهنة إن القائل الرأي صحة ويبر" " روجرز" " ويهيد

الماجاتير حد عند غالباا العلمية المكتبيين درجات تتوقف ففيما علمية. ألقاب وراء التخفي

المهنة أن كما التدريس. هيئة أعضاء سلك في للعمل الدنى الحد هي الدكتوراه أن نجد

أنماط خلف على والترقي التدريب في الخاصة أنماطها لها المكتبية

ونشر العلمية بالدرجات يرتبط الكاديمي الوضع كان وإذا الجامعي. التدريس مهنة

لن أنه المهكد فمن ودقة بصرامة تطبيقه تم إذا عادلا، مقياساا ذلك يكون فلن البحوث

المكتبيين. صالح في يكون

ص85. 1972م.- ن، د بغدآد: آلكاديمي.- ووضعهم آلجامعية آلمكتبات أمناء وتدريب إعدآد إبرآهيم. آللطيف عبد -1
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التدابير اتخاذ في حدة على كل الجامعية للمكتبات المر ترك المهلفان ويقترح

.)1( الشأن هذا في وتقاليدها ظروفها ضوء على بها الخاصة

للعاملين هوية عن البحث مشكلة هي الحقيقية المشكلة أن "أكافورد" ويقرر

معظم تركز الكاديمية المعاهد نرى مهنة، بالمكتبة العمل يصعد فبينما الجامعية، بالمكتبة

تكثيف أ- المشكلة: لحل خيارات ثلثة والمناقشة للدرس يطرح وهو البحث، على الثقل

أكاديمياا. المهنة وتقييم لقبول الجهود

إنشاء2. أو عالية، مهارة تتطلب التي المهن من المكتبات مهنة بأن للعتراف الدعوة

.)2( بالجامعات والتدريس المدنية الخدمة يتوسط خاص كادر

الجامعية: المكتبات في للعاملين المهنية التنمية

وقد مهنياا، تنميتهم على العمل العاملين تعيين بعد الجامعية المكتبة واجب من

لمورد سنوات لعدة يمتد قد ناجح تدريب فبعد للمكتبة، خاارة ذلك في أن البعض يتصور

بالمكتبة وظيفته المورد يترك قد وتشجيعه، وتوجيهه تعلمه وبعد العمر، مقتبل في بشري

الخاطئ التصور ذلك على الرد ويمكن أخرى، مكتبة في مماثلة أو أعلى بوظيفة لللتحاق

كما لديها، خدمته مدة طول وأفكاره نشاطه ومن المورد هذا حماسة من تاتفيد المكتبة بأن

التي الطيبة فالامعة أخرى. مكتبة أي في للعمل خروجه من القدر وبنفس تاتفيد أنها

لها وفخر شرف مصدر ليات ممتازاا تدريباا مدربين مكتبيين تخريج وراء من تجنيها

ماتقبلا. إليها البشرية الكفاءات جذب في إيجابي تأثير كذلك لها وإنما فحاب،

قدرات على اقتصارها ظل في وتزدهر تنمو أن يمكنها واحدة مكتبة هناك وليات

تتبدل وأن الشخصيات، تتنوع أن يجب ولكن محدودة، عمالة فرص أو مقتدرة غير داخلية

1- Rogers, Rutherford D. and Weber, David C. University library administration. New York, H. W. Wilson,
1971. P.53.
2- Axford, H, William, " the three faces of eve or the identity of academic librianship: a
symposium," Journal of Academic Librarianship, 2 (6): January 1977. P. 276.
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المقابل وفي متجددة. بدماء والحيوية النشاط يحقن وأن الساليب، تتلون وأن الفكار،

وفقدان الولء وضياع الخدمة مدة وقصر الستقرار عدم مااوئ عن البعض يتحدث

ثابتة تظل الحقيقة لكن المكتبة. وأسلوب ووضع تاريخ عن الموظف بناها التي الخلفية

محدود فكر عن إل الحوال معظم في يافر ل المتحجر الراكد الموظفين جهاز أن وهي

مفيدة. وممارسات

ول الحكمة من وليس متعددة، أشكالا الجامعية المكتبة في العاملين تنمية وتتخذ

تدريباا أو أفضل تنمية للعاملين تضمن التي الساليب من أسلوب وصف المكان في

النمو يحقق قد التالية والساليب الطرق من قدر اكبر إتباع كان وإن تفوقاا أكثر مهنياا

المنشود)1(. المهني

يلي: ما الجامعية المكتبة في المهنية التنمية أساليب ومن

بالاياسة1. الجديد الموظف تعريف الضروري من بالمكتبة: الجدد الموظفين تعريف

سوف الذي القام ووظيفة الخاصة، ومعالمها العام، وتخطيطها للمكتبة، العامة

العاملين جميع ماهوليات الجديد الموظف يتعرف أن المهم ومن به، يعمل

وانتهاء المههلين العاملين بكل ومروراا القام ورئيس المكتبة مدير من بدءاا بالمكتبة،

.)2( الكتابيين بالموظفين

الناجحة2. الدارية الوسائل من بالمكتبة العمل دليل يعتبر بالمكتبة: العمل دليل

والشقاء الباهظة إنشائه تكاليف من الرغم على وتدريبهم، الجدد العاملين لتوجيه

العمل: أدلة من نوعان وهناك وتطوره، حداثته على المحافظة سبيل في ياببه الذي

الخاصة واللوائح للمكتبة، الداري للتنظيم نموذجاا يتضمن الذي الشامل الدليل

الخ، والجازات.... والترقيات، العمل، وساعات الرواتب، جدول )مثل بالعاملين

ص74. سابق.- مادر آلبنهاوي.- أمين 1-محمد
1- Rogers and Weber.- Previous reference. P.44.
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والخدمة الكتب، وإعارة التزويد، حيث من المكتبة في المتبعة للاياسة ووصفاا

الرشادي الدليل هو الخر والنوع والخدمات، النشطة من وغيرها المرجعية،

جانب أو بعينه قام في بها المعمول الجراءات بطبيعته يتناول الذي المفصل

وإن الدليلين. بين الجمع الواحدة للمكتبة ويمكن بالمكتبة(. العمل جوانب من محدد

موحداا تطبيقاا يضمن آخر بديل هناك فليس طويلا، وقتاا ياتغرق الدليل أعداد كان

. للتعليمات حرفياا تنفيذاا أو والقواعد للجراءات

بالمكتبة، بالعاملين خاصة دورية نشرة إصدار فائدة "طوماون" يرى هذا وفي

عن مركزة معلومات إليهم تنقل الخبارية النشرة تلك فمثل سنوياا، أكثر أو مرتين

العادة، في رسمية غير لهجتها أن كما والجراءات، والخدمات التطورات أحدث

أو بارز عضو إشراف تحت القاام مختلف من أفراد وتحريرها كتابتها في وياهم

بالمكتبة)1(. العاملين من قديم

إلى3. الجامعية المكتبات بعض اهتمام يتجه الدراسية: المواد بعض في التاجيل

المهنية معلوماتهم لتنمية الدراسة بمواصلة منهم المههلين وبخاصة للعاملين الاماح

مجال على العاملين دراسة تقتصر ول للمكتبة، يقدمونها التي الخدمة ماتوى ورفع

وسعهم في وإنما بالجامعة( الدراسة هذه توفر حال )في وحده المكتبات علم

والعلقات العامة، الدارة مثل الصلة ذات الخرى التخصصات بعض في التاجيل

واللغات اللكتروني، الحاسب واستخدام التربوي، النفس وعلم الناانية

اللغة على خاصة وبصفة الجنبية اللغات على التركيز وضرورة الجنبية...الخ

يخفى فل العربي، الوطن في الجامعية المكتبات حقل في يعملون لمن النجليزية

مكتباتنا في العاملين معظم لماتوى العام والضعف الواضح النقص الذهان على

2- Thompson, James.- Previous reference. p. 47
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مكتبية مجموعات مع فيه يتعاملون الذي الوقت في اللغات، مجال في الجامعية

بالنجليزية)1(. ومنشور مطبوع أكثر أو نصفها

تهديه4. الذي الدور أهمية على " جلفاند " يهكد المهنية: واللقاءات الجتماعات

معه، والعاملين المكتبة مدير بين الصلة تديم في المهنية واللقاءات الجتماعات

العاملين تعرف على الجتماعات فائدة تقتصر ول أنفاهم. العاملين بين وكذلك

الفرصة يتيح أيضّا ولكنها والمكتبة، بالجامعة المتصلة الجديدة والبرامج الخطط

إلى والستماع الجديدة، والجراءات بالمكتبة الخاصة المشكلت لمناقشة

هيئة وأعضاء بالجامعة المائولون وبعض زائرون مكتبيين يلقيها محاضرات

التدريس.

واتخاذ المناقشات في الدنى المراتب من العاملين إشراك أن هارو" " ويعتبر

لجنة إنشاء ويقترح والتجديد، البتكار على تااعد التي المهمة المور من القرارات

تغيير إحداث بعدم البعض وتماك إصرار لمقاومة والبحث التخطيط مهمتها دائمة

مكتبية خدمة تنفيذ وسائل وتزكية بدراسة اللجنة هذه وتقوم المكتبة، أنظمة في

التدريس هيئة من أعضاء تتضمن كما البرامج، أو الاياسات في سواء هادفة

من وممثلين الداريين وغير الداريين المكتبين من عدد إلى بالضافة بالجامعة

.) الطلب2(

وللوقوف5. المهني الداء بماتوى للرتقاء الدراسية: والحلقات المهتمرات حضور

على الجامعية المكتبة تحرص المكتبات، حقل في والفكار التطورات أحدث على

على المهنية المكتبية الهيئات اجتماعات في المشاركة على العاملين تشجيع

فإن التدريس هيئة أعضاء مع الحال هو وكما والعالمي، والقومي المحلي الماتوى

هذا في ملحة باتت الدراسية والحلقات والندوات المهتمرات حضور إلى الحاجة

ص76. سابق.- مادر آلمكتبات.- في آلعاملين إدآرة آلبنهاوي. أمين 1-محمد
1- Haro, Robert P, " Change in academic libraries," College and Research Libraries, 33: 97- 103,
March 1972. P.12.
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التكنولوجيا سبل مع التعامل ويتزايد التخصص على الهتمام يرتكز حيث العصر،

المهنة. في اللي الستخدام وسائل من وغيرها كالحاسبات، الحديثة

يتخرج أن باستطاعته كان عاماا خماين قبل المكتبي أن .)1( كاسر" " ويقول

ذلك فإن اليوم أما بنجاح، عمله يكفي بما المهنية المعلومات من رصيد ولديه الجامعة

ل مجال أي في الفرد، بأن القول في مغالة هناك وليات الماتحيل، من ضرباا يعتبر

سنوات غضون في المعرفي بالفلس خليق لهو ماتمر، بشكل مهارته تنمية على يعمل

من يصكتاب الذي الماتمر التعليم وتلقي متابعة على يكون ل الذي المكتبي فإن لذلك قليلة

يواجه سوف المهنية، الجمعيات تنظمها التي والندوات والمهتمرات الدراسية الحلقات خلل

المهنة. في والتجاهات التطورات وآخر أحدث مع أو قصدماا المضي في بالغة صعوبة

موافقة على الحصول من للموظف لبد الدراسية الحلقات أو المهتمرات أحد ولحضور

ساعات من إعفااه يتانى حتى كذلك، المكتبة مدير وموافقة فيه، يعمل الذي القام رئيس

وتقع المقرر. والنتقال النتداب بدل له يصرف وحتى اشتراكه، فترة طول العمل أيام أو

الندوة. أو المهتمر لحضور مناسباا يراه من اختيار مهمة المكتبة مدير كاهل على

نوعاا هناك أن إذ الصدد، هذا في الهند في الراهن المخزي الوضع من سايني" " ويشكو

المائولين كبار مع شخصية علقات بناء في تتمثل المكتبيين، بعض قبل من البتزاز من

الجنبية، الدول احدي في مهني لقاء أو مهتمر لحضور ترشيحهم لضمان التعليم وزارة في

على "سايني" ويشدد وأفريقيا. الوسط الشرق مثل النامية الدول في خبراء تنصيبهم أو

المهنة فإن وإل اللقاءات، تلك لمثل العاملين اختيار عند محددة سياسة صياغة وجوب

الوراء. إلى ستاير المكتبية

2- Kaser, David, " Academic librarians and the Protocol of scholarship" Library Journal, 94: 721-
February 15, 1969.p199.
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على فيها الجامعية المكتبات بعض تحث والمهتمرات الندوات حضور إلى وبالضافة

ذلك مثل بأن لقتناعها الخرى، التوثيق ومراكز المعلومات ومراكز المكتبات زيارة

والنتقادات، الملحظات إبداء وفي الساليب، بأفضل الخذ في يفيدهم "التصال"

.) فراغ1( في يعملون ل بأنهم والشعور

المههلين6. الفراد الجامعية المكتبات بعض تمنح البحوث: وإعداد والتأليف التدريس

ذات الخرى العلوم أو المكتبات علم مواد تدريس فرصة التدريس، على القادرين

يتعذر قد كتابات من الجامعة تحرم ل حتى إضافية، مكافأة نظير الصلة،

. التدريس هيئة أعضاء في النقص لاد أو عليها، الحصول

إعداد في الراغبين للعاملين اللزم العون بتقديم الجامعية المكتبات بعض تقوم كما

والتصوير الستنااخ سبل تدبير في العون هذا ويتمثل والترجمة. والتأليف البحوث

والصرف محددة، أسبوعية عمل ساعات من الموظف وإعفاء الكتابية، والعمال

مدير ويقرر والنشر. والطباعة كالنتقال المشروع أو للبحث الخرى التكاليف على

بعض على قراره يبنى ما وغالباا المقترح. المشروع أو البحث رفض أو قبول المكتبة

نفعه ومدى البحث، وصلحية المتاحة والمادية البشرية المكانات مثل العتبارات

. له المكتبة واحتياج

وجهات الجامعية المكتبات في العاملين بين الدائر الصراع أن فيه شك ل ومما

وان لبد الجامعات بأساتذة الكاديمي الوضع في المااواة أجل من الختصاص

ونشرها البحوث كتابة على أكبر وتركيز اهتمام إلى المطاف نهاية في الابيل يمهد

لجنة تشكلت المتحدة بالوليات أوهايو" ولية " جامعة مكتبة ففي الترقية. لغراض

ووضع اتصالت شبكة وإنشاء البحوث وتمويل تشجيع مهمتها العلمية للبحوث

1- Saini, B. S. Library organization for higher education: the status and role of university
librarian: Delhi, EssPublica- tions, 1976. P. 57.
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العمل هو اللجنة لتلك الساسي الدور أن ويتضح المطلوبة. للبحوث عامة سياسة

.)1( هناك المههلين للعاملين البحثي المناخ توفير على

: العربي الوطن في المكتبات اختصاصي المهني العداد مشكلت

من الكثير أن هي العربية الدول في المكتبات منها تعاني التي المشكلت أهم من

يفتقدون أنهم نجد ولذلك مهنياا، تأهيلهم أو إعدادهم يتم لم المكتبات هذه أمر على القائمين

الخطط وضع على القدرة لديهم وليات المكتبي، العمل لممارسة والفنية الدارية الجوانب

على القدرة يفتقدون وكذلك منها، الماتفيدين فئات تناسب التي والخدمات النشطة والبرامج

ومن للماتفيدين. خدمات من تهديه وما المكتبة عن العلن أو الدعوة برامج وتنفيذ إعداد

وبالتالي الماتفيدين، تجاه المكتبة اختصاصي أداء ماتوى في الواضح القصور يأتي هنا

المكتبة. ارتياد عن عزوفهم

الدول في للمكتبات المركزية الدارات في المائولين تواجه التي المشكلت ومن

لدارة جيداا تأهيلا المههلين المكتبات اختصاصي في الواضح النقص هو العربية

من الدنى الحد لديهم يتوافر لم والمعلومات المكتبات من العديد هناك إن حيث المكتبات،

المكتبة. إدارة مجال في المعرفة

لههلء تدريبية دورات عقد في ياارعون المشكلة هذه المائولون يلمس وعندما

البرامج ونوعية الااعات عدد حيث من بالغرض الدورات هذه تفي ل وقد الشخاص،

تنفيذها. المطلوب

وبرامج المكتبة إدارة أساليب تتناول موضوعات التدريبية الدورات برامج وتتضمن

الجانب ينقصها الدورات هذه ولكن للماتفيدين، تقديمها يمكن التي والخدمات النشطة

1- Miller, Susan L. et al, " to be or not be: an academic library research committee, " Journal of
Academic Librarian. Ship, 2 (1): 20-24, March 1976.p.40.
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أداء ماتوى لرفع فقط ليس وحيوي مهم أمر التطبيقي التدريب إن حيث التطبيقي،

بحيث والتطبيقي العلمي التطور متطلبات لمواجهة أيضاا وإنما المكتبة، اختصاصي

وتهيئته بكفاءة للعمل تههله التي العملية المهارات بعض المكتبة اختصاصي يكتاب

المكتبة. رواد مع للتعامل

تدريبية ببرامج التحق قد العربية الدول في المكتبات اختصاصي من عدد وهناك

لدارة لتأهيلهم كافية ليات البرامج تلك نوعية تكون وقد للمكتبات، أمناء تعيينهم بعد

تتضمن لنها المكتبات في العمل أساسيات من الدنى بالحد تزودهم ولكنها المكتبات،

والتنظيم الدارية الجراءات بعض إنجاز في تفيدهم التي والتوجيهات الرشادات بعض

والخدمات. النشطة بعض تقديم وفي المعلومات لمصادر الفني

التعرف إلى حاجة في المكتبات على والقائمين المائولين من كثيراا أن شك ول

لدارة جيداا تأهيله تم الذي المكتبة اختصاصي وشخصية هوية تحدد التي الملمح على

. المكتبة

برامج ضمن توافرها ينبغي التي الساسية المقومات على المهنية الدراسات وتركز

وهي: المكتبات، لختصاصي الاليم المهني العداد

على1. العلوم لهذه والميداني العملي التطبيق مع والمعلومات المكتبات علوم دراسة

واحد. آن في وتطبيقية نظرية علوم أنها اعتبار

المكتبات.2. في العمل بمجال العلقة ذات العلوم على التعرف

سلوك3. على ذلك وانعكاس بالمهنة، المتصلة الخلقية والماهوليات بالقيم اللتزام

العامة. المكتبة في الجمهور أو المدرسية المكتبة في الطلب

الماتفيدين4. فئات مع المكتبة اختصاصي تعامل خلل من الميدانية الخبرات تكوين

الجامعية. المكتبة على يترددون الذين
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ودراسة5. المصادر هذه وفحص الجامعية، المكتبة في المطبوعة التعّلم مصادر

الباحث. أو للقارئ مناسبته مدى وتحديد مصدر كل طبيعة

الجامعية.6. المكتبة في منها والباحثين الطلب استفادة ومدى اللكترونية الوسائط

اختصاصي إعداد على تااعد الشاملة التدريب برامج أن نهكد أن يمكن المقومات بهذه

التخطيط دور يبرز وهنا المكتبات. مجال في نوعية نقلة إحداث على القادرين المكتبات

.)1( الجامعية المكتبات لختصاصي المهني العداد في

الجامعية: بالمكتبات العاملين عدد

عدد على المكتبة مدير إلى بالضافة الجامعية المكتبة في الموظفين جهاز يشمل

في كثيراا نجدها أخرى فئة وهناك المااعدين، والطلب والكتابيين المههلين العاملين من

على الحاصلين من تتألف العالي، التعليم ومعاهد كليات ومكتبات الجامعية المكتبات

العامة الثانوية على الحاصلين من أو المكتبات، غير آخر تخصص في جامعي مههل

التي العباء ببعض الخيرة الفئة هذه وتقوم المكتبات، أعمال في الخبرة بعض لديهم لكن

على الشراف أو العارة، مكتب في العمل مثل الجامعية المكتبة في عنها غنى ل

ذلك)2(. إلى وما المااعدين، الطلب

المكتبة، ميزانية من كبير جانب على تاتحوذ العاملين وأجور رواتب كانت ولما

تحدد التي المعايير بوضع الانين مر على الجامعية المكتبات عن المائولين انشغل فقد

في المريكية المتحدة الوليات في أن "ليل" ذكر فقد بها. العاملين وعدد الموظفين حجم

غير بالجامعة، الماجلين الطلب بعدد العاملين عدد لربط محاولة قامت 1930م عام

الخدمة نوعية في الكبير التفاوت العتبار في تضع لم لكونها نظراا بالفشل باءت أنها

للماتفيدين. توفيرها يمكن التي المكتبية

ص14. -. سابق مادر . وآلعامة آلمدرسية آلمكتبات لااائي وآلالقي وآلتربوي آلمهني آلعدآد ماطفى. 1-فهمي
ص45. 1984م.- وآلتوزيع، للنشر آلعربي آلقاهرة: آلمكتبات.- في آلعاملين إدآرة آلبنهاوي. أمين محمد -2
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بالدقة يتام عملي باقتراح المريكية المكتبات جمعية جاءت 1947م عام وفي

Classification and plans for libraries in institutions عليه أطلقت بما والعمق

احتياجات على الجامعة بمكتبة العاملين عدد فيه يتوقف of hlgher education.

عن المسئولين لدى واسعاا صدى تجد فلم صعبة المعادلة وكانت بها، الفعلية الخدمة

الجامعية)1(. المكتبات

والتي 1959م عام في الجامعية المكتبات معايير في وردت التي التوصيات لكن

الماجلين الطلبة أعداد اعتبار على ركزت 1975م، عام في منقحة طبعة منها صدرت

المكتبة فتح ساعات مثل أخرى اعتبارات أضافت كما العاملين، عدد في مهثراا عاملا

المكتبة مقر حجم وكذلك بها، للعاملين الداري والتنظيم وخدماتها مواردها وطبيعة

.)2( المبنى وتصميم

المخصصة للميزانية وفقاا الجامعية بالمكتبة العاملين عدد فيقدر بريطانيا في أما

العاملين رواتب على الجامعية المكتبة أنفقته ما متوسط أن نيل" يقول" ذلك وفي للمكتبة.

لتحديد أخرى وسيلة هناك أن كما الميزانية، من %52 بلغ 1968م 1967م- عام في

.)3( الطلب عدد إلى الموظفين عدد نابة على تقوم بالمكتبة للعاملين المناسب العدد

بين معينة بناب التماك أن إلى جلفاند" يشير" عامة بصورة النامية الدول وفي

من تعاني التي الدول في وخصوصاا مناسب، غير أمر أخرى وإهمال العاملين فئات إحدى

أن يرى أنه إل الكتابيين، من كبير سيل يقبله المههلين المكتبيين أعداد في شديد نقص

2-Lyle, Guy R. The administration of the college library.4th ed. New York, H.W. Wilson, 1974.p.134.

1- American Library Association. Association of College and Research Libraries. Standards for
college libraries. Chicago, 1975. P. 30.
2- Neal, K. W. British university libraries. Bristol, the Author,
1972. p P.26.
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والتوجيه الاليم الشراف خلل ومن المنظم التدريب طريق عن حلها يمكن المشكلة هذه

.)1(

تعني ل بالمكتبة المههلين العاملين نابة زيادة أن إليه الشارة تجدر ومما

أعمال لداء يعينون المههلين بعض بأن توحي قد بل متفوقة، مكتبية خدمة بالضرورة

الكتابيين. العاملين إلى بها عهد لو أفضل وربما اقتصاداا أكثر بطرق انجازها يمكن

سواء العالية والكفاءات المهارات ذوي على الجامعية المكتبات في الطلب ويزداد

والمعرفة الشاق العمل فإن ذلك على علوةا المختلفة، العلمية التخصصات أو اللغات في

تصنيف يصبح هنا ومن البحث، مكتبة موظفو من الكبر القطاع ياودان الواسعة

خارجها من اختصاصيين أيدي على تم لو لنه ذاتها، المكتبة عمل صميم من الوظائف

أمراا ليس مثلا الكتابيين والموظفين الببليوجرافيين الباحثين بين تمييز غير من الجمع فإن

الحتمال. بعيد

الجامعية: بالمكتبات العاملين توصيف

يعمل أنه إذ الضرورية، المور من الجامعية المكتبة في الوظائف تصنيف يصعتبر

هو ما إلى إما الالطة خط وتوضيح تنفيذها، ينبغي التي والعمال الواجبات تحديد على

للداء المطلوبة والمههلت الماهولية، ومدى الواحدة، الوظيفة دون هو ما أو أعلى

يعمل كتابياا موظفاا ينافس ل المكتبات علم في الدكتوراه درجة مثلا يحمل فالذي الناجح،

قلة نتيجة كهذا بايط رتيب عمل في تاماا إخفاقاا يخفق قد بل البطاقات، صف في

تتحقق حتى وظيفة، كل بواجبات للقيام المناسبة المههلت تحديد يلزم هنا ومن الممارسة.

بالمكتبة. العاملين فئات جميع من المثلى الستفادة

ص74. سابق.- مادر موريس. 1-جلفاند،



89
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

سواء العالية والكفاءات المهارات ذوي على الجامعية المكتبات في الطلب ويزداد

والمعرفة الشاق العمل فإن ذلك على علوةا المختلفة، العلمية التخصصات أو اللغات في

تصنيف يصبح هنا ومن البحث. مكتبة موظفو من الكبر القطاع ياودان الواسعة

خارجها من اختصاصيين أيدي على تم لو لنه ذاتها، المكتبة عمل صميم من الوظائف

أمراا ليس مثلا الكتابيين والموظفين الببليوجرافيين الباحثين بين تمييز غير من الجمع فإن

.)1( الحتمال بعيد

ذلك دوماا، المتطورة العمليات من العاملين تصنيف أن إلى وويبر" روجرز " ويشير

بين النظر إعادة ينبغي لذلك معين. حد عند نموها في تتجمد أل المهساة شاءت إن

العاملين شهون مدير إلى المهمة بتلك يعهد وقد التصنيف. هذا مثل في والخر الحين

كل وفي بالدولة، المدنية الخدمة ديوان أو بالمكتبة العاملين شهون مدير أو بالجامعة

التي العدالة لن الهمية، بالغة المور من ذلك اعتبار المكتبة مدير على يجب الحالت

على ثم ومن معنوياته على البالغ تأثيرها لها الناحية تلك في الفرد الموظف بها يعامل

.)2( كافة العاملين معنويات

المطالعة قاعات أو قاعة على للشراف عاملين إلى الجامعية المكتبة وتحتاج

بالكتب والمطالبة الرفوف، على وترتيبها المعارة الكتب واستلم لعارة ومااءاا، صباحاا

ما باهولة يجدون ل الذين القراء ومااعدة بها، الماموح العارة مدة تجاوزت التي

النقص لنواحي اليومية الملحظات طريق عن الكتب اختيار في والمعاونة عنه، يبحثون

ووضع وختمها وتاجيلها الجديدة، الكتب توريد وطلب المكتبة، مجموعة في والضعف

وطلب وصولها لدى عليها العلمات

ص47. سابق.- مادر آلمكتبات.- في آلعاملين إدآرة آلبنهاوي. أمين 1-محمد
2-Rogers. Previous reference.p.37.
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عدداا أن من والتأكد المكتبة إلى منها يصل ما وتاجيل الدوريات في الشتراك

للتجليد، منها يذهب ما وتاجيل وتجميع الدوريات، كشافات على والحصول يفقد، لم واحداا

الجديدة، للضافات وأخرى للمهلفات موضوعية قوائم وإعداد المواد، وفهرسة وتصنيف

الصناديق في ووضعها النشرات وترتيب الضرورة، عند المهمة الدورية المقالت وتكشيف

من ورودها فور الكتب وحجز المكتبة، مواد عن للعلن المعارض وإعداد بها، الخاصة

واستنااخ الوثائق بتصوير والقيام الماتخلصات، وإعداد إليها، حاجة في هم لمن إعارة

العارة تبادل نظام تحت كتب على منها للحصول الخرى بالمكتبات والتصال البطاقات،

والتقارير، المراسلت وكتابة الرفوف، على للكتب الاليم الوضع من والتأكد المكتبات، بين

المراجع، أسئلة عن والجابة وأقلم...الخ، أوراق من المكتبية الدوات توفير على والعمل

. الخرى الببليوجرافية بالنشطة والقيام

الواقعة العباء كثرت خدماتها، وتنوعت نشاطها واتاع المكتبة حجم كبر كلما وأنه

فيها. العاملين كاهل على

لوظيفة تعريف بوضع المههلين وغير المههلين عمل بين جوهرية فروق وهناك

يمنح التي أو ناضجة، أحكاماا تتطلب التي الوظيفة تلك " أنها: فيصذكر المههل، المكتبي

أو بمبادرة القيام شاغلها من ينتظر التي أو معينة، إدارية وماهوليات صلحيات صاحبها

أو البحث، لمكتبة الببليوجرافي بالدور واسعة معرفة امتلك أو المكتبة، سياسة في تطوير

الجديدة البرامج لتخطيط يصدعلى الذي الشخص وظيفة هي أو عالية، لغوية أو علمية خلفية

المكتبات." تكنولوجيا في

بغيرها كما الجامعية بالمكتبات الوظائف ماميات في اختلفاا ثمة أن يذكر ومما

أو )المهني( أحياناا المههل الموظف على يطلق حيث العربي، العالم في المكتبات من

بالدرجة المههل المكتبي وظيفة ترتبط أن يجب الختلفات تلك من الرغم وعلى )الداري(.
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أو الماجاتير درجة أو الولى الجامعية الدرجة )سواء المكتبات تخصص في الجامعية

مجال في جامعية درجة على حاصلا الموضوعي( )المتخصص يكون وان الدكتوراه(،

.)1( تخصصه

الجامعية: بالمكتبات الموظفين جهاز وتنظيم اناء

المكتبة في ونظيره الجامعية المكتبة في الموظفين جهاز بناء بين كبير تشابه هناك

طويلة ولانوات الهرم. ذلك قمة على المدير يجلس حيث التكوين، هرمي فكلهما العامة،

الموضوعي. بالتخصص أو الوظيفية بالقاام إما يتم يزال ول العمل تقايم كان

والمثلة المعالجة. المادة شكل تعكس التي أو الوظيفية العمليات الوظيفية بالقاام ويقصد

أساس على القاام توزيع يقوم الجامعية المكتبات من العديد ففي كثيرة، ذلك على

القراء. وإرشاد الدوريات، التاجيل، التزويد، الختيار، التصنيف، الفهرسة، مثل: العمليات

المااعدين المكتبيين من عدد إدارته تحت يعمل مههل رئيس القاام هذه من ولكل

المواد تختار النظام هذا وضمن العمل. حجم لختلف عددهم يختلف والكتابيين، المههلين

موظفون عليها والحصول بطلبها ويقوم بالجامعة، التدريس هيئة أعضاء مشورة بعد عادة

وتصنيفها فهرستها يتم كما وأسواقها، الكتب تجارة ومشكلت بتعقيدات واسعة دراية لهم

. مدربة أيدي على

الالم تالق باهولة ياتطيع المههل الموظف أن طوماون" " يقول كهذا نظام ظل وفي

تتاح كما له، وإجادته العمل لنفس الطويلة ممارسته كم بهحص الترقية على والحصول الوظيفي

على وسيطرته المكتابة لخبرته نظراا غيره أو القام لهذا رئيااا يصبح لن الفرصة له

-1Downs, Robert B. and Delzell, R.F. " Professional duties in university libraries, "
in Branscomb, Lewis (ed.) The case for faculty status for academic librarians. Chicago, A L. a, 1970.
P.20.
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كماا جيدة بنتائج والخروج العاملين من فريق على وإشرافه الروتينية العمال من مجموعة

.)1( وكيفاا

يعلم موضوعات مع يتعامل الموظف ،أن )2(" نيل " يرى التشكيل هذا عيوب ومن
هذا مثل فإن آخر جانب ومن جانب. من هذا الطلق، على شيء ل ربما أو القليل عنها
تلك قراءة عن تماماا بعيد غيره أو بالتزويد العاملين من أو مصنفاا أو كان مفهرساا الموظف
من النتقال صعوبة سبق ما إلى نضيف أن ويمكن وتجهيزها، بإعدادها يقوم التي الكتب
قوية خلفية لديه الذي المفهرس فحتى أخرى، مكتبة في أو ذاتها المكتبة في لخر عمل
المراجع. قاعة في بالخدمة كلف ما إذا ذريعاا فشلا يفشل سوف مثلا الناانية العلوم في

التي وهي الموضوعي، بالتخصص التوزيع فهي العمل، لتقايم الخرى الطريقة أما
جهاز ويتشكل بريطانيا. في وبخاصة الجامعية، المكتبات في واسعاا صداا اليوم تصلقلىل
يعاونهم المختلفة الموضوعات في المتخصصين من عدد من النظام هذا في الموظفين
أنه همفريز" " يقول الموضوع اختصاصي تعريف وفي والكتابيين. المههلين من آخر عدد
المرجعية أو الفنية الخدمات من أكثر أو ناحية لتطوير يعين الموظفين جهاز في عضو
تخصصه، موضوع في عادة الخبرة لديه أن من الرغم وعلى محدد. موضوعي مجال في
تعيينه عند الضروري من فليس التخصص، ذلك في عالية أو أولى علمية درجة وربما

التخصص." موضوع في مههلت على حصوله اشتراط

كافياا إلماماا الموضوعي الختصاصي إلمام بالموضوع، التقايم نظام مزايا ومن
أن أيضاا مزاياه ومن . عالف ماتوى من موظفين بتشغيل يامح مما تخصصه، بمجال
أفضل واستغللها وتنظيمها الكتب اختيار بين الربط يمكنه الموضوع اختصاصي
ممثلي بين التنايق ياتطيع الموضوعي الخصائي أن ذلك إلى يضاف استغلل.
بعضها ووضع واستبعادها، الكتب باختيار المثال سبيل على يتعلق فيما الفرعية المكتبات

والتصنيف. والفهرسة المكتبة، استخدام على الطلب وتدريب المراجع، قاعة في

1- Thompson, James. Previous reference.p.39.

2- Neal, K. W. Previous reference.p.26
.
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المااوئ بعض له الموضوعي للتخصص وفقاا الموظفين جهاز تشكيل أن غير

يخدم أو يعاون الذي الوقت في يتخصص" " أن مكتبي أي بإمكان ليس وأنه والعقبات.

ما كل فإن أخرى جهة ومن التدريس. هيئة أعضاء من مثله المتخصصين من عشرات فيه

إلى أضف فحاب. الببليوجرافي التخصص هو الحالة هذه في المكتبي يقدمه أن ياتطيع

وقلة الخرى، التقليدية النظمة مع بالمقارنة النظام ذلك يتكلفها التي الباهظة النفقات ذلك

عمله. خلل من الموضوع اختصاصي يكتابها التي الدارية الخبرة

مكتبات معظم ففي بإسهاب. الموضوعي المتخصص دور "برايان" ويناقش

مع التصال تبادل في الموضوعي المتخصص أنشطة تنحصر البريطانية الجامعات

وإرشاد المراجع وخدمات والتصنيف، والفهرسة الكتب، واختيار التدريس، هيئة أعضاء

حدود في إل يتم ول ثانوياا القراء وإرشاد المراجع خدمة أي الخير النشاط كان وان القراء،

ضغوطاا يضع الوظيفي الكادر حيث من التدريس هيئة بعضو مااواته أن ويرى ضيقة.

الخلف بإثارة يهدد الممتازة الصفوة من "طبقة" خلق وأن الدارة، في المشاركة على

المتخصصين ترقي فرص من يحد ذاته الوقت وفي العاملين، مجموعة بين والشقاق

التامية أن "برايان" يلحظه ومما الدارية. خبرتهم شأن من بالتقليل أنفاهم الموضوعيين

لو فحتى والتضليل، والزيف الطموح من شيء فيها الموضوعي( المتخصص )أي ذاتها

في حقيقيين متخصصين توفير من عملياا تتمكن فلن منهم، غفير عدد المكتبة لدى كان

مثل الضخمة العريقة الجامعات في سيما ول المعرفة، مجالت من مجال "كل"

". "مانشاتر

الموضوعي( )المتخصص التامية استبدال في مكتبات عدة أخذت أن غرو ول

.)1( الموضوعي بالمكتبي

1-Bryan. Previous reference.p.75.
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وخدمات القراء بين التصال حلقة الموضوعي المتخصص "ميشالك" ويعتبر

الماتفيدين، مع علقات يقيم أن يجب منه وللفادة معين. قام عن مائولا لكونه المكتبة،

المتخصصين من غيره مع التعاون ذلك في بما المجموعات وتنمية الكتب اختيار ويتولى

والببليوجرافية، المرجعية والخدمات بالتدريب ويقوم والتوازن، للتوافق وتحقيقاا للتكرار تحاشياا

الداخل في واتصالته تعاونه يكون أن على الفنية، والعمليات الببليوجرافي الضبط وأعمال

.)1( معاا والخارج

الجامعية المكتبات في الموضوعي المتخصص دور أن الخر البعض فيرى

يعين المكتبات ففي الكبيرة. المكتبات في دوره عن يختلف والمتوسطة الصغيرة

الصغيرة المكتبات في أما صلة، ذات موضوعات ثلثة أو موضوعين لتغطية المتخصص

هيئة أعضاء كان وإذا كاملا. الجتماعية أو الناانية العلوم قطاع عن مائولا يكون فربما

بالتأكيد يتغير سوف التجاه هذا فإن الجديدة المواد اختيار عن المائولون هم التدريس

. الموضوعي المتخصص تعيين بمجرد

من نابة تعيين أي الموظفين، جهاز تشكيل في النظامين بين الجمع ولعل

أناب من الوظيفية، للعملية وفقاا الباقين وتشغيل موضوعي أساس على للعمل الموظفين

دون الفعلي للتخصص العاملين بعض أمام الفرصة يهيئ الوسط الحل فهذا المور.

.)2( الوظيفية العملية ومائوليات بتبعات إرهاقهم

الجامعية: المكتبات في العمل وحوال

من بها للعاملين الجامعية المكتبة توفره الذي المناسب المناخ العمل بأحوال يقصد

. والتقاعد الضافية الميزات الترقيات، الصحية، الرعاية الجازات، العمل، ساعات حيث

1- Michalak, Thomas J. "Library services to the graduate community: the role of the subject
specialist libraian," College and Research Libaries, 37: 257- 265, May 1976.

ص59. سابق.- مادر آلبنهاوي. أمين 2-محمد
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ورفع العمل فعالية زيادة في ثمارها تهتى المناسبة الطبيعية الظروف أن والمعروف

يلي فيما أتناول وسوف الايئ. تأثيرها الايئة للظروف أن كما للعاملين، المعنوية الروح

ومنها: الجامعية بالمكتبة العمل أحوال من بعض

العمل: ساعات -1

ول صباحاا الثامنة في الحاضر وقتنا في أبوابها الجامعية المكتبات معظم تفتح

للنظم تبعاا الخماة أو الاتة السبوع أيام طول مااء العاشرة وأحياناا الثامنة قبل تغلقها

ساعات وترجع السبوعية. العطلة أيام الوقت لبعض أبوابها تفتح كما المحلية، والعادات

العادة في يقابلها ل التي الجامعيين الطلب أعداد في المضطردة الزيادة إلى الطويلة الفتح

المطلوب. الحيز في موازية زيادة

أن عن المتحدة بالوليات الجامعية المكتبات في الماحية الدراسات إحدى وتكشف

وبالنابة ساعة وثلثين ثمان يتجاوز ل المههلين للعاملين بالنابة العمل ساعات متوسط

دواماا يقضون الفنية العمليات أقاام معظم في العاملين وأن ساعة، أربعين المههلين لغير

مع العربي بالعالم الجامعية المكتبات معظم في الاارية هي الناب هذه أن ويبدو اعتيادياا.

السبوعية. العطلة أيام اختلف

الصلة )وساعة الوجبة حصة هي الذروة ساعات أن إلى وباكاتر" "سميث ويشير

أحداهما فترتين على العمل فكرة العاملون يفضل لم ما وأنه السلمية(، الدول بعض في

لما نظراا نفوسهم، في سيئة أثراا يترك سوف بذلك تكليفهم فإن ماائية والخرى صباحية

في يقيمون للذين وخصوصاا واليها المكتبة من والعودة الذهاب في وقت من يضيعونه

إل الجامية، والراحة الوجبة في ينفق الذي الوقت إلى بالضافة المكتبة، عن بعيدة أماكن

ويضيفان كامل، يوم طوال ونشاط بهمة العمل مزاولة على قادرين الموظفون كان إذا
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بالكآبة يصابوا ل حتى للموظفين بالنابة العمل جداول أعداد في واجبة المرونة بأن القول

.)1( الوظيفي نشاطهم أو الحيوية قواهم في والهبوط

الجامعية المكتبات لموظفي العمل جداول إعداد في المرونة فوائد باركي" " ويبين

ينبغي الذي وهو المحوري" الوقت " ناميه أن يمكن ما العادة في هناك أن يقول حينما

أما صباحاا، عشرة الحادية إلى التاسعة الااعة من وليكن العاملين، جميع على حضوره

إخضاعها فيمكن مااء، والاادسة صباحاا الثامنة بين الواقعة تلك ولتكن الخرى، الوقات

العمل ساعات لتراكم معين حد يوضع أن يجب النضباط يتحقق وحتى مرنة، لجداول

أسبوعياا.

الجامعية المكتبة فإن الدراسيين الفصلين بين ما وعطلة الصيفية العطلة خلل أما

وهذا والساتذة. الطلب جانب من عليها التردد لقلة نظراا نابياا، أقل لااعات أبوابها تفتح

في نظرائهم عن الجامعية المكتبات في العاملون بها يتميز إضافية ميزة يعتبر ذاته حد في

تفضيل على للبعض دافعاا تكون قد الثانوية المور تلك مثل أن والغريب العامة. المكتبة

المكتبات. من سواها في العمل على الجامعية المكتبات في العمل

من يتأتى الذي النشاط تجديد من نوعاا يتطلب الجيد الداء على الراء وتتفق

الحرة، القراءة ومن الجامعة، موظفو من وغيرهم التدريس هيئة بأعضاء العاملين اتصال

شرب أو المرطبات لتناول يومياا مرتين أو واحدة مرة قصيرة لفترة العمل عن والنقطاع

.)2( الخرين الزملء مع التحدث أو والقهوة الشاي

1- Smith, D. L. And Baxter, E. G. College library administration London, Oxford University Press,
1965. P58.
1- Barkey, Patrick, " Flextime; the workweek revolution," Library Journal, 103: 713, April 1,
1978p90.
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الجازات: -2

الخرى العطلت أو السبوع نهاية عطلة سواء الرسمية العطل إلى بالضافة

في العاملون يتمتع أن يجب والمحلية، والوطنية الدينية العياد عطلت مثل المقررة

تبعاا الانوية الجازة مدة وتختلف الجر. مدفوعة سنوية بإجازات الجامعية المكتبات

خماة عن تزيد ول شهر عن تقل ل أنها الغالب وفي بالدولة، للعاملين العام للنظام

مواعيد في الانوية الجازة على الحصول بالمكتبة العاملين على يتحتم وقد يوماا. وأربعين

كما ماتمر، بشكل المكتبة لتشغيل ضماناا التدريس، هيئة أعضاء إجازة مواعيد عن تختلف

تجزأ أن المكتبة مدير وموافقة نفاه الموظف طلب على بناءاا أو الضرورة حالة في يجوز

كلها الجازة تلغي الحالت بعض وفي لحق. وقت إلى تهجل أو فترتين، إلى الجازة هذه

لمقتضيات وفقاا ذلك كل ويتم مادياا. عنها يعوض أن على الموظف بموافقة بعضها أو

العمل.

وفق تقرر والتي والجزئي الكامل الجر مدفوعة المرضية الجازات أيضاا وهناك

تتراوح المتحدة الوليات وفي الواحدة. الدولة في المدنية الخدمة بنظام المحددة الجراءات

تحديد دون الجر مدفوعة أيام عشرة بين الجامعية المكتبات في للعاملين المرضية الجازة

في )كما العتبار في المريض الموظف خدمة ومدة المرض ظروف بوضع ولكن المدة،

كولومبيا(. جامعة

العاملت للايدات )الوضوع( إجازة الجامعية المكتبات تمنحها التي الجازات ومن

كاملة. شهور ثلثة إلى مصر بينها ومن الدول بعض في تصل وقد الحيان، معظم في

من يومياا ساعتين لمدة الم فيها تفرغ والتي "الرضاعة" أو المومة" " إجازة كذلك وهناك

وليدها. إرضاع أجل
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حالت في تمنح التي مرتب بدون أو كامل بمرتب الطارئة الجازات تغفل ول

النخراط إجازة وأخيراا للشهادة، المحاكم أمام المثول إجازات وكذلك القصوى، الضرورة

)التجنيد(. اللزامية الخدمة في اللزامي أو التطوعي

للخدمات المناسبة للتغطية تدبير تعمل أن المكتبة على يجب الحوال جميع وفي

عند كافية مرونة ذلك على يااعدها وقد العاملون، فيها يتغيب التي الوقات في المكتبية

.)1( المااعدين الطلب عمل لااعات ذكي استغلل العمل جدول إعداد

الصحية: الرعاية -3

الجامعة توفرها التي الصحية الرعاية من الجامعية المكتبات في العاملون ياتفيد

العلج على الصحية الرعاية هذه وتنطوي بها، العاملين فئات ومختلف والطلبة للساتذة

وتقوم الخارجية، بالماتشفيات أو الجامعة بماتشفى أو الصحية بالدارة سواءا المجاني

للدارة التابعة الصيدلية طريق عن العاملين من للمرضى الدواء بصرف الجامعات بعض

وإن لخرى، دولة من تختلف المتيازات هذه فإن وعموماا الجامعي، الماتشفى أو الصحية

معظم بين مشتركاا قاسماا يصعد المخفضة العلجية المشروعات أحد في الشتراك كان

علج على تقتصر قد الصحية الرعاية أن بالذكر والجدير والوربية. المريكية الجامعات

.)2( عائلته أفراد أيضاا منها ياتفيد قد كما وحده، الموظف

والتقاعد: الضافية الميزات -4

الجامعية المكتبات تعلن البشرية العناصر أفضل وتعيين لجتذاب الدائم سعيها في

الجازات تشمل قد المزايا هذه أن "رايت" ويذكر للعاملين. تمنحها إضافية مزايا عن

التصويت وإجازة للمهات، والرضاعة الولدة وإجازات البحتة، الشخصية للسباب الطارئة

1- Personnel policies in libraries, ed. By Nancy Patton Van Zant. New York, Neal- Schuman, 1980.
P.36.

ص72. سابق.- مادر آلمكتبات.- في آلعاملين إدآرة آلبنهاوي. أمين محمد -2
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من أكثر أو واحد في المخفض الشتراك تشمل قد كما الجنازات، وتشييع النتخاب، في

ومكافأة والجزئي، الكلي العجز وتأمين الحياة، على والتأمين الصحية، الرعاية مشروعات

. الخدمة نهاية

معظم في الجباري والتقاعد التقاعد. معاش دفع أيضاا النطاق هذا في ويدخل

سن بين المتحدة الوليات في التقاعد يتراوح فيما الاتين، سن بلوغ عند يبدأ العربية الدول

توفر المريكية المكتبات جمعية أن "ليل" ويذكر والاتين. والثامنة والاتين الخاماة

برنامج في الشتراك يمكنه الجمعية فعضو العمار، لمختلف شاملة وقاية وتضمن

نفقات معظم وتغطية الجراحية والعمليات الصحية والرعاية والعجز التقاعد يشمل خماسي

والاتين)1(. الخاماة دون كان إذا العلج

الترقيات: -5

المكتبة حاجة أهمها كثيرة لعوامل الجامعية المكتبة في الموظف ترقية تخضع

استمارة هاجرتي" " يقترح الموظف لداء دقيق ولقياس الموظف. أداء ماتوى وارتفاع

التية: البنود على وتشتمل الغاية لهذه تعد مباطة

هل1. متواصل، إنتاجه هل وكادح، مصجد هو هل العمل: في الموظف إسهام مدى

إنتاجيته؟. لزيادة إليه يحتاج الذي ما قدراته، له تههله ما ينفذ

دقيق2. عمله هل عليها؟ المتعارف بالساليب الموظف ياتعين هل الداء: كيفية

يمكنه كيف وحدته، أو قامه في الجودة معايير مع عمله ياتقيم هل ومقبول؟

الداء؟. تحاين

1- Wright, James, " Fringe benefits for academic library person" College and Research libraries,
21: 19, January 1970.p.77.
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العمل3. يمكنه هلي التعليمات؟ ملء الموظف يتبع هل المطلوبة: الشراف درجة

في الخرين على يتواكل هل المباشر؟ رئياه جانب من مفرطة معاونة دون

بها؟. ياتخف أم الالوك وآداب لقواعد يمتثل هل مجموعته؟

الجماعي4. العمل على يعاون هل الموظفين؟ من بغيره يحتك هل بالخرين: علقته

تحاين يمكنه كيف المناسب؟ بالشكل راسائه لتعليمات ياتجيب هل يعوقه؟ أم

.)1( علقاته

عمل صميم من يصبح الموظفين أداء تحليل فإن الترقيات إلى الحاجة ظهور ولدى

ويوصي وجدت. إن الترقيات لجنة مع أو القاام، راساء مع بالتشاور المكتبة، مدير

بأعضاء الخاصة لتلك متااوية للمكتبيين بالنابة الترقي وفرص معايير تكون بأن "جلفاند"

المعايير، تلك تطبيق عند الخاصة الظروف ومراعاة بالمرونة اللتزام مع التدريس، هيئة

أو العلمية البحوث لنشر الكافي الوقت إلى يفتقرون الجامعية المكتبات في فالعاملون

أو علمية مههلت على والحصول الدراسة لمواصلة ياعون منهم الكثيرين أن كما المهنية،

.)2( متقدمة مهنية

والمكافآت: الحوافز -6

الداء لهرصقي لبد وكان بجدية، للعمل الدافعية على تحث ما هي دوماا الحوافز إن

العاملين يوجه وعادل ملئم حوافز نظام وجود من مهساة، أو تنظيم أي في الوظيفي

دائماا وكانت بها، يعملون التي للمهساة النتماء شعور لديهم ويزيد العمل، لنجاز

الجور إدارة يشابه بما الضافية، والمزايا الحوافز إدارة استخدام في بالتوسع المطالبة

. المهساة إليها تاعى التي والهداف للحاجات وداعم ملئم وبشكل والرواتب،

1- Hagerty, Philip E," Evaluation of personnel," in Yenawine, Wayne S.(ed) Library evaluation.
Syracuse, N.Y, Syracuse University Press, 1959. P. 21.

ص85. سابق.- -مادر موريس. 2-جلفاند
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المهثر تعتبر أنها على وأنواعها، الحوافز بمفهوم الدارة وعلماء الباحثون اعتنى وقد

التعريفات ببعض ناترشد هنا ومن المهساة، في العاملين بوصلة يوجه الذي الخارجي

المنظمة إدارة توفرها وغيرها علوة مكافآت، وسائل أو فرص أنها على للحوافز، والمفاهيم

عليها للحصول الاعي أجل من الدافع لديهم وتوفر رغباتهم لتثير العاملين، الفراد أمام

يحاون التي حاجاتهم لشباع وذلك الاليم، والالوك المنتج، والعمل الجهد، طريق عن

بها. ويشعرون

من العاملين خوف هي الالبية فالحوافز إيجابية، وحوافز سلبية للحوافز: أنواع وهناك

على وتقترن وإبداع، تجديد لكل بمعارضتها الالبية الحوافز وتتصف والتهديد، العقاب

تلك فهي اليجابية الحوافز أما واللتزام، العطاء ماتوى من يمكن ما بأقل تقدير أحان

وهي مادية: حوافز إلى: وتنقام مادية وحوافز العمل. في والتجديد البداع روح تنمي التي

الرواتب مثل متنوعة أشكالا تتخذ ملموسة حوافز وهي المادية، الفرد حاجات تشبع التي

للفرد يعطى المال من مبلغ وهي والمكافآت الانوية الزيادات اليومية، الجور الشهرية،

إثارة في المال على تعتمد ل التي تلك بها ويقصد معنوية: وحوافز متميز. بعمل لقيامه

العنصر احترام أساسها معنوية وسائل على تعتمد بل العمل، على العاملين وتحفيز

خلل من تحقيقها إلى ياعى اجتماعية، وتطلعات أحاسيس له حي كائن هو الذي البشري

أهمها: من والتي المنظمة في عمله

أما1. بالكفاءة، ارتبطت إذا فيما العمل على كحافز الترقية فاعلية تعتمد الترقية: فرص

بابب التحفيز، في أثره سيفقد كحافز الحالة هذه في الترقية فإن بالقدمية ربطت إذا

والعادي. البداع على القادر أي المههل الفرد بين المااواة

للعاملين2. شكر رسائل توجيه أو تقدير شهادات بمنح ذلك ويكون العاملين: جهود تقدير

الشرف. لوحة على أسمائهم تاجيل أو الكفاء،
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هو3. الدارة في العاملين إشراك من الساسي والهدف الدارة: في العاملين إشراك

بأهميتهم. إشعارهم طريق عن العمل على حفزهم

معنويات4. على كبير تأثير له حافز العمل في الستقرار العمل: واستقرار ضمان

العاملين.

العمل5. إلى الجديدة والماهوليات الواجبات إضافة أن حيث العمل: دائرة توسيع

وبالتالي والروتين، الملل على وتقضي العمل في الرغبة من تزيد للموظف الصلي

العمال. أداء على الفراد حفز من تزيد

حافزاا6. العمل إثراء يعد وبذلك الفرد، لختصاص جديدة مهمات إضافة أي العمل: إثراء

للعمل. النااني التحفيز مجال في استخدامه إلى المنشآت تلجأ مهماا، معنوياا

العمل7. بيئة في المناسب الصحي المناخ توفر أن العمل: ومناخ ظروف تحاين

كان كلما مناسبة، العمل ظروف كانت فكلما المناسبة...، والتهوية الجيدة كالضاءة
أحان)(1. الفرد استعداد

الجامعية: المكتبات في العاملين إدارة قضايا بعض

المكتبة: في الوظيفي الرضا -1

إيجابية مااهمة تاهم التي والبيئية والمادية النفاية بالظروف يهتم الوظيفي الرضا

الموظف. به يرضى الذي الوضع في

يحصل وما الموظف يريده ما بين الفارق على التعرف خلل من الرضا تحديد ويتم

يزداد فعلا، عليه يحصل ما للموظف رغبات تجاوزت كلما أنه ذلك ويعني فعلا، عليه

بين الفارق خلل من الرضا حددوا آخرين مفكرين هناك أن بيد الرضا، بعدم شعوره

بجامعة ميدآنية درآسة آلمعلومات: ادمات جودة على وأثره آلبشرية آلموآرد إدآرة كمفهوم آلدآالي آلتسويق طرشان. 1-حنان
ص105. ،آذآر2014م).- ،49ع1( مج وآلمعلومات.- للمكتبات آلردنية آلمجلة بسكرة.



103
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

يتجاوزون آخرون مفكرون أن كما الوظيفة، من ومكتاباته الموظف رغبات ل توقعات

عليه. الحصول ينبغي ما حول بمشاعر، الخذ إلى الموظف وتوقعات رغبات اعتبار

إيجاد خلل ومن الحوافز، أن يرون الوظيفي الرضا لموضوع الدراسات وبعض

والجهود ناحية، من الحوافز وتشمل الموظف عليها يحصل التي العوائد بين التوازن وضع

الشعور من حالة إلى التوصل إلى ذلك أدى التوازن تحقق فإذا عمله، في يبذلها التي

الرضا. بعدم شعور وجود إلى فيقود التوازن هذا تحقق عدم أما الموظف، لدى بالرضا

ووجود النفاية وأبعادهم خلفياتهم في وتمايز الموظفين بين فردية فروق وتوجد

فيها يكون التي المواقف في وتباين بالموظف المرتبطة والغايات الهداف عدم من وضع

عوامل وتتعدد معالجتها في تدخل قضية تكون قد الوظيفي الرضا دراسة فإن الموظف

هذه المكتبات في العاملين بين الوظيفي الرضا عالجت التي البحاث تناولت وقد جمة،

في العمل ومدة المهنية، والمجموعة والجنس، والان، ذاته، العمل علقات العوامل:

الموظف. بها تعمل التي والدائرة المهني. واللتزام الرقابة، وماتوى معينة، مهمة ممارسة

العمل. بيئة وأثر المهني. والعداد التدريب وأثر للموظف. الكاديمي بالمركز والعتراف

الناانية. العلقات ودور والحوافز.

إبراز في تتمثل لسباب الحاضرة المعالجة في المكتبات في الوظيفي الرضا ويتمثل

من عنها الكشف شأن من لما الوظيفي الرضا تحقيق في تاهم التي العوامل ودور طبيعة

من أكبر قدر وإيجاد بلدنا، في المكتبات في للعمل مناسب وضع تهيئة في إسهام

المكتبات في العمل وامتهان دراسة على القبال وتشجيع المكتبات، العمل في الستقرار

على الضوء بتاليط الوظيفي الرضا معالجة إلى ترمي التي الدراسات وتوجه العربية،

الاابقة بالبحاث المرتبطة والنتائج والحيثيات الموضوعات معالجة في المهمة الجوانب

. الموضوع حول
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ذلك بها يتحلى التي أهمية من معين بموضوع متصلة قضية أية دراسة وتكتاب

اكتابت نعيش الذي المعلومات عصر وفي به، المجتمع يعلقها التي أو الموضوع

والخدمات والوعية المعلومات مراكز أنواع كافة يشمل الذي الواسع بمفهومها المكتبات

الوعي بث عملية في البناء لدورها المجتمع حياة في بارزة مكانة والتصالية التوثيقية

للمعلومات. والجتماعية القتصادية التنمية متطلبات وتلبية نواحيه، بشتى التقدم ودعم

المرجعية، الخدمة ومنصات الكتب رفوف خلف المكتبات موظفو أعمال تتجمد لم

والمهساات والشركات العلمية الجمعيات إلى ودخلوا تحركوا قد المكتبات موظفو بأن

العلوم من والمعلومات المكتبات فعلم أنواعه، بمختلف الكبير والمجتمع بل المدنية

وقد المجتمع، لخدمة أسات قد أنها بل فراغ في تقع ل مهساات والمكتبات الجتماعية،

أجل من وحاجاته المجتمع برغبات علم على يكونوا أن المكتبيين من المر هذا تطلب

مصادر بتوفير والحاجات الرغبات تلك وتلبية لمواجهة مناسبة مكتبية سياسات تطوير

الملئمة. المعلومات

ومع والمكتبة، المجتمع بين المتوهجة التصال نقطة يمثلون المكتبيين ههلء إن

استخدام وازدهار المكتبيين، به يضطلع الذي الدور هذا نطاق اتااع لوحظ اليام مرور

مراصد وتنامي العلمية، المعلومات حوسبة مجالت في ودخولها اللكترونية الحاسبات

ماتوى على بل معين، قطر في المعلومات مراكز ماتوى على ل التصال المعلومات،

عبر معها والتصال منها الستفادة وانتشار المعلومات شبكات في يتجلى كما دولي

التصالت أقمار المتباعدة القارات عبر التصال هذا وتيار الطرفيات، أو المنافذ

فوقها. المحددة أفلمها في تجوب التي الفضائية

المجتمع من أكبر اهتماماا المكتبيين دور استقطب المعلوماتية البيئة هذه وفي

تقل ل المكتبيين مهنة إن المكتبات، في العمل بمهنة العتراف نحو تقدماا وإحراز والدارة
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والدراسة الخ، المعمارية.. والهندسة والطب المحاماة كمهنة الخرى المهن عن مكانة

المجتمع في حظاا أقل بعد تزل لم التي المهنة هذه أفراد بين الوظيفي الرضا لقضية

المكتبات تهديه الذي للدور الفعلية القيمة من أهميتها تكتاب الخرى المهن مع بالمقارنة

مناحيها)1(. بشتى المجتمع حياة في وموظفوها

التدريس: هيئة ووعضاء العاملين اين العلقة -2

المكتبة في العاملين بين واعف وتعاون وثيقة علقة وجود ضرورة حول الراء تتحد

على الطلب بتشجيع كفيلة العلقة تلك فمثل بالجامعة، التدريس هيئة وأعضاء الجامعية

أو تعاون دون عمله يهدي الذي المكتبي أن كما حد. أقصى إلى المكتبة موارد استغلل

في الدراسية المناهج أن نعلم ونحن قيمة. ذا نجاحاا يصادف لن التدريس هيئة لدى ارتياح

" جانب من واضحة سياسة تاانده الذي المكتبي، دور تغفل أن يمكن ل والبحوث الجامعة

الجامعي. التعليم أركان من أساسياا ركناا المكتبة اعتبار على تحث " الدارة

التالي: النقاط في العلقة تلك في المكتبي دور بتلخيص ليل" " اهتم وقد

مناهجهم1. الماتطاع قدر وتفهم التدريس، هيئة أعضاء على شخصية بصفة التعرف

البحث. ومشاكل التدريس في الخاصة

اتصالته2. خلل من والقاام الكليات مجالس اجتماعات حضور في المشاركة

يتكون وحتى المناهج، في تطوير أو تغيير بأي علم على يظل كي الشخصية،

الجديدة. التطورات إزاء المكتبة تفعله أن يجب لما التصور بعض لديه

وخدمات3. بموارد المكتبة( مجلس اجتماعات )في الفرص تانح كلما الساتذة تذكير

البحوث. إجراء في أو التدريس في سواء تفيدهم قد التي المتنوعة المكتبة

ص48. سابق.- مادر يوسف.- طه -1
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قوائم4. خلل من وذلك المتوفرة والمواد الكتب عن المعلومات بأحدث الساتذة تبليغ

أخرى، وسيلة أي أو الجديدة بالكتب الشخصية المعرفة أو المطبوعة الضافات

المعملية. التطبيقات أو المناقشات أو المحاضرات في منها الستفادة يمكن حتى

حتى5. الحرة، الدراسة مواد من طلبهم حاجة لمعرفة بالساتذة الشخصي التصال

المطالب. تلك لتحقيق المناسبة الخطوات اتخاذ في يشرع

تحقيق6. مثل والبحث، التدريس لخدمة كافية لمرونة المكتبة ولوائح سياسة تطويع

المواد بعض حجز أو العلمية، الدوريات إحدى في مهقت اشتراك في أستاذ رغبة

.)1( الخ المناقشة... لغرض خاصة قاعة في

تكون أن يمكن التدريس وهيئة بالمكتبة العاملين بين العلقة أن "جلفاند" ويرى

دعوة يمكنه بدوره فالستاذ متبادلة. علقة تكون أن بشرط وذلك فعلا، مثمرة علقة

أن يمكن التي الببليوجرافية الدوات لمناقشة الدرس قاعة إلى بالمكتبة العاملين أحد

بالمواد لتزويده بالمكتبة العاملين استشارة إلى اللجوء يمكنه كما الطلبة، منها ياتفيد

والباحثين. العليا الدراسات طلب لمعاونة الخاصة والتاهيلت

العاملين بين البناء للتعاون الفرص أعظم المكتبة مجلس اجتماعات وتحقق

فإنهم الجتماعات، تلك لحضور الساتذة بعض يدعي فعندما التدريس. هيئة وأعضاء

مثل المور، من بالعديد يتعلق فيما توجيهاتهم من الستفادة يمكن كماتشارين يدعون

الجامعة، إلى ينتمون ل من قهبل من المكتبة واستخدام العارة، لقواعد سياسات وضع

راساء مثل العليا الرتب من العاملين واختيار المكتبة، ميزانية وتدعيم المخطوطات، ونشر

هدايا رفض أو وقبول عادية، كتب مجموعة شراء رفض أو وقبول الفرعية، المكتبات

جديد مبنى لنشاء خطة ودعم الفروع، بعض دمج أو فرعية مكتبة وإنشاء الممزقة، الكتب

1-Lyle. Previous reference.p.109.
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والنتقال المكتبية، العمليات في اللي الستخدام تنمية أو وإدخال تصميمه، عناصر وأهم

الجامعة)1(. لمجتمع المكتبية الخدمة على ذلك تأثير ومدى لخر تصنيف نظام من

السلوك: قواعد -3

تنظيم وضع إلى ملحة الحاجة أصبحت الجامعية، المكتبات مهنة وازدهار نمو مع

وسمعة ماتوى تحاين إلى الساس في يهدف التنظيم ذلك مثل لن والقيم، للممارسات

إلى عادة التنظيم ذلك يميل وإنما فحاب، الهدف هو ذلك وليس المهنة. تلك أصحاب

وقد بالخرين، والبطش النانية دوافع تحركهم الذين أولئك أنشطة على قبضته إحكام

كالطب مجالت في النبيلة والمقاصد العليا المصثل بلورة على بالفعل الالوك أنظمة ساعدت

المهن. من وغيرها والتعليم والهندسة والقانون

جمعية يد على المكتبات مهنة في النوع ذلك من معروف تنظيم أول ظهر وقد

المهني الماتوى رفع وراءه من الهدف وكان 1939م، عام في المريكية المكتبات

المكتبة ورواد الحكومية الالطات تجاه المكتبي مائولية وتحديد لعضائها، والتعليمي

.)2( كله والمجتمع والمهنة نفاها

البريطانية المكتبات لجمعية التابعة المكتبية" الخدمات "لجنة أوصت بريطانيا وفي

تقنيات وبوضع ماتواها، سلمة لضمان المكتبية للخدمة تقنيات بوضع 1980م عام في

الموظف، كفاءة التالية: العناصر فيها تدخل أن على المهنة، في العلقات لتنظيم أخرى

المالي، الالوك التحيز، وعدم الفكر وحرية المهني والستغلل الرواد، أسرار واحترام حماية

والمانة)3(.

ص29. سابق.- آمادر موريس. 1-جلفاند
2-American Library Association. Committee on Code of Ethics. Previous reference.p.780.

1- the Library Association. " Professional ethice – some areas of concern" in A librarian,s
handbook, vol. 2. London, 1980. P. 787.
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الالطات إليهم تفوض الذين أولئك وخصوصال المكتبات في العاملين على ويجب

استقللية، وقراراتهم أحكامهم تكون أن المكتبي، العمل جوانب من أي في والماهوليات

في حقه ياتخدم المائول أن فكما بصحتها. راسخ وإيمان كافية شجاعة لديهم يكون وان

العلوة إقرار أو بترقية التوصية عن يمتنع أن أيضاا عليه العاملين، بعض بترقية التوصية

لها. الماتحقين لغير

عليه مكتبته، غير في أخرى وظيفة يقبل الذي المكتبي أن الالوك قواعد ومن

للمكتبة، بالولء المكتبي ويدين كاف، بوقت مغادرته قبيل بذلك المكتبة مدير إشعار

الاياسات على التعليق أو النقد عن يماك أن ذلك معنى ليس ولكن العاملين، من وزملئه

يعمل وأل المكتبة، حدود داخل انتقاداته يحفظ أن عليه بل معها، يختلف التي والجراءات

فل الشخصية الخلفات بلغت ومهما زملئه. أحد مكانة إضعاف أو سمعة تشويه على

. الفرد عمل إعاقة أو بتعطيل لها يامح أن ينبغي

المكتبي. العمل قوة مصادر من الرفيع والذوق الحان لق الخص أن ليل" " ويهكد

إقامة أن من بالرغم زملئه، مع التعامل في ودوداا رقيقاا الموظف يكون أن من ثمة فليس

المكافأة أن الموظف وليعلم فيه. مرغوب غير أمر العمل في جداا حميمة شخصية علقات

ولكن العقار، في التجار يجنيها التي بتلك تقاس ل مهنته من عليها يتحصل التي المادية

عن متحدثاا الجامعي الحرم أرجاء المتذمر أو الشاكي يجوب لن كافياا مبرراا ذلك ليس

أو المشرفين أحد المدير عبر أن حث وإذا العمل. في ببقائه يقدمها التي التضحيات

فرصة هذه فليات العاملين، أحد تصرف أو موقف من استيائه عن القاام راساء

مشاعره)1(. ليذاء أو منه للنيل للخرين

أن له ويبدو العاملين. سلوك على المكتبة أجواء تهثر كيف "جوردان" ويصف

اللذان الهادئ والجو المطلق فالصمت العاملين. لالوك تبعاا يتبدل أنفاهم القراء سلوك

1- LYLE. Previous reference.p. 161.
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أن أما الجامعية، المكتبات في جداا الضرورية المور من والبحث القراءة على يااعدان

عن الطلب إعاقة في بذلك يتاببوا فلن الضوضاء، ويحدثون أصواتهم العاملون يرفع

الضجيج)1(. من المزيد إحداث بدورهم القراء سيحاول وإنما فقط استذكارهم متابعة

العاملين: مشاكل -4

ظهور من المئات إلى فيها العاملين تعداد يصل مكتبة على الغريب من ليس

ل التي والعصبية النفاية بالضرابات المشاكل تلك من جزء ويرتبط المشاكل. بعض

نطاق خارج والخلفات بالضغوط بعضها يرتبط كما الفراد، بعض لدى اجتنابها إلى سبيل

إعاقته إلى أو متلحقة، أو مهقته بصفة الموظف إنتاجية ضعف إلى يهدي مما العمل،

العمل. عن كلياا

العزيمة، في وهن أو الروتين، من الموظفين ملل عن ناجمة أخرى مشاكل وهناك

متعددة. أخرى أسباب عن أو الراساء، خيبة أو

يفضي أو الموظف، إليه يحتكم أو يلجأ أن ياتطيع من هناك يكون أن يجب لذلك

الوحيد والملجأ الملذ هو المكتبة مدير وليس والمشورة. النصيحة يناشده أو بمتاعبه، إليه

قد كما الدور، نفس يهدي أن القام رئيس أو المكتبة لوكيل يمكن بل العاملين، أولئك لمثل

للظروف. تبعاا الجامعة في آخرين إداريين مائولين رأي أخذ إلى المشكلة صاحب يضطر

"روجرز يحدثنا كما - المريكية الجامعية المكتبات في المزمنة المشاكل من ولعل

ثنائي فصل وهو المههلين. وغير المههلين فئتين: إلى فيها العاملين تقايم – وويبر"

تجنب على العاملون يحرص أن يجب كما الخيرة، الفئة منه تاتاء ما كثيراا تعافي

قوامه بنظام توحي المههلين وغير للمههلين دوماا الشارة أن إذ الماميات، تلك استعمال

الفعلية. العمل أوضاع في له مبرر ل والذي المنزلة، أساس على الطبقي التمييز

2- Jordan, Peter, " Behaviour in libraries," New Library World, 75 (883): 11- 13, January 1974.p.44.



110
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

لسيما الصعبة، المشاكل معالجة في مهم دور بالمكتبة العاملين شهون ولمدير

نفاياا، المضطربين الشخاص تمس التي أو الخدمة من العاملين أحد بصرف المتعلقة

الحقائق على يعتمد وأن وصبر، بتحفظ المور تلك يبحث أن المكتبة مدير على ويجب

المدير على يجب كما ذاته. الوقت في وإناانية عادلة سليمة قرارات اتخاذ أجل من وحدها

إليهم بالستماع المشاكل، أصحاب من العاملين لكل رشيدة باياسة يلتزموا أن ومعاونيه

والمائولين المديرين بعض جانب من شديد ميل فهناك لهم. والنصح التوجيه وإسداء

أو إنذاراا أو تحذيراا إليهم يوجهوا أن دون العاملين من الشغب يفتعلون الذين من للتخلص

.)1( وضعهم وتحاين سلوكهم لتغيير دافعاا تكون قد نصيحة

1- Rogers and Weber. Previous reference. . p. 49.
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َُِْْع ُْفصِ
ُْدَُْة ِوضع ُْجاَِْة َُُْتِات َُْع

كردفان. جامعة مكتبات واقع
كردفان. جامعة مكتبات وتطور نشأة -
كردفان. جامعة مكتبات وراية رسالة -

كردفان. جامعة مكتبات أهداف -
كردفان. جامعة مكتبات أقاام -

كردفان. جامعة لمكتبات المادية المقومات -
كردفان. جامعة مكتبات ميزانية -

كردفان. جامعة لمكتبات البشرية الموارد -
كردفان. جامعة لمكتبات والتصالت المعلومات تقنيات -

كردفان. غرب جامعة مكتبات واقع
كردفان. غرب جامعة مكتبات وتطور نشأة -
كردفان. غرب جامعة مكتبات وراية رسالة -

كردفان. غرب جامعة مكتبات أهداف -
كردفان. غرب جامعة مكتبات أقاام -

كردفان. غرب جامعة لمكتبات المادية المقومات -
كردفان. غرب جامعة مكتبات ميزانية -

كردفان. غرب جامعة لمكتبات البشرية الموارد -
كردفان. غرب مكتبات في والاتصالت المعلومات تقنيات -

السلم. جامعة مكتبات واقع
الالم. جامعة مكتبات وتطور نشأة -
الالم. جامعة مكتبات وراية رسالة -

الالم. جامعة مكتبات أهداف -
الالم. جامعة مكتبات أقاام -

الالم. جامعة لمكتبات المادية المقومات -
الالم. جامعة مكتبات ميزانية -

الالم. جامعة لمكتبات البشرية الموارد -
الالم. مكتبات في والاتصالت المعلومات تقنيات -
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تمهيد:

وحقائق معلومات على للحصول البيانات لجمع المهمة الوسائل من المقابلة تعتبر

السئلة بعض بإعداد الباحثة قامت البحث في لهميتها ونظراا ، معين بواقع متعلقة

باعتبار المدروسة المكتبات عمداء باستجواب الباحثة قامت المكتبات هذه واقع ولمعرفة

التية: المحاور المقابلة أسئلة وتضم بشهونها، العلم أنهم

الدراسة.1. موضع المكتبات وتطور نشأة

الدراسة.2. موضع المكتبات وراية رسالة

.3. الدراسة موضع المكتبات أهداف

الدراسة.4. موضع المكتبات أقاام

الدراسة5. موضع للمكتبات المادية المقومات

الدراسة.6. موضع المكتبات ميزانية

الدراسة.7. موضع المكتبات في البشرية الموارد

موضع.8. المكتبات في والتصالت المعلومات تقنيات

أخرى. فرعية أسئلة المحاور هذه من ويتفرع
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كردفان جامعة مكتبات واقع

كردفان:)1(. جامعة مكتبات وتطور نشأة ووال:

أول أنشئت العام نفس وفي كردفان، جامعة بإنشاء قرار صدر 1990م عام في

كلية لنشاء مصاحبة وذلك البيض بمدينة الزراعية البحوث بمكتبة ملحقة للجامعة مكتبة

للمكتبة الحالي الموقع إلى ذلك بعد من انتقلت وقد البيئية. والدراسات الطبيعية الموارد

فكانت الجامعة. في تفتح كلية لكل مصاحبة أخرى مكتبات إنشاء تم ذلك وبعد المركزية.

والهندسة الداب العلوم، كلية يخدم والذي طقت خور مجمع ومكتبة التربية كلية مكتبة

الطب. كلية ومكتبة

عام وفي العلمي. البحث عمادة إلى يتبع بالجامعة المكتبات على الشراف كان

هذه على والداري الفني الشراف ماهولية لتتحمل المكتبات، عمادة أنشئت 2006م

والداري الفني الشراف المكتبات عميد ويتولى ماتقلا، كياناا أصبحت وبذلك المكتبات

الجامعة. مجلس في ويمثلها العمادة على

كردفان:)2(. مكتبات ورؤية رسالة ثانيال:

المكتبة: رسالة و-

خلل من وذلك للجامعة، التعليمي البرنامج دعم في المكتبات عمادة رسالة تتجلى

متناول في وجعلها المكتبة عليها تحصل التي المعلومات مصادر وإتاحة وتنظيم اقتناء

والماتفيدين. المكتبة بين تفاعلية بيئة توفير على تعمل كما الماتفيدين، جميع

بتاريخ2019/3/17م مقابلة آلمكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة . علي سعيد آللطيف (1)عبد
نفسه (2)آلمادر
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المكتبة: رؤية ب-

الكاديمي المجتمع خدمة على وتعمل تتميز أن المكتبات، لهذه الماتقبلية الراية

عبر العلمي البحث ومااندة التعليمية العملية لدعم وذلك والمفكرين، الباحثين من وغيرهم

المناسب. الوقت في المختلفة وأنواعها بأشكالها المعلومات إلى الوصول إتاحة

كردفان:)1(. جامعة مكتبات وهداف ثالثال:

وتنمية1. وبناء الفرعية المكتبات بتأسيس الجامعة، في المكتبات عمادة تضطلع

تقوم التي العاملة القوى وتوفير الخرى المعلوماتية والوعية الكتب من مجموعاتها

الباحثين. من وغيرهم والساتذة للطلب المكتبية بالخدمة

بالجامعة2. العليا الدراسات وطلب والساتذة الجامعة لطلب خدماتها المكتبة تقدم

الخرى. والجامعات

بالجامعة.3. المختلفة العلمية التخصصات لخدمة الناانية المعرفة مصادر توفير

المكتبات4. خدمات مجال في الحديثة التطورات مع يتفق بما المكتبية النظم تطوير

والمعلومات.

من5. وذلك والسترجاع، البحث سبل لتياير والمكتبية المعلوماتية الخدمات تقديم

مطبوعات. من تصدره ما خلل

التي6. بالخدمات التدريس هيئة وأعضاء والطالبات للطلب تعريفية برامج إعداد

الستفادة وكيفية المتوفرة، المعلومات مصادر استخدام كيفية على والتدريب تقدمها

للماتفيدين. الجارية الحاطة خدمة وتقدم المكتبات موجودات من

والبحث.7. للدراسة المكتبة داخل المناسب المناخ تهيئة

بتاريخ2019/3/17م مقابلة آلمكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة . علي سعيد آللطيف (1)عبد
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الستاذ الطالب في المتمثلة الثلثة الجامعة أضلع أحد المكتبات عمادة وتشكل

حركتها وسائل إحدى وتعتبر نفاها، الجامعة من ووظائفها أهدافها وتاتمد والكتاب،

الكاديمية بالبرامج ارتباطاا بالجامعة الدارات أكثر من تعتبر بهذا وهي وديمومتها

والبحثية.

كردفان:)1(. جامعة مكتبات وقسام رابعال:

الماتفيدين.1. خدمات قام

الفنية.2. الجراءات قام

التزويد.3. قام

الجامعية.4. الرسائل قام

والصيانة.5. التجليد قام

كردفان:)2(. جامعة لمكتبات المادية المقومات خامسال:

الميزانية(. المجموعات، والتجهيزات، الجهزة الثاث، المبنى، )الموقع،

آلموقع: -1

كلية مكتبتي من كل تقع وأيضاا كردفان، بجامعة البيض مدينة في آلمركزية آلمكتبة تقع
طقت خور بمنطقة طقت خور مجمع مكتبة تقع بينما البيض، بمدينة آلطب وكلية التربية

آلبيض. مدينة شمال
المبنى: -2

المركزية: آلمكتبة
م2، قدرها)900( إجمالية بمااحة طابقين من مبناها ،ويتألف كردفان جامعة حرم في تقع

آلتالي: النحو على

بتاريخ2019/3/17م. مقابلة آلمكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة . علي سعيد آللطيف (1)عبد
نفسه (2)آلمادر
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التصوير، غرفة العارة وخدمة والمطالعة، الكتب قاعة على يشتمل السفلي: الطااق

العميد. نائب ومكتب العميد ومكتب المكتبة، موظفي ومكاتب

حاسوب جهاز 16 على تحتوي اللكترونية: المكتبة أيضاا الافلي الطابق في ويوجد

تشترك التي البيانات قواعد في المحوسب البحث لعمليات خدمة بالنترنت مرتبطة وطابعة

المختلفة. البحث محركات عبر الحر البحث وعمليات الجامعة فيها

والمطالعة. للدراسة وقاعة الدوريات، قام على يشتمل الول: الطااق

الفرعية: المكتبات

الجارية الدوريات الكتب، قاعة وفيها: م2، )100( مااحتها التربية:تبلغ كلية مكتبة

للمطالعة. ومااحات المراجع وأرشيفها،

الجارية الدوريات الكتب، قاعة وفيها: م2، )90( مااحتها تبلغ الطب: كلية مكتبة

للمطالعة. ومااحات المراجع، وأرشيفها،

الجارية الدوريات الكتب، قاعة وفيها: م2، )100( مااحتها تبلغ طقت: خور مجمع مكتبة

للمطالعة. ومااحات المراجع، وأرشيفها،
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كردفان: جامعة بمكتبات الثاث -3

)1-4 رقم( جدول

كردفان جامعة بمكتبات الثاث

المكتبة التربيةاسم كلية الطبمكتبة كلية خورمكتبة مجمع مكتبة

طقت

المقاعد 18090205عدد

عدد

المناضد

231625

الرفف 9060100عدد

بتاريخ17/3/2019م. مقابلة المكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة . علي سعيد اللطيف عبد المصدر:

كردفان: بمكتبات والتجهيزات الجهزة -4

الماتفيدين لخدمة الملئمة والبرامج المادية، التجهيزات جنباتها بين العمادة وتضم

وطاولت للكتب أرفف من حديث أثاث المركزية ومكتبتها بالعمادة يتوفر حيث المكتبة،

خلل من المكتبة فهرس في البحث وتتيح النترنت، خدمة بها كمبيوتر وأجهزة للقراءة،

. )دىاسبيس( برنامج خلل من الرقمي والمحتوى المكتبات، لدارة )كوها( نظام

كردفان: جامعة لمكتبات المكتبية المجموعات -5

المعلومات مصادر بتنمية خاصاا اهتماماا كردفان جامعة في المكتبات إدارة تولى

مع وتتلءم تخدم ومتكاملة، قوية مجموعات لبناء وذلك المطبوعة، وغير المطبوعة



135
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

المجموعات هذه وتطوير تحديث ويتم الجامعة في والبحثية الدراسية البرامج احتياجات

كردفان. بجامعة المكتبة مجموعات يبين أدناه والجدول ماتمرة. بصفة

)2-4 رقم( جدول

كردفان جامعة لمكتبات المكتبية المجموعات

اسم

المادة

رسائلالموسوعاتالمعاجمالدورياتالكتب

عربية

رسائل

انجليزية

اسطوانة

CD

3311114343331848718783عربي

22545601820إنجليزي

5565614885151848718783المجموع

17/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة حس. علي سعيد اللطيف عبد المصدر:

كردفان: جامعة مكتبات ميزانية -6

. العامة الميزانية إطار في الصرف يتم إنما للمكتبة محددة ميزانية توجد ل

كردفان:)1(. جامعة لمكتبات البشرية الموارد سادسال:

عملي واقع إلى وأنشطتها المكتبة أهداف تترجم أنها في البشرية الموارد أهمية تتمثل

بالمكتبة، العاملين عاتق على سلفاا المحددة الهداف تحقيق ماهولية تقع حيث ملموس،

في المتبعة والمبادئ إداري، تنظيم من كردفان مكتبات في واقعهم على التعرف وجب لذا

المكتبة في العمل وأحوال تنظيمها، وكيفية للعاملين، المهنية والتنمية الوظيفي، الوصف

بتاريخ2019/3/17م مقابلة آلمكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة . علي سعيد آللطيف (1)عبد
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والمكافآت، الحوافز الترقيات، الصحية، الرعاية الجازات، العمل، )ساعات في: المتمثلة

: كالتي تفصيلها والتقاعد( الالوك، وقواعد

كردفان: جامعة بمكتبات للعاملين الداري التنظيم -1

أمين ونائب المكتبات، أمين من الجامعة لمكتبات التنظيمي الهيكل يتكون

وغيرهم. القاام، وراساء الفرعية، المكتبات وأمناء المكتبات،

)1-4 رقم( شكل
كردفان جامعة بمكتبات للعاملين التنظيمي الهيكل

المكتبا عميد

17/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة آلمكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة حسن. علي سعيد آللطيف عبد آلمادر:

كردفان: جامعة مكتبات إدارة -2

الجانب هذا عن مسئولا ويكون التخطيط على الشراف المكتبة أمين يتولى المكتبة: ومين

الجامعة. مدير لدي ثم ومن للجامعة الساسي النظام وفق المكتبة لجنة لدى

على والفني الداري الشراف الفرعية المكتبات أمناء مااعدي يتولى المكتبة: ومين م.

المقتنيات. على والمحافظة الفرعية، مكتباتهم

المراجع، وترتيب وتنظيم للماتفيدين، المكتبة الخدمات تقديم واجبهم المكتبات: ملزمو

المكتبة. أمين م. قبل من بها يكلفون أخرى أعباء وأي القراء، وإرشاد

المكتبات عميد

عميد نائب
آلمكتبات

ادمات قسم رئيس
آلمستفيدين

آلتزويد قسم قسمرئيس رئيس
آلجامعية آلرسائل

آلدوريات وآلايانةقسم آلتجليد قسم
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)3-4 )جدول

وعددهم: ومههلتهم، كردفان، جامعة بمكتبات للعاملين الوظيفي المسمى
المكتبات المكتباتعميد عميد المكتباتنائب أمين معلوماتم. المكتبةاختصاصي ملزمو

علم في دكتورآه
آلحيوآن

آلمكتبات في دكتورآه
وآلمعلومات

). 1 دكتورآه)

).3 ماجستير)

في (4) بكالوريوس
آلمكتبات علم
وآلمعلومات.

في بكالوريوس
)1 آلحاسوب)

عددهم سودآنية، شهادة
).17(

17/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة حسن. علي سعيد اللطيف عبد المصدر:

كردفان. جامعة لمكتبات الوظيفي الوصف في المتبعة المبادئ -3
المدى. طويلة والهداف الرسالة أ-

المطلوبة. والخبرات المهارات تحديد ب-
البشرية. الموارد من الضافية المتطلبات تحديد ج-

التنفيذية. الخطط تنمية د-
تنظيمها. وكيفية كردفان جامعة مكتبات في للعاملين المهنية التنمية -4

لممارسة اللزمة والمهارات بالخبرات لتزويدهم الجدد للعاملين خاصة تدريبية برامج أ-
عملهم.

والكفاءة الخبرات بذوي بالستعانة وذلك القدامى للمناء تجديدية تدريبية دورات عقد ب-
على المتدربين لطلع بالجامعات المكتبات وأساتذة المكتبات حقل في عملوا الذين من

والمعلومات. المكتبات مجال في إليه الوصول تم ما أحدث
والتصالت. المعلومات تقنيات على التدريب برامج ج-

المهنية. والجمعيات الدراسية والحلقات والندوات المهتمرات في الشتراك د-
جيداا. تنظيماا المنظمة الكبيرة المكتبات زيارة ه-

وتكنولوجيا المكتبات علوم في المتخصصة الحديثة الدوريات على الطلع و-
المعلومات.

المختلفة. بالجامعات والمعلومات المكتبات بأقاام العليا الدراسات ببرامج اللتحاق ي-
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كردفان: جامعة مكتبات في العمل وحوال -5
عند وينتهي صباحا والنصف الثامنة الااعة من يبدأ المكتبة دوام العمل: ساعات أ-

توقف. دون مااء والنصف الاادسة الااعة

بالجامعة(. الخدمة شهون لوائح الجازات:)حاب ب-

بالجامعة). الخدمة شهون لوائح الصحية:)حاب الرعاية ج-

بالجامعة). الخدمة شهون لوائح الترقيات:)حاب د-

بالجامعة). الخدمة شهون لوائح والمكافآت:)حاب الحوافز ه-

بالجامعة). الخدمة شهون لوائح الالوك:)حاب قواعد و-

بالجامعة). الخدمة شهون لوائح التقاعد:)حاب ز-

كردفان:)1(. جامعة مكتبات في المستفيدين خدمات ا: سابعا

هيئة أعضاء من الرواد لجميع المكتبية الخدمات تقديم على جاهدة العمادة تعمل

ولقد الجامعة، خارج من المجتمع وأفراد مناوبيها إلى بالضافة الجامعة وطلب التدريس

على تشتمل أصبحت حيث قطاعاتها جميع في ملموس بشكل المكتبية الخدمات تطورت

التية: الخدمات

ل حيث محددة، زمنية فترة عبر والطلب للساتذة الخارجية: العارة خدمة أ-

بطاقة عبر فتتم الداخلية أما للتصوير. ساعة ربع عن يزيد ما للطالب العارة مدة تتعدى

إسبوعين. مدة عن تزيد ل وللساتذة المكتبة،

المكان في ووضعها وتنظيمها المراجع بتوفير وذلك الداخلي: الطلع خدمة ب-

وقت بأسرع للكتاب الوصول للماتفيد تاهل والموضوع، التخصص حاب المناسب

بتاريخ2019/3/17م مقابلة آلمكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة . علي سعيد آللطيف (1)عبد
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الماتفيدين تااعد وتكييف وإضاءة نظافة من الملئم الصحي المناخ تهيئة وأيضاا ممكن،

الجيد. الطلع على

المكتبة وموظفين الرشادية، اللوحات عبر ذلك ويتم والتوجيه: الرشاد خدمة ج-

الجدد. للطلب خاصة تغطية هناك وتكون

الفنية والخدمات الجارية، الحاطة وخدمة النتقائي، البث خدمة توجد وأيضاا

الدوريات. وخدمات الببليوجرافية، الخدمات التكشيف، الستخلص، في: المتمثلة

اللكترونية(. )المكتبة اللكترونية المعلومات قواعد *

.)1(: كردفان جامعة مكتبات في وااتصاات المعلومات تقنيات ثامنال:

في كبير بشكل تااعد الجامعية المكتبات في تاتخدم التي الحديثة التقنيات

الدوريات قام في وخاصةا ويار، باهولة المعلومات وتدفق الفكري النتاج على الايطرة

عن المعلومات مصادر تنمية في تااهم وأيضاا ممكن، عدد أكبر في الشتراك يمكن التي

البشري المورد كفاءة ورفع وتنمية والستنااخ، المتبادلة والعارة التعاوني التزويد طريق

وحان والجهد والوقت المالية التكلفة وخفض والتدريب، التأهيل طريق عن بالمكتبة العامل

: كالتي المكتبة في الماتخدمة والتقنيات متكاملة، بصورة للمكتبة المتاحة الموارد استغلل

اللكترونية(: )المكتبة اللكترونية المعلومات قواعد

وطلب التدريس هيئة أعضاء لكل متاحة وهي حاسوب، اختصاصي يديرها

بالجامعة. العليا الدراسات

بتاريخ2019/3/17م مقابلة آلمكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة . علي سعيد آللطيف (1)عبد
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)4-4( رقم جدول

التربية كلية بمجمع اللكترونية المكتبة ومعدات أجهزة

17/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد نائب كردفان. جامعة علي. سعيد اللطيف عبد المصدر:

كردفان: غرب جامعة مكتبات واقع

كردفان:)1(. غرب جامعة مكتبات وتطور نشأة ووال:

بمدينة 1998م، عام في الجامعة إنشاء بعد كردفان غرب جامعة مكتبات أنشأت

والمعدات. والجهزة والمباني، تقدمها، التي الخدمات في وتطورت النهود

عام في اللية النظمة إدخال وتم الجامعة، توسعت كلما المقتنيات عدد ويزداد

. 2016م

تضم: التي السلمية العلوم كلية مكتبة من كردفان غرب جامعة مكتبات وتتكون

وكلية العلم، وكلية الحاسوب، وكلية الضافية، الدراسات ومعهد السلمية، العلوم كلية

التربية كلية مكتبة وتضم والجتماعية. القتصادية الدراسات وكلية الدارية، العلوم

كليات مجمع ويضم العربي. الصمغ أبحاث ومعهد التربية كلية من لكل المادية المقومات

وكلية الطبية، المختبرات وكلية والقبالة، التمريض علوم وكلية الطب، كلية الصحية: العلوم

1/3/2019م بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم (1)إسماعيل

التربية كلية بمجمع اللكترونية المكتبة ومعدات العددأجهزة

بملحقاتها حاسوب 50أجهزة

60ججلس

حاسوب 50ترابيز

راك 2جهاز

سوتش 2جهاز
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الطب كلية ومكتبة زبد. بأبي والقانون الشريعة كلية مكتبة وأيضاا البصريات. علوم

بالخوي. الحيواني النتاج كلية ومكتبة بغبيش. البيطري

كردفان:)1(. غرب جامعة مكتبات وواجبات ورسالة رؤية ثانيال:

المكتبة: رؤية و-

المجتمع. وخدمة العلمي والبحث التعليم دعم في متميزة عمادة

المكتبة: رسالة ب-

احتياجات معظم تغطي ومتطورة متنوعة معلومات مصادر توفير إلى العمادة تاعى

بالجامعة، والبحثي التعليمي الداء وتطوير العصر متطلبات مع يتلءم بما الماتفيدين

المجتمع. خدمة في المتميز دورها مع يتمشى وبما

المكتبة: واجبات

.الدراسية والمناهج العلمي البحث تخدم التي المعلومات مصادر على الحصول

.وطلب باحثين أساتذة، من روادها جميع إلى المعلومات أوعية إتاحة على العمل

والمهساات الهيئات مع بالتعاون وذلك بالجامعة العلمي البحث تطوير على العمل

وخارجياا. داخلياا المتشابهة

هيئة وأعضاء العليا الدراسات وطلب للطلب أنواعها بكافة المراجع توفير

العلمي. البحث احتياجات ودعم التدريس،

.قوائمه ونشر وأشكاله أنواعه بكافة والوطني الفكري التراث وحفظ جمع

بشتى7. والمعلومات المكتبات مجال في الفني العمل وترقية والتأهيل التدريب

الوسائل.

1/3/2019م بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم (1)إسماعيل
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كردفان:)1(. غرب جامعة مكتبات وهداف ثالثال:

الجامعة.1. حول والمجتمع الطلب، الساتذة، من الجامعي المجتمع خدمة

في2. الحديثة المعطيات من والفادة التصالت مجال في الحديثة التطورات مواكبة

للماتفيدين. المعلومات توصيل مجال

بأشكالها3. المعلومات وأوعية مصادر من ممكن قدر بأكبر المكتبات مجموعات دعم

للستجابة وذلك الخ، فيلمية.. ومصغرات ودوريات وكتب مراجع من المختلفة

والتعليم البحث في الجامعة وأهداف لخدمة والمتوقعة الحالية الجامعة لحتياجات

المحلي. المجتمع وخدمة

التدريس4. هيئة وأعضاء الطلب إلى المصادر هذه ووصول استخدام تياير

الطلع وإتاحة المصادر هذه محتويات وتحليل فهرسة طريق عن وذلك بالجامعة

وإعارتها. بالمكتبات داخلياا عليها

على:5. والعمل بالجامعة المكتبي النظام وحدات جميع بين الكامل التنايق تحقيق

.الموحدة بالفهارس الهتمام

.المعلومات مصادر اقتناء في الضروري غير التكرار عدم

. الجامعي الكتاب بخدمة يتعلق فيما الجامعة أهداف تحقيق في السهام

كردفان:)2(. غرب جامعة مكتبات وقسام رابعال:

الحوسبة. قام -1

التزويد. قام -2

التصنيف. قام -3

1/3/2019م بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم (1)إسماعيل
نفاه المصدر (2)إ
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الفهرسة. قام -4

والعارة. القراءة خدمات قام -5

التجليد. قام -6

كردفان:)1(. غرب جامعة لمكتبات المادية المقومات خامسال:

الميزانية( المكتبية، المجموعات والتجهيزات، الجهزة الثاث، المبنى، الموقع، (

الموقع: -1

بينما كردفان، غرب بجامعة الوسط مركز النهود مدينة في المركزية المكتبة تقع

بمدينة الحيواني النتاج كلية ومكتبة زبد، أبي بمدينة والقانون الشريعة كلية مكتبة تقع

غبيش. بمدينة البيطري الطب كلية ومكتبة الخوي،

المبنى: -2

المركزية: المكتبة

وتشتمل )150(م2 قدرها بمااحة التربية( )كلية كردفان، غرب جامعة حرم في تقع

ومكتب العميد، ومكتب التزويد، ومكتب العارة، وخدمة والمطالعة، الكتب قاعة على

التجليد.

الفرعية: المكتبات

والمطالعة، الكتب، قاعة وفيها: )100(م2 مااحتها وتبلغ السلمية: العلوم كلية مكتبة

العميد. نائب ومكتب والمراجع،

الدوريات الكتب، قاعة وفيها )120(م2 مااحتها وتبلغ الصحية: والعلوم الطب كلية مكتبة

للمطالعة. ومااحات المراجع وأرشيفها، الجارية

1/3/2019م بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم (1)إسماعيل
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الكتب، قاعة وفيها )100(م2 مااحتها وتبلغ والقانون)أبوزبد(: الشريعة كلية مكتبة

المكتبة. أمين م. ومكتب والمراجع، والمطالعة،

الكتب، قاعة وفيها: )100(م2 مااحتها وتبلغ البيطري)غبيش(: الطب كلية مكتبة

المكتبة. أمين م. ومكتب والمراجع، والمطالعة،

الكتب، قاعة وفيها: مااحتها)90(م وتبلغ الحيواني)الخوي(: النتاج كلية مكتبة

المكتبة. أمين م. ومكتب والمراجع، والمطالعة،

كردفان: غرب جامعة بمكتبات الثاث -3

رقم(5-4( جدول

كردفان غرب بمكتبات الثاث
المكتبة المكتبةاسم

المركزية

العلوم كلية م.

السلمية

العربية واللغة

الطب م.كلية

والعلوم

الصحية

م.كلية

الشريعة

والقانون

الطب م.كلية

البيطري

م.كلية

النتاج

الحيواني

المقاعد 1769897975138عدد

المناضد 2091716128عدد

الرفف 851521261511عدد

الحاسوب 812211أجهزة

تغليف 411111مايكنة

مراقبة _________854كاميرات

1/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم إسماعيل آلمصدر:
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كردفان: غرب جامعة بمكتبات والتجهيزات الجهزة -4

مرتادو لخدمة الملئمة والبرامج المادية التجهيزات جنباتها بين العمادة وتضم

وطاولت للكتب أرفف من حديث أثاث المركزية ومكتبتها بالعمادة يتوفر حيث المكتبة،

خلل من المكتبة فهرس في البحث وتتيح النترنت، خدمة بها كمبيوتر وأجهزة للقراءة،

اسبيس(. )دي برنامج خلل من الرقمي والمحتوى المكتبات لدارة )كوها( نظام

كردفان: غرب جامعة لمكتبات المكتبية المجموعات -5

مصادر بتنمية خاصاا اهتماماا كردفان غرب جامعة في المكتبات إدارة تولي

وتتلءم تخدم ومتكاملة، قوية مجموعات لبناء وذلك مطبوعة، والغير المطبوعة المعلومات

المجموعات هذه وتطوير تحديث ويتم الجامعة، في والبحثية الدراسية البرامج احتياجات مع

. ماتمرة بصفة

)6 -4 جدول(

كردفان: غرب جامعة لمكتبات المكتبية المجموعات

المكتبة كليةاسم مكتبة

التربية

كلية مكتبة

العلوم

السلمية

كلية مكتبة

والعلوم الطب

الصحية

كلية مكتبة

البيطري الطب

كلية مكتبة

الشريعة

والقانون

كلية مكتبة

النتاج

الحيواني

والمراجع عددالكتب

والدوريات

112765921213722817774700

1/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم إسماعيل المصدر:
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كردفان: غرب جامعة مكتبات ميزانية -5

للجامعة العامة الميزانية ضمن للمكتبة سنوية ميزانية الجامعة إدارة تخصص

الانوية التقديرات في المضمنة المكتبة أمين تقديرات على بناءاا للمكتبة نفقات لمقابلة

من أو التزويد قام رئيس والختيار بالشراء )يقوم الفرعية. والمكتبات للمكتبة الكتب لشراء

المختلفة القاام حاجة حاب بالكتب قوائم بإعداد الكليات بمطالبة وذلك عنه(، ينوب

بالمكتبة.) موجودة والغير بالكليات

كردفان:)1(. غرب جامعة لمكتبات البشرية الموارد سادسال:

عملي واقع إلى وأنشطتها المكتبة أهداف تترجم أنها في البشرية الموارد أهمية تتمثل

بالمكتبة، العاملين عاتق على سلفاا المحددة الهداف تحقيق ماهولية تقع حيث ملموس،

والمبادئ إداري، تنظيم من كردفان غرب مكتبات في واقعهم على التعرف وجب لذا

العمل وأحوال تنظيمها، وكيفية للعاملين، المهنية والتنمية الوظيفي، الوصف في المتبعة

الحوافز الترقيات، الصحية، الرعاية الجازات، العمل، )ساعات في: المتمثلة المكتبة في

كالتي: تفصيلها والتقاعد( الالوك، وقواعد والمكافآت،

بالمكتبة: للعاملين الداري التنظيم -1

وأمناء عاماا، أميناا المكتبات أمين من الجامعة لمكتبات التنظيمي الهيكل يتكون

غير القاام وبعض الفروع، القاام بقية من ويتفرع القاام، وراساء الفرعية، المكتبات

المكتبات تخصص في خاصة العاملين في نقص وهناك لها، العداد تحت ولكن نشطة،

والمعلومات.

1/3/2019م بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم (1)إسماعيل



147
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

رقم(2-4( شكل

كردفان غرب جامعة بمكتبات للعاملين التنظيمي الهيكل

1/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة آلمكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم إسماعيل آلمادر:

كردفان: غرب جامعة لمكتبات الوظيفي الوصف في المتبعة المبادئ -2

لئحة في وجدت وإن الوظيفي، الوصف في متبعة مبادئ توجد ل الاابق في

في اللئحة تلك اهتمت الجامعة إدارة أن إل التنفيذ. في حظها تجد لم أنها إل المكتبة

ممتاز تقدير على حاصلا يكون أن المكتبة أمين م. توظيف واشترطت الحاضر، الوقت

أدنى. كحد جداا جيد أو

كردفان: غرب جامعة مكتبات إدارة -2

لجنة1. لدى الجانب هذا عن مائولا ويكون والشراف، التخطيط المكتبة أمين يتولى

الجامعة. مدير لدي ثم ومن للجامعة الساسي النظام وفق المكتبة

مرة2. مماثلة لفترة تعيينه إعادة ويجوز سنوات أربعة لمدة منصبه المكتبة أمين يشغل

أخرى.

ومهامه: المكتبة ومين اختصاصات

التالية: الختصاصات المكتبة لمين يكون

المكتبات عميد

أمين مااعدو

(7 مكتبة(

المشرف

الداري

النظمة مدير

اللية(3)

قام مدير

التزويد

خدمات مدير

القراء
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عليها.1. والمحافظة والشراف المكتبة إدارة عن الجامعة مدير لدى مائولا يكون

المكتبة.2. وظائف تحقيق عن عام بوجه مائولا يكون

اللجنة.3. سياسة تنفيذ عن ومائولا المكتبة للجنة مقرراا يكون

لدارة4. رفعها ثم المكتبة لجنة على وعرضها الانوية المكتبة ميزانية تقديرات وضع

لعتمادها. الجامعة

ومجلس5. الساتذة لمجلس رفعه ثم المكتبة للجنة ورفعه للمكتبة الانوي التقرير إعداد

الجامعة.

والمهتمرات6. الكتب معارض في المشاركة عنه ينوب من أو المكتبة لمين يحق كما

المالية. التكلفة الجامعة إدارة تتبنى أن على خارجياا أو داخلياا المقامة

عن7. المقتنيات من التالف واستبعاد للمكتبة الانوي الجرد إقامة عن مائولا يكون

المكتبة. أمين يحددها لجنة طريق

الجامعة.8. مدير بها يكلفه أخرى واجبات أي

مجموعات9. من للفادة والبلد الجامعة خارج من للباحثين الفرصة لتاحة الاعي

داخلياا الخرى المعلومات ومراكز المكتبات مع والتبادل والتعاون والتنايق المكتبة

المكتبة. أهداف لتحقيق وخارجياا

حاب10. أخرى إلى مكتبة من العاملين أو المجموعات بعض نقل إمكانية

العمل. حاجة

والمعلومات.11. المراجع خدمات في التنايق
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الفرعية: المكتبات ومناء مساعدو

مكتباتهم1. على والفني الداري الشراف الفرعية المكتبات أمناء مااعدو يتولى

والمجموعات. المقتنيات على والمحافظة الميزانية ومقترحات الفرعية

للقراء. الخدمات بتقديم يقوم من المكتبة:هو ملزمو

ومتابعة ومراجعة بحصر مكلف الجامعة بمكتبة واحد إداري مشرف الداري:يوجد الشراف

والعمال. والفنيين الموظفين على ويشرف المعلومات بأوعية المرتبطة الفنية الجوانب كل

)7-4 رقم( جدول

وعددهم: ومههلتهم، بالمكتبة، للعاملين الوظيفي المسمى

المكتبات المكتبةعميد ومين اختصاصيم.

المعلومات

الداري المكتبةالمشرف ملزمو

المكتبات علم في دكتوراه

والمعلومات

علم في بكالوريوس

المكتبات

عددهم والمعلومات،

(.6)

علم في بكالوريوس

المكتبات

عددهم والمعلومات،

(.2)

سودانية عددهمشهادة بكالوريوس،

سودانية، شهادة ،)4(

(.20 عددهم(

1/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم إسماعيل المصدر:

تنظيمها: وكيفية كردفان، غرب جامعة لمكتبات المهنية التنمية -4

الهرم في الماتويات كافة على بالمكتبة للعاملين تدريبية دورات عدة عقدت

سبيس(. دي )كوها- اللية النظمة في تتمثل والنهود الخرطوم في المكتبي، الوظيفي

الجازات، العمل، ساعات في: المتمثل كردفان غرب جامعة بمكتبات العمل وحوال -5

التقاعد. الالوك، قواعد والمكافآت، الحوافز الترقيات، الصحية، الرعاية
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صباحاا والنصف الاابعة الااعة من ابتدءاا )دوامين( المكتبة في يوجد العمل: ساعات و-

مااءاا. الاادسة إلى ومنها ظهراا، الثانية وحتى

حاب الدارة، من عليها والتصديق والموافقة إليها التقديم بعد الجازة تمنح الجازات: ب-

للموظف. المكتبة حاجة وحاب العمل، قانون

المالية اللئحة حاب بالمكتبة العاملين لجميع عدوى( )بدل يوجد الصحية: الرعاية ج-

التدريس. هيئة باستثناء

الداء حاب الفراد، شهون مع بالتنايق الداري المشرف عبر الترقيات تتم الترقيات: د-

الزمني. والقيد

العمل، حاب وأخرى فترات بعد المكتبة في الموظف يصكافأ والمكافآت: الحوافز ه-

اللية. النظمة موظفو خاصة

العمل. لقانون وفقاا الموظف يحاسب السلوك: قواعد و-

الخدمة. شهون لئحة تحكمه التقاعد: ز-

كردفان: غرب جامعة مكتبات تقدمها التي الخدمات -6

الداخلي. الطلع خدمة أ-

العارة. خدمة ب-

والرشاد. التوجيه خدمة ج-

كردفان: غرب جامعة مكتبات في المستخدمة التقنيات -7

في كبير بشكل تااعد الجامعية المكتبات في تاتخدم التي الحديثة التقنيات

الدوريات قام في وخاصةا ويار، باهولة المعلومات وتدفق الفكري النتاج على الايطرة

عن المعلومات مصادر تنمية في تااهم وأيضاا ممكن، عدد أكبر في الشتراك يمكن التي

البشري المورد كفاءة ورفع وتنمية والستنااخ، المتبادلة والعارة التعاوني التزويد طريق
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وحان والجهد والوقت المالية التكلفة وخفض والتدريب، التأهيل طريق عن بالمكتبة العامل

في الماتخدمة التقنيات واقع ويأتي متكاملة، بصورة للمكتبة المتاحة الموارد استغلل

: التي في المكتبة

اللكترونية:)1(. المكتبة -1

ومكتبات معلومات اختصاصي بتشغيلها ويقوم المكتبات لمانة إدارياا تتبع

اللكترونية للمكتبة الستشارية اللجنة طلب حاب حاسوب، ومبرمج حاسوب واختصاصي

الدراسات وطلب التدريس هيئة أعضاء لكل متاحة وهي العالي التعليم بوزارة والشبكات

عليها. القائمون ينظمه جدول وفق بالجامعة العليا

المعلومات مجتمع روافد إحدى اللكترونية المكتبة المكتبة:تعتبر من الماتفيدين مجتمع أ-

ومصادر والمعلومات البيانات ماتخدماا الجماعة مع الفرد فيه يتفاعل الذي الحديث

المعلومات مهساات من العديد إنشائها في تتكامل جديدة إضافة وهو اللكترونية المعرفة

الخرى.

والطلب. الجامعة داخل والعاملين الباحثين ب-

كردفان. غرب بجامعة والعاملين التدريس هيئة أعضاء ج-

وزارة ترعاها التي الاودانية للجامعات الفتراضية المكتبة مشروع من الماتفيدين د-

بالاودان. العلمي والبحث العالي التعليم

المكتبة لموقع الدخول له تتاح من كل اللكترونية المكتبة من الماتفيدين يعتبر ز-

النترنت. العالمية الشبكة على الجامعة وموقع اللكترونية

وأشكالها مبانيها حيث من متلحقة بتطورات كردفان غرب مكتبات مرت وقد

التعليم وانتشار والعلمية التقنية التطورات حتمت وقد ووظائفها وخدماتها ومقتنياتها

شبكات لتصبح المكتبات تطور إلى والمعلومات المكتبات مهنة في المتواصلة والتغيرات

1/3/2019م بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم (1)إسماعيل
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الباحثين احتياجات وتلبية المعاصرة والتجاهات التطورات مع وتتفاعل تواكب معلومات

لظهور مهد مما واسع نطاق على ونشرها والمعلوماتية المكتبية والبرامج الخدمات وطبيعة

. المعرفة اختصاصي إلى المكتبة أمين مهام وتطور اللكترونية المكتبة

كردفان غرب جامعة بمكتبات اللكترونية المكتبة ومعدات وجهزة

)8-4 رقم( جدول

التربية وكلية الطب كلية بمجمع اللكترونية المكتبة ومعدات وجهزة عدد

الطب كلية مجمع - اللكترونية التربيةالمكتبة كلية مجمع اللكترونية- المكتبة

19 ملحقاتها بكامل حاسوب 10أجهزة ملحقاتها بكامل حاسوب أجهزة

20 الكراسي 10عدد الكراسي عدد

19 حاسوب حاسوب10ترابيز ترابيز

1 راك 1جهاز راك جهاز

-1 سوتش جهاز

1/3/2019م. بتاريخ/ مقابلة المكتبات. عميد كردفان. غرب جامعة سمعة. سالم إسماعيل المصدر:

كردفان: غرب جامعة بمكتبات الطلب عقوبات

تحجز للمكتبة الداخلية اللئحة في واردة المكتبة داخل مخالفة يرتكب من كل

)أقلها العقوبة يحدد بدوره والذي المكتبة لمين اسمه ويرفع المكتبة ملزم لدى بطاقته

عميد لدى اسمه ورفع البطاقة حجز مع أسبوعين لمدة المكتبة دخول من الحرمان

.)1( الطلب(

2019/3/1م. بتاريخ: آلمكتبات.مقابلة عميد سمعة. سالم إسماعيل مع: مقابلة )1(
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السلم جامعة مكتبات واقع

السلم:)1(. جامعة مكتبات وتطور نشأة ووال:

بعد الجامعة في الثالث الضلع فهي الجامعة، في التعليمية العملية أساس المكتبة تمثل

البحث دائرة لتوسيع الجامعة في المكتبات أمانة تاعى والطلب، التدريس، هيئة أعضاء

والماتودع كوها، عبر المعلومات إلى الحر الوصول بواسطة التقنية عالم إلى العلمي

للجامعة. الرقمي

عبر للطلب المباشرة الخدمة تقديم على المختلفة المجمعات في الجامعة مكتبات تعمل

العادية. الداخلية الخدمات

وتتكون 1997م عام في كردفان غرب جامعة إنشاء بعد الالم جامعة مكتبات أنشأت

ومعهد البيئة، والدراسات الطبيعية الموارد كلية تضم: كانت التي الفولة، مجمع مكتبة من:

وفي المجتمع، وتنمية القتصاد كلية تضم: التي بابنوسة مجمع مكتبة الضافية، الدراسات

المكتبة توسعت حيث كردفان غرب جامعة من الالم جامعة انشطرت 2009م العام

التربية، كلية " كليات: تضم التي الفولة في الجامعة رئاسة في المركزية المكتبة لتصبح

التنموية، الدراسات وكلية البيئية، والدراسات الطبيعية الموارد وكلية البيطري، الطب وكلية

وتنمية القتصاد " كليات: تضم التي بابنوسة مجمع ومكتبة العليا" الدراسات وكلية

تضم التي المجلد مجمع ومكتبة التنموية"، والدراسات والمالية، الدارية والعلوم المجتمع

الداب، كلية يضم الذي لقاوة ومجمع الصحية"، والعلوم الطب والمياه، النفط " كليات:

السلمية. والدراسات الشريعة كلية يضم الذي الدبب ومجمع

15/4/2019م بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة . يوسف حامد ا (1)عبد
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السلم:)1(. جامعة مكتبات ورؤية رسالة ثانيال:

متقدم. علمي بمنظور الوطنية النهضة مقومات لدعم وأكاديمياا معرفياا، رائدة مكتبة

المكتبة: رسالة

وتاهيل المعلومات وبث وتنظيم جمع طريق عن معيارية، علمية خدمات المكتبة تقدم
والبحثية التعليمية، العملية كفاءة لرفع وخدماتها المعلومات، مصادر إلى الوصول

بالجامعة.

السلم:)2(. جامعة مكتبات وهداف ثالثال:

معلومات1. خدمات لتقديم وفاعلية بجودة، بالجامعة المكتبات مقتنيات وإدارة تنمية
الماتفيدين. وتطلعات احتياجات، مع تتوافق

ودعم2. المختلفة، العلمية التخصصات لخدمة الناانية المعرفة مصادر توفير

بالجامعة. التعليمية العملية

المكتبة.3. لمقتنيات والسترجاع البحث، سبل لتياير الحديثة المكتبات نظم استخدام

تقدمها4. التي بالخدمات التدريس هيئة وأعضاء للطلب، تعريفية برامج إعداد

المتوفرة. المعلومات مصادر استخدام كيفية على والتدريب المكتبات

والبحث.5. للدراسة، وخارجها المكتبة، داخل المناسب المناخ تهيئة

الجامعة.6. في التدرياية العملية في المكتبات دور إبراز

المحلي."7. والمجتمع تدريس، وهيئة طلب " الجامعة مجتمع خدمة

للماتفيدين.8. وإتاحتها المختلفة، بأشكالها المعلومات توفير

الحديثة9. المعطيات من والستفادة التصالت مجال في الحديثة التطورات مواكبة

للماتفيدين. المعلومات توصيل في

15/4/2019م بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة . يوسف حامد ا (1)عبد
نفاه. (2)المرجع



155
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

الماتفيدين.10. فئات لكافة والبحثية المعلوماتية الحتياجات مراعاة

السلم:)1(. جامعة مكتبات وقسام رابعال:

التزويد: قسم -1

والمناسبة المختلفة، المعلومات مصادر على الحصول أو توفير عملية هو التزويد

والهداء، الشراء، للتزويد: الربعة الوسائل خلل من منها، الماتفيدين ولمجتمع للمكتبة

مع للماتفيدين أفضل خدمات وتقديم المكتبة، مجموعات تنمية بغرض واليداع والتبادل

والمعرفة. المعلومات نقل ووسائط وسائل في التطور ومواكبة الحداثة مراعاة

الفنية: الجراءات قسم -2

وتصنيف، فهرسة، من المعلومات لمصادر الفنية العمليات فيه تتم الذي القام هو

وتكعيب.

الجامعية: الرسائل قسم -3

من كشكل والدكتوراه والماجاتير، العالي، الدبلوم رسائل فيه تودع الذي القام هو

للباحثين. وإتاحتها إليها، الوصول تاهيل على ويعمل الولية، المعلومات مصادر أشكال

15/4/2019م بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة . يوسف حامد ا (1)إعبد
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القسم: وهداف

الدبلوم1. رسائل في المتمثل الجامعة لمناوبي الفكري النتاج اقتناء على العمل

والدكتوراه. والماجاتير، العالي

المكتبة.2. سياسة لدى المتبع اللي للنظام وفقاا وتنظيمه النتاج، هذا على المحافظة

ويار.3. باهولة للباحثين الجامعية الرسائل معلومات خدمات إتاحة

المعلومات. مصادر وتجليد صيانة به المنوط القام هو التجليد: قسم -4

السلم:)1(. جامعة لمكتبات المادية المقومات خامسال:

الميزانية( المكتبية، المجموعات والتجهيزات، الجهزة الثاث، المبنى، الموقع، (

الموقع: -1

كلية مكتبة تقع وأيضاا التربية، كلية في الفولة مدينة في التربية كلية مكتبة تقع

القتصاد كلية مكتبة تقع بينما الفولة. بمدينة البيطري والطب التنموية والدراسات الموارد

كلية مكتبة وتقع المجلد، بمدينة الهندسة كلية مكتبة وتقع بابنوسة. بمدينة الدارية والعلوم

الدبب. بمدينة السلمية الدراسات كلية مكتبة تقع بينما لقاوة، بمدينة الداب

المبنى: -2

وفيها )200(م2 قدرها إجمالية بمااحة التربية، كلية حرم داخل تقع التربية: كلية مكتبة

للمطالعة. ومااحات والمراجع وأرشيفها، الجارية والدوريات الكتب على تحتوي قاعة

)150(م2 ومااحتها التنموية)الفولة(: والدراسات البيطري والطب الموارد كلية مكتبة
للمطالعة. ومااحات والمراجع وأرشيفها، الجارية والدوريات الكتب على تحتوي قاعة وفيها

15/4/2019م بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة . يوسف حامد ا (1)إعبد
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تحتوي قاعة وفيها )150(م2 ومااحتها الدارية)باانوسة(: والعلوم ااقتصاد كلية مكتبة
للمطالعة. ومااحات والمراجع وأرشيفها، الجارية والدوريات الكتب على

تحتوي قاعة وفيها البشري)المجلد(:ومااحتها)120(م2 والطب الهندسة كلية كلية مكتبة
للمطالعة. ومااحات والمراجع وأرشيفها، الجارية والدوريات الكتب على

والدوريات الكتب على تحتوي قاعة وفيها ومااحتها)90(م2 الداب)لقاوة(: كلية مكتبة
للمطالعة. ومااحات والمراجع وأرشيفها، الجارية

الكتب على تحتوي قاعة وفيها ومااحتها)90(م2 السلمية)الداب(: الدراسات كلية مكتبة
للمطالعة. ومااحات والمراجع وأرشيفها، الجارية والدوريات

السلم: جامعة بمكتبات الثاث -3
)9-4 رقم( جدول

السلم جامعة بمكتبات الثاث
الكلية المقاعداسم المناضدعدد الرففعدد عدد

المركزية المكتبة
التربية كلية 75116مكتبة

البيطري والطب الطبيعية، والدراسات الموارد كلية 40711مكتبة
الدارية العلوم القتصاد كلية 701020مكتبة

الطب كلية 50715مكتبة
السلمية الدراسات كلية 751520مكتبة

البشري والطب الهندسة كلية 1201620مكتبة
لداب ا كلية 45810مكتبة

15/4/2019م. بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة . يوسف حامد ا عبد المصدر:

السلم: جامعة بمكتبات والتجهيزات الجهزة -4

حاسوب لجهاز بالضافة بملحقاته، حاسوب جهاز اثنين عدد مكتبة لكل يوجد

مكتبة. لكل تغليف مايكنة وأيضاا العميد، بمكتب

السلم: جامعة لمكتبات المكتبية المجموعات -5
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)10-4 رقم( جدول

السلم جامعة لمكتبات المكتبية المجموعات
اسم

المكتبة

مكتبة

كلية

الموارد

الطبيعية

مكتبة

كلية

التربية

مكتبة

كلية

الهندسة

مكتبة

الطب كلية

مكتبة

كلية

العلوم

الدارية

مكتبة

كلية

الداب

مكتبة

كلية

ااقتصاد

الناخ 30191726690550750300860عدد

15/4/2019م. بتاريخ مقابلة الفني. المشرف الالم. جامعة اسحق. يوسف حامد ا عبد المصدر:

السلم: جامعة مكتبات ميزانية -6

الوكيل. إدارة بواسطة الماتلمة الطلب، من المدفوعة الرسوم على المكتبة تعتمد

الجامعة. قبل من ميزانية توجد ول عليها، المتعارف الميزانية وهذه

السلم: جامعة لمكتبات البشرية الموارد سادسال:

عملي واقع إلى وأنشطتها المكتبة أهداف تترجم أنها في البشرية الموارد أهمية تتمثل

بالمكتبة، العاملين عاتق على سلفاا المحددة الهداف تحقيق ماهولية تقع حيث ملموس،

في المتبعة والمبادئ إداري، تنظيم من كردفان مكتبات في واقعهم على التعرف وجب لذا

المكتبة في العمل وأحوال تنظيمها، وكيفية للعاملين، المهنية والتنمية الوظيفي، الوصف

والمكافآت، الحوافز الترقيات، الصحية، الرعاية الجازات، العمل، )ساعات في: تتمثل

كالتي: تفصيلها والتقاعد( الالوك، وقواعد

السلم: جامعة بمكتبات للعاملين الداري التنظيم -1

وأمناء عاماا، أميناا المكتبات أمين من الجامعة لمكتبات التنظيمي الهيكل يتكون

الرقمي. الماتودع ومدير الفنية، الدارة ورئيس الفرعية، المكتبات
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)3-4 رقم( شكل

السلم جامعة بمكتبات للعاملين التنظيمي الهيكل

15/4/2019م. بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة اسحق. يوسف حامد ا عبد المصدر:

السلم: جامعة مكتبات إدارة -2

المكتبة: ومين

لدى الجانب هذا عن مائولا ويكون التخطيط على الشراف المكتبة أمين يتولى

الجامعة. مدير لدي ثم ومن للجامعة الساسي النظام وفق المكتبة لجنة

المكتبة: ومين م.

مكتباتهم على والفني الداري الشراف الفرعية المكتبات أمناء مااعدو يتولى

المقتنيات. على والمحافظة الفرعية،

المكتبات: ملزمو

القراء، وإرشاد المراجع، وترتيب وتنظيم للماتفيدين، المكتبة الخدمات تقديم واجبهم

المكتبة. أمين م. قبل من بها يكلفون أخرى أعباء وأي

المكتبات ومانة ومين

الفنية الرقميالدارة المستودع المكتبات ومين مساعدي
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)11-4 رقم( جدول

وعددهم السلم، جامعة بمكتبات العاملين مههلت

المكتبة ومين مههلت

وتخصصه

وتخصصهم المكتبة ومين م. مكتبةمههلت ملزم مههلت

العربية اللغة في المكتباتدكتوراه علم في بكالوريوس

والمعلومات.

(8 عددهم(

(.1 بكالوريوس(

عددهم(5.) وسيط، دبلوم

سودانية،عددهم(12) شهادة

15/4/2019م. بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة اسحق. يوسف حامد ا عبد المصدر:

السلم: جامعة لمكتبات الوظيفي الوصف في المتبعة المبادئ -3

والمعلومات.1. المكتبات كليات خريجين والمعلومات: المكتبات أمناء

والمعلومات.2. المكتبات ودبلوم الاودانية الشهادة حملة من وهم المكتبة: ملزمو

تنظيمها: وكيفية السلم، جامعة بمكتبات للعاملين المهنية التنمية

منها: الحديثة والنظمة الفني المجال في ماتمراا تدريباا المكتبات أمناء تدريب يتم

.كوها نظام

.الحاسوب تطبيقات

.المكتبة إدارة

.الرقمي الماتودع

الرعاية الجازات، العمل، ساعات في: المتمثل السلم جامعة بمكتبات العمل وحوال -4

والتقاعد: السلوك، قواعد المكافآت، الحوافز، الترقيات، الصحية،

إبتداءاا1. مااءا العاشرة حتى )الورديتين( نظام على المكتبات تعمل العمل: ساعات

والنصف. الاابعة الااعة من

المكتبة.2. وحاجة العمل لقانون وفقاا والموظفين للعاملين الجازات تمنح الجازات:
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اللئحة3. حاب على بالمكتبة العاملين لجميع عدوى بدل يوجد الصحية: الرعاية

)150ج(. قيمة عن عبارة المالية

الحاصل4. الكاديمي المههل أو العالي التعليم للئحة وفقاا الترقيات تتم الترقيات:

بالمكتبة. العاملين عليه

التية:5. الحالت في مالية حوافز توجد الحوافز:

.الانوي الجرد

.والفهرسة التصنيف حوافز

.الضافية العمل ساعات مكافآت

.المتحانات

أمانة6. ولئحة للجامعة الداخلية واللوائح العمل لقانون وفقاا وهي الالوك: قواعد

المكتبات.

العمل.7. قانون أو الدولة من الصادر العمل لقانون وفقاا التقاعد يتم التقاعد:

السلم:)1(. جامعة مكتبات تقدمها التي الخدمات سابعال:

الداخلي.1. الطلع خدمة

التدريس.2. هيئة لعضاء والخارجية للطلب الداخلية العارة خدمة

والرشاد.3. التوجيه خدمة

المرجعية.4. الخدمة

والتجليد.5. والتغليف التصوير خدمة

كوها.6. وبرنامج الرقمي الماتودع خدمة

15/4/2019م بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة . يوسف حامد ا (1)عبد
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على تأثيرها ومدى السلم، جامعة مكتبات في المعلومات تكنولوجيا استخدام ثامنال:

.)1(: المقدمة الخدمات

في كبير بشكل تااعد الجامعية المكتبات في تاتخدم التي الحديثة التقنيات

الدوريات قام في وخاصةا ويار، باهولة المعلومات وتدفق الفكري النتاج على الايطرة

عن المعلومات مصادر تنمية في تااهم وأيضاا ممكن، عدد أكبر في الشتراك يمكن التي

البشري المورد كفاءة ورفع وتنمية والستنااخ، المتبادلة والعارة التعاوني التزويد طريق

وحان والجهد والوقت المالية التكلفة وخفض والتدريب، التأهيل طريق عن بالمكتبة العامل

في الماتخدمة التقنيات واقع ويأتي متكاملة، بصورة للمكتبة المتاحة الموارد استغلل

: التي في المكتبة

وذلك عامين، منذ المختلفة الجامعة مكتبات في عليها متعارف تكنولوجيا توجد ل

بينها: من أسباب لعدة

التصالت.1. انقطاع

الكهرباء.2. انقطاع

صيانة.3. توجد ل

المكانيات.4. ضعف

المهساات.5. من لكثير للغير تملك التي المغلوطة المعلومات
في: يتمثل والموجود

والبحوث التدريس، هيئة لعضاء الذاتية الايرة معلومات إدخال تم الرقمي: المستودع
العمل. وأوراق الساتذة، ومنشورات العلمية،

لعدم ذلك ويعود به الدخال استمرار يتم لم لكن العلمية، الكتب فيه تتوفر كوها: نظام
اختصاصيين)2(. تعيين وعدم الموجود، صيانة وعدم أجهزة، توفر

15/4/2019م بتاريخ مقابلة للمكتبة. الفني المدير الالم. جامعة . يوسف حامد ا (1)إعبد
نفسه آلمرجع )2(
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ألخؤمس ألفصل
لمكتبؤت ألبشرية ألموأرد وفروض أسئلة أختبؤر

وسقويمهؤ ومنؤقشتهؤ وسحليلهؤ ألكبرى، كردفؤن جؤمعؤت

الدراسة. وفروض وسئلة اختبار -
وتقويمها. ومناقشتها الفروض واختبار البيانات تحليل -
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الدراسة: وفروض وسئلة اختبار : الول المبحث
: تمهيد

تحديد من التطبيقية الدراسة في الباحثة اتبعتها التي الجراءات على المبحث هذا يشتمل
بيان مع ووصفها. المجتمع لهذا الممثلة العينة مفردات واختيار الميدانية، الدراسة مجتمع
والصدق الثبات اختبارات وإجراء إليها، التوصل وكيفية البيانات لجمع الماتخدمة الداة
الحصائية والساليب المقاييس توضيح يتم كما للدراسة. صلحيتها من للتأكد الداة لهذه
التالي: النحو على وذلك الدراسة؛ فروض واختبار البيانات وتحليل لدراسة استخدمت التي

وعينته: البحث مجتمع ووال:
الكبرى. كردفان جامعات بمكتبات العاملين من للدراسة الساسي المجتمع يتكون
البحث، بيانات على للحصول بايطة عشوائية بطريقة البحث عينة مفردات اختيار وتمو
وتم البحث مجتمع في الموضحة الماتويات جميع التوزيع وشمل ) عدد72( توزيع وتم

كالتي: بيانها التحليل في استخدامها تم سليمة استبانة )68( استرجاع
تعبئتها بعد والمعادة الموزعة ااستبانات )12-5 جدول(

2020م الميدانية الدراسة استبيان بيانات من الباحث المصدر:إعداد

الموزعة. الستبيانات من % بلغ94 الستجابة معدل أن يتضح أعله الجدول من

تعبئتها بعد والمعادة الموزعة %العددااستبانات النسبة
الموزعة الستبانات 100%72إجمالي

كاملة تعبئتها بعد إعادتها تم %68استبانات 94

ترد لم 6%4استبانات
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البحث وداة تصميم ثانيال-

الباحثة قامت الدراسة لهذه الولية والبيانات المعلومات على الحصول أجل من

ماحية )دراسة الاودانية الجامعية المكتبات في البشرية "الموارد لدراسة استبيان بتصميم

الكبرى(" كردفان جامعات مكتبات على

التالية: الخطوات الدراسة أداة بناء عملية خلل الباحثة اتبعت ولقد

الطلع1. إلى بالضافة البشرية بالموارد المتعلقة الدراسات من العديد على الطلع

. البيانات جمع أداة إعداد في منها للستفادة وذلك الاابقة، الدراسات على

أقاام:2. ثلثة من تتألف والتي الستبيان قائمة إعداد

وعنوانها. الدراسة هدف يبين للماتجيبين موجه خطاب على الول:اشتمل القسم

: وهي البحث عينة بأفراد الخاصة البيانات الثاني:وشمل القسم

النوع.1.

العمرية.2. الفئة

العلمي.3. المههل

التخصص.4.

الوظيفي.5. الوضع

الثالث: القسم

يتم خللها من التي وهى الدراسة(: )فرضيات الساسية الدراسة متغيرات وشمل

فرضيات تمثل عبارة )38( عدد على القام هذا ويشتمل البحث. محاور على التعرف

الدراسة.

المناسب الشخص وضع إلى ودى التوظيف بسياسات ااهتمام "ضعف الول: الفرض

عبارات. )ست( من ،وتتكون المناسب" غير المكان في
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ضعف إلى أدى الوظيفي بالوصف المدروسة المكتبات اهتمام "ضعف الثاني: الفرض

عبارات. )ست( من ويتكون الداء"، ماتوى

مستوى على سلبال وثر المدروسة المكتبات في التدريبات ضعف " الثالث: الفرض

عبارات. )سبع( من ،وتتكون التطوير"

الدراسة". محل المكتبات في العاملين دوافع على أثر الحوافز "ضعف الرابع: الفرض

عبارات. )خمس( من ويتكون

الوظيفي الرضا مستوى ضعف إلى ودى الداخلية العمل ايئة "تدهور الخامس: الفرض

عبارات. )ثمان( من ،وتتكون المدروسة" بالمكتبات

ضعف إلى ودى المدروسة بالمكتبات الوظيفية اامتيازات ضعف " السادس: الفرض

عبارات. )ست( من وتتكون " باانتماء الشعور

) )LikertScaleليكرت مقياس على القام هذا إعداد في الباحثة اعتمدت وقد

ترجيحي وزن الخماسي ليكرت مقياس درجات من درجة كل إعطاء تم حيث الخماسي.

كالتي:

(. 1 بشدة( أوافق ل ،)2( أوافق ل ،)3( محايد ،)4( أوافق ،)5( بشدة أوافق

-3 = = الوزان عدد ÷ الوزان مجموع = الفرضي الوسط

عدد- على الفرضية عبارة عن المبحوثين إجابات مجموع = الفعلي الوسط

المبحوثين.

اليجابي التجاه على ذلك دّل الفرضي الوسط قيمة عن الفعلي الوسط قيمة زادت فإن

. والعكس المفحوصين لجابات

الدراسة: في المستخدم الحصائي التحليل ثالثال-وسلوب

خلل من جمعها تمو التي البيانات تفريغ ثمو ومن الستبانة أسئلة بترميز الباحثة قامت

)SPSS( الجتماعية العلوم في الحصائية الحزمة برنامج باستخدام وذلك الستبانات

من مجموعة خلل من تحليلها ثمو ومن "Sciences" Social for Package Statistical

15

5



167
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

البحث أهداف لتحقيق الدراسة، متغيرات ونوع البيانات لطبيعة المناسبة الحصائية الساليب

التالية: الحصائية الدوات استخدام تمو ولقد الدراسة، فروض واختبار

جميع1. من المكونة الستبانة لعبارات )Test )Reliabilityالثبات اختبار إجراء

استخدامه وتم .)Cronbach,sAlpha( كرونباخ" الفا معامل " باستخدام البيانات

الداء. صدق من للتحقق

خلل2. من الدراسة عينة مفردات خصائص لوصف وذلك الوصفي: الحصاء أساليب

لمتغيرات البيانية والرسومات المئوية والناب التكرارات تشمل تكرارية جداول عمل

حده، على متغير لكل % بالنابة العينة لمفردات العام التجاه على والتعرف الدراسة

عن عبارة لكل المبحوثين إجابات في التشتت مقدار لتحديد المعياري والنحراف

. الحاابي المتوسط

الرتب الخماسي ليكيرت مقياس باستخدام العينة لجابات الحاابي المتوسط حااب كذلك

المبحوثين. آراء اتجاه لقياس

حاابه3. وتم المبحوثين إجابات بين الفروق لمعرفة ) )χ2كاي مربع اختبار استخدام تم

التية: للمعادلة وفقاا

χ 2 = } Oi -Ei{2 / Ei

تربيع كاي = χ2حيث
المجموع =

المشاهدة التكرارات = Oi

المتوقعة التكرارات = Ei

∑

∑
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البحث: وداة تقييم رابعال
التالية: المقاييس خلل من الدراسة أداة واختبار تقييم ويتم

ااستبانة(: ( الداة وصدق ثبات .)1(
يعطي المقياس أن أي نفاه، مع تناقضه وعدم المقياس )استقرار بالثبات يقصد
الظروف()1(. نفس في تطبيقه أعيد إذا المعامل لقيمة مااوي باحتمال النتائج نفس

قيماا يأخذ والذي ،)Cronbach,sAlpha( كرونباخ" الفا "معامل الثبات لقياس وياتخدم
المعامل قيمة فإن البيانات في ثبات هناك يكن لم فإذا صحيح، والواحد الصفر بين تتراوح
المعامل قيمة فإن البيانات في تام ثبات هناك كان إذا العكس وعلى للصفر، مااويةا تكون
من البيانات مصداقية زيادة تعني كرونباخ الفا معامل زيادة أن أي صحيح. الواحد تااوي

. الثبات لمعامل التربيعي الجزر هو والصدق الدراسة، مجتمع على العينة نتائج عكس
كرونباخ ولفا بطريقة المقياس لعبارات الثبات معاملت )13-5 جدول(

الثباتالفرضية الصدقمعامل العباراتمعامل عدد
0.970.986الولى

0.970.986الثانية

0.960.987الثالثة

0.980.995الرابعة

0.980.998الخاماة

0.970.986الاادسة

ككل 0.980.9968الستبيان

2020م الميدانية الدراسة استبيان بيانات من الباحثة المصدر:إعداد

ومعامل )%98-%96( بين تراوحت الستبانة لمحاور الثبات معامل قيمة أن نجد
وصدق عالي بثبات تتمتع الستبانة محاور أن أي )%99-%98( بين تراوحت الصدق

عالي.
قيمة و عالية درجة وهي %98 هي للستبانة الكلية الثبات معامل قيمة أن نجد
بدرجة تتمتع الستبانة أن أي الصدق، من عالية درجة وهي %99 هي الصدق معامل

والصدق. الثبات من عالية

.560 ص ، SPSS باستادآم وآلستدللي آلوافي آلحااء في مقدمة آلفتاح، عبد عز -1
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الثاني: المبحث
وتقويمها ومناقشتها الفرضيات واختبار البيانات تحليل

البيانات تحليل : ووال

العينة وفراد نوع :)14-5 جدول(

العينة وفراد النسبةالعددنوع

2638.2ذكر

4261.8أنثى

68100.0المجموع

2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد : المصدر

العينة وفراد نوع :)4-5 شكل)

هم الدراسة عينة أفراد من %38.2 أن نلحظ والشكل)4-5( )14-5( الجدول من
إناث. %61.8 و ذكور

معظم أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت

وصولا العمل، مجال في الموظفات واقع دراسة أهمية أن نجد فبتالي النااء، من العاملين
في مشاركتهن تزايد مجرد فقط تتيح ل واقعهن فدراسة عليهن، الشراف أساليب ترشيد إلى
مجال في سلوكهن تميز خاصة وحاجات معينة سمات لهن أيضاا وإنما المكتبي، العمل قوة
نصوص إفراد في الابب كانت الخاصة النثوية العتبارات هذه أن كما مهم، العمل
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وظروف معينة حماية لهن لتكفصل فقط، عليهن تطبق المختلفة العمل تشريعات في خاصة
خاصة. عمل
العمرية: الفئة

العمرية الفئة :)15-5 جدول(
العمرية الفئة

النسبةالعدد

سنة 30 -251623.5
سنة 40 -313145.6
سنة 50-411522.1
51 من 68.8أكبر

68100.0المجموع
2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد المصدر:

العمرية الفئة : )5-5 شكل(

2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد المصدر:

الدراسة عينة أفراد من %23.5 أن نلحظ والشكل)5-5( الجدول)15-5( من
سنة من50 أقل أعمارهم و%22.1 سنة من40 أقل أعمارهم و%45.6 سنة 30 أعمارهم

. سنة 51 من أكبر أعمارهم %8.8 و
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الفئة أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
الشباب عمر أن شك من وليس المكتبة، عمل في كبيراا حيزاا أخذت )30( من أقل العمرية
ماهولية وعليهم الوطن، وماتقبل البلد ثروة وهم المجتمع غالبية الولى بالدرجة يمثل
المعلومات عصر في ونشأوا والتطوير، للتغيير استجابة أكثر باعتبارهم وتقدمه، نهضته

للنتاج. الدافعة والقوة الطاقة وهم الواحد، العالم وعصر الاريعة، والتقنيات
التعليمي: المستوى

التعليمي المستوى :)16-5 جدول(
التعليمي النسبةالعددالمستوى

45.9دكتوراه

913.2ماجاتير

عالي 45.9دبلوم

2333.8بكالوريوس

وسيط 1014.7دبلوم

سودانية 1826.5شهادة

68100.0المجموع
2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد المصدر:

التعليمي المستوى :)6-5 شكل(

2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد المصدر:
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الدراسة عينة أفراد من %26.5 أن نلحظ والشكل)6-5( الجدول)16-5( من
و%5.9 بكالوريوس و%33.8 وسيط دبلوم و%14.7 سودانية شهادة التعليمي مههلهم

. دكتوراه و%5.9 ماجاتير و13.% عالي دبلوم
تطور أن المدروسة، بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
بشهادة مقارنةا قليل والدكتوراه والماجاتير العالي الدبلوم ماتوى على المهنية الشهادة
أنفاهم تأهيل المدروسة بالمكتبات للعاملين الفضل فمن الاودانية، والشهادة البكالوريوس
والحكم للدللة عالمياا ومطبقة معروفة وسيلة أصبحت المهنية الشهادة لن أمكن، ما علمياا
الختيار قرار اتخاذ عند خاصة والمهارة، والمهنة، العلم، حيث من الفرد ماتوى على
الماتمر، والتدريب التعلم وأساليب أدوات أهم إحدى أيضاا وأصبحت والترقية، والتعيين
المكتبة، في الداء وتحاين النتاجية من تزيد وهذه الحديثة، والساليب للمهارت واكتاابه
والمكافآت، الجور وزيادة أفضل إداري ماتوى إلى والنتقال الترقيات في للموظف ومفيدة
إدارة من والمااندة والدعم البشري، المورد قهبل من العلمي بالتأهيل الهتمام من لبد لذلك

المكتبة.

التخصص

التخصص :)17-5 جدول(
التخصص

النسبةالعدد

ومعلومات 2536.8مكتبات
1116.2حاسوب

68.8إدارة
57.4تربية
2130.9أخرى

68100.0المجموع
2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد المصدر:
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5-7(:التخصص شكل(

2020م. الميدانية، الدراسة ايانات على بااعتماد الباحثة إعداد المصدر:

الدراسة عينة أفراد من %36.8 أن نلحظ والشكل)7-5( الجدول)17-5( من
و%30.9 تربية و%7.4 إدارة و%8.8 حاسوب و%16.2 ومعلومات مكتبات تخصصهم

أخرى.
أن المدروسة، بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
ممتاز عمل وهذا العاملين، توظيف في كبيراا حيزاا أخذ والمعلومات المكتبات تخصص
في التوظيف أيضاا الباحثة ولحظت المدروسة. بالمكتبات التوظيف بأمر للقائمين يصحاب
يكون أن يمكن التوظيف وهذا والتربية، والدارة كالحاسوب الخرى، التخصصات بعض
الذي الدور في النظر إعادة في المكتبات، عمل بيئة في والتطورات التغيرات ظل في جيداا

أيضاا ويمكن الماتفيدين، ومتطلبات احتياجات وتغير الرقمي، العصر هذا في تهديه
هندسة معمارية، هندسة بأنواعها) هندسة من الخرى التخصصات ببعض اتلستعانة
مكتبة، كل احتياجات حاب التخصصات من وغيرها النفس وعلم زراعية(، هندسة ديكور،
من وجعلها العاملين، ورضا المكتبي العمل أداء ماتوى من ترفع أن شأنها من والتي

بها. للعمل الجاذبة المهساات
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الوظيفي الوضع
الوظيفي الوضع :)18-5 جدول(

الوظيفي النسبةالعددالوضع

المكتبات 29عميد

المكتبات عميد 11.5نائب

مكتبة 1420.6أمين

قام 1725.0رئيس

إعارة 2435.3ضابط

1014.7موظف

68100.0المجموع
2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد المصدر:

الوظيفي الوضع :)8-5 شكل(

2020م. الميدانية، الدراسة بيانات على بالعتماد الباحثة إعداد المصدر:

الدراسة عينة أفراد من %2.9 أن نلحظ )8-5( والشكل الجدول)18-5( من
قام رئيس و%25 مكتبة أمين و%20.6 عميد نائب و%1.5 عميد الوظيفي وضعهم

موظف. و%14.7 إعارة ضابط و%35.3
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عميد أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
لذلك موظفيه بشئون تتعلق التي وخاصةا المكتبة أمور جميع في يقرر من هو المكتبات
ياعه ل المدير فإن مشاكلها أو المكتبة حجم بلغ مهما لنه منهم قريباا يكون أن من لبد
عليه وفشلها المكتبة نجاح يتوقف الحيان من الكثير ففي الكاملة، ماهولياتها حمل تجنب
أو جديدة أبنية من المكتبة باحتياجات يتعلق فيما الاليمة المشورة تقديم عليه لذلك وحده،

الخرى. المكتبية النشطة أو المكتبة لوائح مراجعة أو التوظيف،
أداء خير العمل واجبات ونائبه المدير أديا فإذا للمدير شريك فهو العميد نائب أما

. كذلك والعكس رحب، بصدر كليهما من والنصائح التعليمات الموظفون يتلقى فاوف
المكتبة موظفي من وغيرهم العارة وضباط القاام وراساء المكتبات أمناء أما
إذ مكتبة أي في حيوياا دوراا ويهدون الموظفين، جهاز في الغلبية ويمثلون مهم دور فلهم

المكتبية. والخدمات والجراءات العمال معظم تتعطل بدونهم
الوظيفة. عن العلن عبر التعيين

الوظيفة. عن العلن عبر التعيين :)19-5 جدول(

لشروطها. ومستوفيال الوظيفة، عن العلن عبر المكتبة في تعييني تم
النسبةالعدد

بشدة 3551.5أوافق
2232.4أوافق
710.3محايد

أوافق 22.9ل
بشدة أوافق 22.9ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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الوظيفة. عن العلن عبر التعيين :)9-5( شكل

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %51.5 أن نلحظ والشكل)9-5( الجدول)19-5( من
شروطها ،وماتوفيا الوظيفة عن العلن عبر المكتبة في تعييني تم بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%2.9 يوافقون ل و%2.9 محايدون و%10.3 يوافقون و%32.4
أغلب أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
لشروطها، وماتوفيين الوظيفة عن العلن عبر تعيينهم تم المدروسة بالمكتبات العاملين
المطلوب الوظيفة عن الكاملة التفاصيل يبين لنه مهم، للوظيفة العلن عبر فالتعيين
مدة كانت كلما الباحثة، رأي وفي بها، المرتبطة والحقوق والواجبات المكتبة، داخل شغلها
الكثر الطلبات انتقاء في اليجابي الثر له كان المكان بقدر أطول والتقديم العلن
بعدها ويمكن والخبرات، التقديرات مقارنة فيها يتم التي المكتبة، وظيفة لشروط استيفاءاا
بين من الجيدة الكفاءات اختيار في المكتبة إدارة وفقت وإذا ، شخصية مقابلة عمل

. أدائها على إيجاباا ينعكس المتقدمين
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للفراد. المكتبة في الوظيفة ملئمة مدى
للفراد. المكتبة في الوظيفة ملئمة مدى :)20-5 جدول(

ومههلتي. قدراتي مع المكتبة في وظيفتي تتناسب
النسبةالعدد

بشدة 3145.6أوافق
2739.7أوافق
34.4محايد

أوافق 68.8ل
بشدة أوافق 11.5ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

ومههلتي. قدراتي مع المكتبة في الوظيفة ملئمة مدى :)10-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %45.6 أن نلحظ والشكل)10-5( الجدول)20-5( من
يوافقون و%39.7 ومههلتهم قدراتهم مع المكتبة في وظيفتهم تتناسب بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%1.5 يوافقون ل %8.8 و محايدون و%4.4
وظائفهم أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
الماتمر والتغيير العصر ماتجدات لن جيد، وهذا ومههلتهم، قدراتهم مع تتناسب
حداثة مع حديث طابع للمكتبات أصبحت التقني، والتقدم العلمي، التطور في المتمثل
جديدة معدات كإدخال وذلك الحالي، العصر ماتجدات مع تماشياا ذلك ويحدث التغيير،
قبل، من بها معمول يكن لم وخدمات وأساليب طرق استخدام أو حديثة، مكتبية وأدوات
داخل عملهم ماايرة على تعينهم ومههلت قدرات لها بشرية موارد يتطلب هذا وكل
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وظائف ملء عند التخطيط المكتبة لدارة لبد لذلك مثلى، وإدارية فنية بصورة المكتبة
تطرأ. التي والماتجدات المهام مع تتناسب ومدربة مههلة كفاءات تختار حتى شاغرة،

للداء. مناسبة ايئة ظروف وجود مدى
للداء. مناسبة ايئة ظروف وجود مدى :)21-5 جدول(

للداء. مناسبة ايئية ظروف النسبةالعددتوجد

بشدة 2232.4أوافق

2536.8أوافق

68.8محايد

أوافق 1319.1ل

بشدة أوافق 22.9ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

للداء. مناسبة ايئية ظروف وجود مدى :)11-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %32.4 أن نلحظ والشكل)11-5( الجدول)21-5( من
و محايدون و%8.8 يوافقون و%36.8 للداء مناسبة بيئية ظروف توجد بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%2.9 يوافقون ل %19.1

تتوفر أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
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الوظائف هذه بملء وذلك للغاية، مهم جيدة عمل بيئة فتوفر للداء، مناسبة عمل بيئة
ياتحيل المر وهذا الوظائف، تلك ومواصفات لمتطلبات والملئمين المناسبين بالفراد

المناسب. للعمل المناسب الشخص لتحديد مابقة دراسة هناك يكون أن دون تحقيقه
النتداب، أو والستقالة الجازة أو الخدمة ترك بابب العمل، بدوران يامى ما وهذا
الذي العجز لاد المكتبة داخل من أفراد عن البحث ضرورة إلى المكتبة إدارة فتضطر
وتحديد حصر على يااعد العاملة القوى تخطيط ماهولية فإن لذلك ذلك، نتيجة يحدث
والسهام ممكن، قدر بأكبر منها والستفادة وتنظيمها البشري، العنصر من المتاحة الموارد
العلقة بينها من والتي العاملة القوى نقص أو زيادة على تترتب التي المشاكل معالجة في
إلى منهم عدد ترقية أو العاملين بعض كفاءة كتدني الطارئة والحتياجات الوظائف بين

أخرى. وظائف
التوظيف. معايير تطوير

التوظيف. معايير تطوير :)22-5 جدول(
وكفاء. موظفين توفر التوظيف معايير النسبةالعددتطوير

بشدة 2130.9أوافق

1420.6أوافق

1116.2محايد

أوافق 1420.6ل

بشدة أوافق 811.8ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر



180
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

التوظيف. معايير تطوير :)12-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %30.9 أن نلحظ والشكل)12-5( الجدول)22-5( من
يوافقون و%20.6 أكفاء موظفين توفر التوظيف معايير تطوير بأن بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%11.8 يوافقون ل %20.6 و محايدون و%16.2
يهيدون المدروسة بالمكتبات العاملين أن البيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
العمل تأدية بحان الهتمام وأن أكفاء، موظفين يتوفر مناسبة توظيف معايير بتوفر أنه
البداية وتعتبر التوظيف، معايير تغيير المكتبة إدارة على يجب لذا الاليمة، الدارة منطلق
والخصائص الوظيفة وماهوليات مهام لتحديد مدخلا باعتبارها الخطوات أهم العمل بتحليل
من أمور عدة العتبار في يضع أن ويجب لشغالها المناسبين الفراد في توفرها اللزم
بالنشطة يقومون الذين الفراد وسلوك الوظيفة تتطلبها التي الفعلية النشطة بينها:
التي والجتماعية المادية المكتبة عمل وبيئة المكتبة، في الماتخدمة والدوات والخدمات،

أساساا ذلك من ويجنى بالوظيفة، المرتبطة الفردية المهارات وماتوى الوظيفة، فيها تمارس
الهيكل العتبار بعين المكتبة إدارة تأخذ أن ويجب والترقية، والتعيين للختبار موضوعياا
لمختلف تنظيمية وخرائط وأقاام إدارات من المختلفة بوحداتها للمكتبة العام التنظيمي
واللوائح القوانين العتبار بعين تضع وأيضاا المختلفة. الوظائف بين والعلقة الوحدات،
التنظيمية الوحدات مختلف احتياجات وتحدد العمل سير عملية تحكم التي والنظمة



181
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

العمل وحدات مختلف في العاملين أداء على التعرف وأيضاا فيه، المتبعة العمل وإجراءات
المكتبة. داخل

. مههلين لشخاص المكتبة توفير مدى
مههلين. لشخاص المكتبة توفير مدى :)23-5 جدول(

معين نشاط انجاز في الرغبة عند مههلين وشخاص المكتبة النسبةالعددتوفر
بشدة 2130.9أوافق

2130.9أوافق
710.3محايد

أوافق 1319.1ل
بشدة أوافق 00ل

68100.0المجموع
20 ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

. مههلين لشخاص المكتبة توفير مدى :)13-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

بشدة يوافقون الدراسة عينة أفراد من %30.9 أن نلحظ والشكل)13-5( الجدول)23-5( من

و%30.9 معين نشاط انجاز في الرغبة عند مههلين أشخاصاا المكتبة توفر المكتبة بأن
يوافقون. ل %19.1 و محايدون و%10.3 يوافقون
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أن المدروسة للمكتبات الميدانية الدراسة بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
في الرغبة عند مههلين أشخاصاا توفر مكتباتهم إدارة أن على يوافقون العاملين معظم
يتضمن أن لبد المكتبية إدارة ماتوى على البشرية للموارد فالتخطيط معين، نشاط انجاز
حجم تحديد يتم المنطلق هذا ومن المكتبة، داخل ما نقص سد أو ما لمشكلة حل إيجاد
الحالية الوظائف لشغل اللزمين ونوعها، ومههلها، وتخصصها، البشرية الموارد
وصف عليها سيكون التي الصورة تحديد بالضرورة يقتضى وهذا المكتبة، في والماتقبلية
بعوامل للخذ والماتقبل، الحاضر في شغلها إلى الحاجة عند الفراد ومواصفات الوظائف
الوظيفة أبعاد من يغير أن يمكن الذي العلمي، أو التكنولوجي التقدم مثل عديدة

شاغلها. ومواصفات
الخطوات من بمجموعة اللتزام ما بعملية قيامها عند المكتبة إدارة خططت فكلما
الماتقبلية البشرية الموارد من الحتياجات تقدير وتوصيفها، الوظائف تحليل بينها: من
الوظيفة وماهوليات واجبات بين التوافق يحقق بما الحاضرة، البشرية الموارد وتحليل
الفرد، لدى بالرضا الشعور تحقق ذلك وعي رص فإذا لها، المتقدم وخبرات وقدرات ومههلت

الداء تكلفة في وانخفاض للمكتبة، جيد أداء وتحقق
المكتبة. إدارة مع بالتنايق بالجامعة، البشرية الموارد إدارة مهمة وهي

المكتبة. داخل الوظيفي ااستقرار
المكتبة. داخل الوظيفي :ااستقرار )24-5 جدول(

والنفسي. الوظيفي ااستقرار المكتبة داخل مهنتي ليّي تحقق
النسبةالعدد

بشدة 2435.3أوافق
1217.6أوافق
1014.7محايد

أوافق 1623.5ل
بشدة أوافق 68.8ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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المكتبة. داخل والنفسي الوظيفي :ااستقرار )14-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %35.3 أن نلحظ والشكل)14-5( الجدول)24-5( من
و%17.6 والنفاي الوظيفي الستقرار المكتبة داخل مهنتي ليّه تحقق بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%8.8 يوافقون ل %23.5 و محايدون و%14.7 يوافقون
العاملين أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
لن مهماا، الجانب هذا تعزيز ويعتبر والنفاي، الوظيفي للستقرار مهنتهم تحقيق يهيدون
البشري المورد يبديها التي والمحبة والندماج الخلص مدى عن يعبر الوظيفي الولء
بها يعمل التي المكتبة لهداف الفرد تقبل على ذلك وانعكاس المكتبة، داخل أدائه تجاه
المكتبة إدارة أعطت وكلما الهداف، تلك لتحقيق المتداخل وجهده القوية ورغبته وتفانيه
تصوغها، التي الوامر تنفيذ الساسية وظيفتهم كآلت معهم تعاملها وعدم للموظفين أهمية
المحبة روح بث وعدم الماتحق، غير ومكافئة محاوبية من يتخلله وما فيها العمل ونظام
مهدد تكون وغيرها العوامل هذه كل الغموض، سياسة على والعتماد العمل، مكان في
يحصل عندما العمل ترك وربما الداء ضعف عنه ينتج الذي للمكتبة الوظيفي الولء بعدم

أفضل. عمل فرصة على
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المناسب. المنصب في المناسب الشخص توفر مدى
المناسب. المنصب في المناسب الشخص توفر :مدى )25-5 جدول(

المكتبة. داخل المناسب المنصب في المناسب الشخص توفر النسبةالعددعدم

بشدة 2942.6أوافق

2333.8أوافق

68.8محايد

أوافق 811.8ل

بشدة أوافق 22.9ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المناسب. المنصب في المناسب الشخص توفر مدى : شكل(15-5(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %42.6 أن نلحظ والشكل)15-5( الجدول)25-5( من
و%33.8 المكتبة داخل المناسب المنصب في المناسب الشخص توفر عدم بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%2.9 يوافقون ل %11.8 و محايدون يوافقونو%8.8
أن المدروسة بالمكتبات للعاملين الدراسة بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
المكتبة، داخل المناسب المكان في المناسب الشخص توفر على يوافقون العاملين معظم
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أو مهساات انهيار عن ونبصر نامع ما فكثيراا الصحيح، التجاه نحو جيدة خصطوة وهذه
مواردها، في نقص أو تنظيمي خلل هناك يكون أن دون لها مماثلة أخرى ونجاح وظائف
المهم الشيء ذلك ليس البعض يعتبره قد أو أحد بال على يخطر ل قد آخر لابب لكن
المكان في المناسب الشخص وضع وهو أل العتبار، بعين نضعه أن يجب الذي
وواجباتها ماهولياتها تولي على قادراا مههلا هو من وظيفة كل في يصعين حيث المناسب،
المهساات من كثير في ونرى بها، النجاز في وراغباا والوظيفة العمل بمتطلبات ملماا
عشيرة من القرب أو الحاكمة للالطة الحزبية العضوية حاب الختيار يتم الحكومية
الخذ من ولبد بالمكتبة، الفنية أو العلمية بالمههلت الخذ دون القرار، صاحب وأسرة
نظام توفر ويجب التنمر، ورفض العمل مجال في والعدل التمييز وعدم الفرص بتكافه
بحيث الموارد في الهدر ذلك عن سينتج وإل وتنافاي، وواضح عادل ومنافع مكافآت
الوظيفي والجمود لها، المناسب الشخص وجود حال في طاقتها من أكثر الوظيفة تكلف
العمل في الرغبة وعدم التنافس وروح الوظيفي البداع وقتل النجاز في الرغبة وعدم

النتاج. وضعف
المباشر. الرئيس قبل من المهام تحديد

المباشر. الرئيس قبل من المهام :تحديد )26-5 جدول(

اها. القيام يجب التي المهام اتحديد بالمكتبة المباشر رئيسي يقوم
النسبةالعدد

بشدة 2333.8أوافق
3551.5أوافق
57.4محايد

أوافق 57.4ل
بشدة أوافق 00ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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المباشر. الرئيس قبل من المهام :تحديد )16-5( شكل

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %33.8 أن نلحظ والشكل)16-5( الجدول)26-5( من
و%51.5 بها القيام يجب التي المهام بتحديد بالمكتبة المباشر رئياي يقوم بشدة يوافقون

. يوافقون ل %7.4 و محايدون و%7.4 يوافقون
أن المدروسة بالمكتبات للعاملين الدراسة بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
جيد وهذا بتنفيذها، يقومون التي المهام لهم تحدد العليا إدارتهم أن على يوافقون العاملين
التي النشطة تحديد يتضمن للمكتبة الداخلية الهياكل وبناء للعمال الجيد التنظيم لن
يشرف تنظيمية وحدات في العمال تجميع يتطلب مما الهداف، تحقيق إلى تهدي أن يجب
اللزمة الالطات وتفرض وغيره، مكتبة أمين م. أو قام رئيس أو مدير عنها وياأل عليها
العمال انجاز على تااعد معروفة وحدات في وتجميعها ماهولياته متابعة الرئيس لهذا
عندما التنظيمية الماتويات وتطوير التنايق، أدوات وابتكار الهداف، تحقيق وبالتالي

المكتبة. تنمو
بدوره يهدي الذي جيد، بشكل المهام توزيع في يفلح من هو الجيد المباشر والرئيس
يقوم وأيضاا الدوار. وتصارع للتكرار منعاا بالمكتبة الدارية الوحدات بين التنايق إلى
أدنى من المعلومات تدفق تكفل فعالة اتصالت شبكة يضع حيث الفعال، بالتصال
من الفادة وأيضاا المطلوبة, بالارعة والعكس، العليا الماتويات إلى التنظيم مراتب
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المهارة وتملكه واستيعابه تفاصيله معرفة في يتعمق فيما فرد كل يعمل حيث التخصص،
الاياسة حاب الموضوعة الخطة إطار في المكتبة أهداف تحقق التي اللزمة

. والجراءات
المكتبة. داخل عملي

المكتبة. داخل عملي : )27-5 جدول(
المكتبة. داخل اختصاصي ضمن لّي المخوكل النسبةالعددالعمل

بشدة 2942.6أوافق

3145.6أوافق

34.4محايد

أوافق 57.4ل

بشدة أوافق 00ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المكتبة. داخل عملي : )17-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %42.6 أن نلحظ والشكل)17-5( الجدول)27-5( من
يوافقون و%45.6 المكتبة داخل اختصاصي ضمن لّي المصوكل العمل بشدة يوافقون

يوافقون. ل %7.4 و محايدون و%4.4
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أن المدروسة بالمكتبات للعاملين الدراسة بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
بالرغم لنه جيد، مهشر وهذا اختصاصهم، ضمن من بالمكتبات للعاملين الموكل العمل
المكتبات تخصص أن إل المعلومات بعلم علقة لها تخصصات عدة هناك أن من
والخبرة المعرفة تنمية على يعمل وأنه المعلومات، بأوعية يعنى الذي هو والمعلومات
ما وضبط المعلومات أوعية من الضخم الرصيد حصر من دارسيه تمكن التي والمهارة
وإتاحة فنياا وتنظيمه المكتبة في للقتناء منه الملئم واختيار بأول أول منه يصدر

معلوماته. واسترجاع
يشغلها من مع الوظيفة توافق العتبار في الخذ من لبد العمل تصميم وعند
على بناءاا اختياره ويتم والعلقات، والالطات الوظيفية بالمهام الوظيفة شاغل وتعريف
على بناءاا التدريبية الحتياجات تحدد وأن الوصف، في المحددة الوظيفة شاغل مواصفات
ماتوى كان فكلما الوظيفة، وصف في مذكورة مهام من الفرد به يقوم أن ياتطيع ما
تاوده جو في وجهد وقت بأقل المكتبة عمل أداء تحاين إلى يهدي أكثر والتوافق التلئم

المحبة.
القرارات. نع صخ في المشاركة

القرارات. نع صخ في :المشاركة )28-5 جدول(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المكتبة. داخل القرارات نع فيصخ المشاركة فرصة لي النسبةالعددتتاح

بشدة 1826.5أوافق

2739.7أوافق

1014.7محايد

أوافق 1014.7ل

بشدة أوافق 34.4ل

68100.0المجموع
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القرارات. نع صخ في :المشاركة )18-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %26.5 أن نلحظ والشكل)18-5( الجدول)28-5( من
يوافقون و%39.7 المكتبة داخل القرارات نع صص في المشاركة فرصة لي تتاح بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%4.4 يوافقون ل %14.7 و محايدون و%14.7
يوافقون أنهم المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
أن المعروف ومن القرارات، صنع في مشاركتهم المكتبة إدارة إتاحة في ما حد إلى
المكتبية، والمجموعات البشرية الموارد هي المكتبة في توافرها ينبغي التي الرئياة العناصر

والمعدات. والجهزة والتمويل والميزانية والموقع، والمبنى،
يصشرك من هو الناجح المكتبة فمدير المكتبة، في ومهم حيوي جانب فالدارة
للوصول اللزمة النشطة تحديد في، المتمثلة والبناءة الهادفة القرارات صنع في موظفيه
في وتجميعها وفرعية رئياية إلى النشطة تقايم وكيفية الموضوعة، المكتبة أهداف إلى
تحديد وأيضاا المتاحة والموارد المكانات مع يتناسب بما أقاام( )إدارات، تنظيمية وحدات
وحدات مختلف بين والماهولية التنايق تحقيق وأيضاا تنظيمية، وحدة كل اختصاص
الشرافية الوظائف وتحديد والتداخل، الزدواج ومنع للتنايق تحقيقاا وأقاامها المكتبة
مكتبي عمل ودليل تنظيمية بخريطة للخروج المكتبة. في وقام وحدة كل داخل والتنفيذية

. متميز
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بالمقترحات. المكتبة إدارة اهتمام مدى
بالمقترحات. المكتبة إدارة اهتمام :مدى )29-5 جدول(

البناءة. بالمقترحات المكتبة إدارة تهتم
النسبةالعدد

بشدة 1725.0أوافق
2942.6أوافق
710.3محايد

أوافق 913.2ل
بشدة أوافق 68.8ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

بالمقترحات. المكتبة إدارة اهتمام 5-19(:مدى شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %25 أن نلحظ والشكل)19-5( الجدول)29-5( من
محايدون و%10.3 يوافقون و%42.6 البناءة بالمقترحات المكتبة إدارة تهتم بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%8.8 يوافقون ل %13.2 و
إدارة أن المدروسة بالمكتبات للعاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
عميد به تتميز أن يجب ما أهم من لن جيد وهذا البناءة، بالمقترحات تهتم المكتبة
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القدرة المكتبة داخل الداريين من وغيرهم المكتبات أمناء أو الوحدات راساء أو المكتبات
أسلوب واعتماد الواحد، الفريق ضمن والعمل موظفيها، وبين بينها الثقة إيجاد على
البناءة المقترحات وتقبل الثقة إيجاد أن حيث الموظفين مع والتواصل والتصال المشاركة،
ينفذون يجعلهم مما الوظيفي بالمن فيها ويشعرون مريحة بيئة في يعملون يجعلهم برضا
والحقاد الرسمية غير للتكتلت ومنعاا النتاجية لزيادة دافع وذلك بارعة، منهم يطلب ما
مهمين أنهم إحااس يعطيه به والعمل الاديد برأيه والخذ الموظف فمشاركة الوظيفية،

المكتبة. عمل في قيمة ذات آرائهم وأن

بالمكتبة. العاملين مع العدل
بالمكتبة. العاملين مع العدل :)30-5 جدول(

بعدل. الجميع مع يتعامل المكتبة داخل المباشر النسبةالعددرئيسي

بشدة 2942.6أوافق

1623.5أوافق

45.9محايد

أوافق 1217.6ل

بشدة أوافق 710.3ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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بالمكتبة. العاملين مع العدل :)20-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %42.6 أن نلحظ والشكل)20-5( الجدول)30-5( من
و%23.5 بعدل الجميع مع يتعامل المكتبة داخل المباشر رئياي بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%10.3 يوافقون ل %17.6 و محايدون يوافقونو%5.9
رئياهم أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
روح المكتبة إدارة توخت فإذا المثالية، بالصورة ليس ولكن بعدالة معهم يتعامل المباشر
وحوافز مكافأة من العاملين شهون إدارة خطوات من خطوة كل في والنصاف العدل
الظروف وبنفس الشبيهة الوظائف في العاملين بين تميز أو تفاضل ولم وغيرها، وترقية
العاملين نفوس في الطمأنينة تبعث بذلك فإنها والمانة، والجدارة الكفاءة أساس وعلى
ماتوى يرتفع وبذلك وتفان، وإخلص بهمة عملهم على يقبلون وتجعلهم بالرضاء وتتشعرهم

العكس. وعلى بالمكتبة، لقي الخص والالوك الداء
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الفنية. والمفاهيم بالسس المعرفة
الفنية. والمفاهيم بالسس المعرفة :)31-5( جدول

المكتبة. داخل بالعمل المتعلقة الفنية والمفاهيم السس النسبةالعددوعرف

بشدة 3855.9أوافق

2232.4أوافق

45.9محايد

أوافق 22.9ل

بشدة أوافق 22.9ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الفنية. والمفاهيم بالسس المعرفة شكل(21-5(:

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %55.9 أن نلحظ والشكل)21-5( الجدول)31-5( من
و%32.4 المكتبة داخل بالعمل المتعلقة الفنية والمفاهيم السس أعرف بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%2.9 يوافقون ل و%2.9 محايدون و%5.9 يوافقون
أنهم المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
الكفاءة لن جيد وهذا المكتبة، داخل بالعمل المتعلقة الفنية والمفاهيم السس يعرفون
المعرفية والقدرات الالوكية، المحاور بين التجاهات ومتعدد متنوع شخصي عنصر
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التي الكفاءة عنصر توفر أن ونجد بالعمل، القيام الشخص يههل مما الذاتية، والمهارات
والالوك، والنجاز، للعمل، والستعداد النجاح، إمكانية على والقدرة المهارة، بينها من
ذلك إلى أضف الموظف، يشغلها التي الوظيفية الدرجة زادت الكفاءات ذادت فكلما وغيرها
والمرح بالحب والعمل وتقنية فنية أساليب عدة خلل من المكتبي المهني الوسط في القبول
العمل أسرار على والحفاظ المكتبي للعمل جديدة أساليب وابتكار والبداع والمكاشفة،
المجموعات وتنمية وبناء العامة. المصلحة أجل من والعمل العلى، الالطة واحترام
وتنظيم بمهامها، المكتبة لقيام الساسية المقتنيات توافر يضمن مما المعلومات وأوعية
للدارسين المعلومات خدمات تقديم المناسبة. التقنيات باستخدام والمصادر المجموعات

. المعلومات وأوعية المقتنيات من الفادة سبل وتياير والباحثين
المكتبة. داخل العاملين مع الحوار على القدرة

المكتبة. داخل العاملين مع الحوار على القدرة :)32-5 جدول(
المكتبة. داخل العاملين مع والعرض الحوار على القدرة النسبةالعددلدي

بشدة 3754.4أوافق

2536.8أوافق

34.4محايد

أوافق 22.9ل

بشدة أوافق 11.5ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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المكتبة داخل العاملين مع الحوار على القدرة :)22-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %54.4 أن نلحظ والشكل)22-5( الجدول)32-5( من
و%36.8 المكتبة داخل العاملين مع والعرض الحوار على القدرة لدي بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%1.5 يوافقون ل و%2.9 محايدون و%4.4 يوافقون
العاملين أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
جيد، مهشر وهذا المكتبة، داخل والعرض الحوار على القدرة لديهم المدروسة بالمكتبات
المعقدة تركيبته في والناان العناصر، أهم من يعتبر المكتبة في البشري العنصر لأن
ياتطيع حتى راقياا، وحواراا واعياا، تعاملا يتطلب والجامية والجتماعية النفاية وجوانبه

المطلوب. بالشكل العمل أداء
هناك أن حيث فحاب، المادية والمكافآت الجور حول تنحصر العمل دوافع وليات
الخرين. واحترام الذات وتأكيد النفس احترام أهمها العاملين عند واجتماعية نفاية حاجات
المعقول الحد في وسلوكهم واتجاهاتهم ميولهم وتقدير المكتبة داخل العاملين مع فالتعامل
حيث للعمل، الملئم المناخ تحقيق في الكبير أثره وله المكتبة عمل أداء على إيجاباا يهثر
المعنوية الروح وارتفاع بالرضا يشعرون يجعلهم والتقدير الذات لحترام حاجاتهم تتيح

المكتبة. داخل أفضل خدمات وتقديم استقرارهم إلى يقضي الذي المر
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المسئولية. وتقدير تصرف حخسن
جدول المسهولية( وتقدير تصرف حخسن :)33-5

للمسهولية. وتقدير تصرف حخسن النسبةالعددلدّي

بشدة 3551.5أوافق

2739.7أوافق

11.5محايد

أوافق 45.9ل

بشدة أوافق 11.5ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المسهولية. وتقدير تصرف حخسن :)23-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %51.5 أن نلحظ والشكل)23-5( الجدول)33-5( من
و%1.5 يوافقون و%39.7 للماهولية وتقدير تصرف حان لديهم أن بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%1.5 يوافقون ل %5.9 و محايدون
لديهم أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
المكتبة داخل الموظف التزام لن جيد، مهشر وهذا للماهولية، وتقدير تصرف حصان
الواجبات وأداء الاياسات وتنفيذ العمل بقواعد اللتزام إلى يهدف الذي القويم بالالوك
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العدالة، بميزان ومعاملتهم وأهدافهم، المكتبة رواد احتياجات يصلبي مصرضي بشكل به المنوطه
الحدود في والحرية التصرف وحان المقبول، الطاعة نطاق حدود في الراساء وبطاعة

الدارة. قبل من له الممنوحة
ورضا نفاه راحة في يكون المبادئ ببعض اللتزام بالمكتبة للعاملين أمكن وإن
مع وعدالته ممتازة، مكتبية خدمات وتقديم المجتمع لعادات احترامه بينها: من والتي وأمان.
والمائولين القيادية الالطة واحترام العامة، المصلحة أجل من والعمل المكتبة، رواد
وأثاث ممتلكات على والحفاظ الذاتية مهاراته تطوير على والعمل الوقت واحترام والداريين،
وكذا مصلحته، في تصب كلها الميزات، من وغيرها وظيفته أسرار على ومحافظته مكتبه

المهساة.
العمل. إجراءات تطوير

العمل. إجراءات تطوير :)34-5 جدول(
العمل. إجراءات اتطوير المكتبة إدارة تهتم

النسبةالعدد

بشدة 1826.5أوافق
2536.8أوافق
1014.7محايد

أوافق 1014.7ل
بشدة أوافق 57.4ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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العمل. إجراءات تطوير :)24-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %26.5 أن نلحظ والشكل)24-5( الجدول)34-5( من
و%14.7 يوافقون و%36.8 العمل إجراءات بتطوير المكتبة إدارة تهتم بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%7.4 يوافقون ل و%14.7 محايدون
أن أعله المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
المكتبة إدارة تدعوا التي السباب بعض هناك أنه ونجد العمل، بتطوير تهتم المكتبة إدارة
التطور أو المكتبة، أهداف تعديل أو كتغيير العمل إجراءات تطوير بعملية تهتم أن

وأيضاا والبشري، المادي المجالين في تنظيمية تغييرات إدخال يتطلب والذي التكنولوجي
المعنوية الروح انخفاض أو تفرعها، أو أخرى مع مكتبة كدمج للمكتبة العام الشكل تغيير
ورغباتهم الماتفيدين حاجات وتزايد الخدمات، وتدني العمل بطء في المتمثل العاملين لدى
والتصنيف والفهرسة كالتزويد الوظيفية المجالت بعض في الفشل أو أفضل خدمات في
الحيان من كثير في يتبعه وما الجامعة إدارة أو المكتبة إدارة تغيير أو وغيرها، والعارة
هذه فكل المدنية( الخدمة )قانون الخارجية البيئة في تغيرات أو العمل فلافة تغيير
بغرض ماتمرة تغيير عمليات إلى المكتبة تحتاج أن الطبيعي ومن وغيرها. السباب
تحاين اجل من وذلك والخارجية، الداخلية بيئتها في المهثرة والحداث الماتجدات مواجهة

المنشودة. أهدافها وتحقيق المشكلت حل على قدرتها
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المكتبة. في العاملين تدريب
المكتبة. في العاملين تدريب :)35-5 جدول(

ودائهم. لتحسين المكتبة في للعاملين التدريب فرص النسبةالعددتتاح

بشدة 2333.8أوافق

1623.5أوافق

710.3محايد

أوافق 1116.2ل

بشدة أوافق 1116.2ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المكتبة. في العاملين تدريب :)25-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %33.8 أن نلحظ والشكل)25-5( الجدول)35-5( من
يوافقون و%23.5 أدائهم لتحاين المكتبة في للعاملين التدريب فرص تتاح بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%16.2 يوافقون ل و%16.2 محايدون و%10.3
فرص تتاح أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل من الباحثة لحظت
بذاته، قائماا تخصصاا أصبح التدريب أن نجد أدائهم، لتحاين المكتبة في العاملين لتدريب
محدد هدف وسيلة بل ذاته حد في هدف ليس وهو المكتبة، في محددة مهام ذات ووظيفته
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غير الالوكيات من للتخلص بالمكتبة العاملين أداء في الضعف جوانب إزالة على ويعمل
معارف لكتااب لخر شخص من والمهارات المواهب نقل التدريب ويعتبر فيها. المرغوب

وإيضاحها. جديدة مهارات صقل أو جديدة، وأساليب
مهارات وإكاابهم العاملين وكفاءة فاعلية من يزيد علمي مدخل بأنه أهميته وتتمثل
بالعمل علقاتهم في واتجاهاتهم سلوكهم في إيجابية تغييرات وإحداث وظيفية ومعلومات
على حصره يتم ول علمية أسس على التدريب يبنى أن ويجب المكتبة، داخل والعاملين
لتحاين الخرى لوظائف شاغلي ليشمل مماثلة بأهمية ذلك يمتد بل الجدد، الموظفين
أو الترقية طريق عن ماتقبلا المكتبة احتياجات لمقابلة وإعدادهم العالي أدائهم ماتوى

كان. سبب ولي وقت أي في يحدث عجز أي مقابلة أو النقل
الداء. تحسين في التدريب إسهام مدى

الداء. تحسين في التدريب إسهام مدى :)36-5 جدول(
الداء. تحسين في التدريب النسبةالعدديسهم

بشدة 2435.3أوافق

1420.6أوافق

1014.7محايد

أوافق 811.8ل

بشدة أوافق 1217.6ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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الداء. تحسين في التدريب إسهام مدى :)26-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %35.3 أن نلحظ والشكل)26-5( الجدول)36-5( من
و محايدون و%14.7 يوافقون و%20.6 الداء تحاين في التدريب ياهم بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%17.6 يوافقون ل %11.8

يهمنون أنهم المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
على المكتبة في الموظف حصول أن المهكد فمن الداء. تحاين في ياهم التدريب بأن
ومواكبة استمرارية مع والتكنولوجية العلمية المتغيرات مع يتلئم الذي المناسب التدريب
احتياجات وتوفير التكنولوجية، للمتغيرات والمدربين التدريب وأساليب وأجهزة وأدوات برامج
والخدمات والمشروعات المكتبة احتياجات وتوفير والخدمات, والمشروعات المكتبة

وأيضاا المكتبة, في العمل لبيئة مدروسة وأساسية فعلية احتياجات ظل في والعمل المختلفة,
لداء الموظف تهيئ المناسب الحضاري التطور بأسباب للخذ بأعدادهم العاملين تكوين
والجامعة المكتبة عمل بناء في جيدة إضافة ويكون عالية, بكفاءة الفنية أو الدارية المهام
المهتمرات كحضور المتعددة بأشكاله التدريب يتغير أن ويمكن فيه, يعيش الذي والمجتمع
التشغيل أو العلمي البحث أو العمل في الشغل أو العاملين تبادل أو المحاضرات وبرامج
المكتبة عمل تناسب التي التدريب ماتجدات من وغيرها الدراسية المواد بعض في

. بها والعاملين
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الداء. على اناءال التدريبية ااحتياجات تحدد
جدول الداء.( على اناءال التدريبية ااحتياجات تحدد :)37-5

المكتبة. داخل الداء تقييم نتائج على اناءال التدريبية احتياجاتي النسبةالعددتحدد
بشدة 1927.9أوافق

2435.3أوافق

710.3محايد

أوافق 1014.7ل

بشدة أوافق 811.8ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الداء. على اناءال التدريبية ااحتياجات تحدد :)27-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %27.9 أن نلحظ والشكل)27-5( الجدول)37-5( من
المكتبة داخل الداء تقييم نتائج على بناءاا التدريبية احتياجاتي تحدد بشدة يوافقون
يوافقون ل و%11.8 يوافقون ل %14.7 و محايدون و%10.3 يوافقون و%35.3

بشدة.
يتم أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
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ويتمثل جيد وهذا المكتبة، داخل الداء تقييم نتائج على بناءاا التدريبية احتياجاتهم تحديد
تحديد ثم ومن الداء تقييم نتائج على بناءاا يتم بحيث له التخطيط في الناجح التدريب
أداء في القصور أوجه معرفة يتطلب الذي المر دقيقاا، تحديداا المتدربين احتياجات
لديهم موجود هو ما بين الفروق لتحديد ماتوياتهم اختلف على المكتبة داخل الموظف
في فئة كل تحتاجه الذي التدريب ونوع يكون، أن ينبغي ما وبين ومهارات معلومات من
بتصميم خطواته توضح تدريبي. برنامج إلى تحول الهداف تحديد بعد ومن المكتبة.
على ويجب . برنامج أو موضوع لكل تتيح التي وأساليبه التدريب أهداف يحقق برنامج
لمعرفة التدريبي البرنامج ومتابعة خاصة، بيئة والمدربين للمتدربين تهيئ أن المكتبة إدارة
لم وإن للمتدربين بالنابة التحان مجالت هي وما سلفاا المحددة أهدافه تحققت هل نتائجه

. منها كثير على التغلب بإمكانه ولكن الضعف أوجه جميع التدريب يشمل
المهني. التطور تعزيز وساليب

المهني. التطور تعزيز وساليب :)38-5 جدول(
المكتبة. داخل المهني التطور لتعزيز ومعنوية مادية مختلفة وساليب توجد

النسبةالعدد

بشدة 1116.2أوافق
2130.9أوافق
57.4محايد

أوافق 1826.5ل
بشدة أوافق 1319.1ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر



204
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

المهني. التطور تعزيز وساليب شكل(28-5(:

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %16.2 أن نلحظ والشكل)28-5( الجدول)38-5( من
المكتبة داخل المهني التطور لتعزيز ومعنوية مادية مختلفة أساليب توجد بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%19.1 يوافقون ل و%26.5 محايدون و%7.4 يوافقون و%30.9
وسائل أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
توفرت كلما أنه ونجد جيدة، غير المكتبة داخل والمعنوية المادية المهني التطور تعزيز
وتتمثل المكتبة، داخل العاملين رضا وجد كلما ومعنوية( )مادية مختلفة أساليب بالمكتبة
مباشرة غير وتعويضات الضافي، العمل وبدل المباشرة التعويضات في الساليب هذه
نقل وبدل سكن وبدل والمرضية الانوية الجازات وبدل والجتماعية الصحية كالتأمينات
ماميات أو مميز، بشكل مهثثة مميزة مكاتب كتخصيص اجتماعية مكانة حوافز وأيضاا

الوظيفة. لشاغل أهمية تعكس ورموز مظاهر من ذلك وغير رفيعة وظيفية
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العمل. إيجاز عند والتقدير الشادة
العمل. إيجاز عند والتقدير الشادة :)39-5 جدول(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

العمل. إنجاز عند والتقدير الشادة شكل(29-5(:

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %25 أن نلحظ والشكل)29-5( الجدول)39-5( من
و%35.3 المكتبة داخل ذلك ياتحق بعمل أقوم عندما التقدير على أحصل بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%16.2 يوافقون ل و%14.7 محايدون و%8.8 يوافقون
أنهم المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
مما المرضية بالصورة ليس ولكن ذلك ياتحق بعمل يقومون عندما التقدير على يحصلون

المكتبة. داخل ذلك يستحق بعمل وقوم عندما التقدير على النسبةالعددوحصل

بشدة 1725.0أوافق

2435.3أوافق

68.8محايد

أوافق 1014.7ل

بشدة أوافق 1116.2ل

68100.0المجموع
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في المتمثلة أهميته، له للعاملين المكتبة إدارة توليه الذي النااني الحافز أن فيه شك ل
وجودتها أهدافها المكتبة تحقق ولكي أفضل، إيجابي سلوك وإكاابهم العاملين تغيب عدم
سبب وهو المكتبة من جزء وأنه المكتبة، داخل العدالة بروح العامل يشعر أن من لبد
روحهم برفع ذلك ينعكس والذي للموظفين حافز أكبر هذا ويعتبر فشلها أو نجاحها

التعاون. روح وتنمية للمكتبة والنتماء المعنوية
له قيمة ل عمل يوجد ل بأنه موظفيها تقنع أن لها لبد المكتبة إدارة تنجح ولكي
درجتهم كانت مهما عظيمة أعمال عليه وتقوم أساسي فهو المكتبة في حجمه كان مهما
البناءة. بالراء والخذ القرار، نع صص في مشاركتهم فيها.وأيضاا موظف أهم فهو التنظيم في

العمل. دفع في ووثرها الحوافز
العمل. دفع في ووثرها الحوافز :)40-5 جدول(

داخل عملي في وكبر جهدال واذل يجعلني والتقدير، الحوافز على حصولي
المكتبة.

النسبةالعدد

بشدة 1522.1أوافق

1927.9أوافق

1826.5محايد

أوافق 913.2ل

بشدة أوافق 710.3ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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العمل دفع في ووثرها الحوافز شكل(30-5(:

2020م. ، الميدانية الدراسة ايانات على بااعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %22.1 أن نلحظ والشكل)30-5( الجدول)40-5( من
داخل عملي في أكبر جهداا أبذل يجعلني ، والتقدير الحوافز على حصولي بشدة يوافقون
ل و%10.3 يوافقون ل % و13.2 محايدون و%26.5 يوافقون و%27.9 المكتبة

بشدة. يوافقون
توجد ل أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
العامل إعطاء في المكتبة إدارة رغبت فإذا أعمال، من بذل ما على مقارنةا مرضية حوافز
هو المطلوب هل تحدد أن المهم من فإنه ممكن جهد أكبر على للحصول ممكن أجر أكبر
على الحصول أم منفردة بصورة العاملين من واحد كل يبذله جهد أقصى على الحصول
يبذله جهد أكبر على الحصول هو القصد كان فإذا مجتمعين العاملون يبذله جهد أقصى
إذا خاصة لذلك المحفز أو الوحيد الابيل هو المال يكون ل فقد العاملين من واحد كل
أكبر على الحصول هو القصد كان إذا أما النفاية، كالراحة أخرى وسائل مع تعارض
في السرية والروح التعاون من جو ياود أن يقتضي فإنه مجتمعين العاملون يبذله جهد

المنظمة.
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الحوافز. تقديم معايير
الحوافز. تقديم معايير :)41-5 جدول(

الحوافز. تقدم وساسها على التي المعايير دورية بصفة المكتبة النسبةالعددتغير

بشدة 811.8أوافق

1319.1أوافق

1319.1محايد

أوافق 2435.3ل

بشدة أوافق 1014.7ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الحوافز تقديم معايير :)31-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %11.8 أن نلحظ والشكل)31-5( الجدول)41-5( من
و%19.1 الحوافز تقدم أساسها على التي المعايير دورية بصفة المكتبة تغير بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%14.7 يوافقون ل و%35.3 محايدون يوافقونو%19.1

توجد ل أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
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الحوافز مقدار الاوداني العمل قانون يحدد لم أنه ونجد الحوافز، أساسها على تصقدم معايير
كوسيلة الحوافز أسلوب لستخدام حاجتها مدى تقدر التي وهي للدارة، المر وترك
من الداء ماتوى لرفع والحاجة جهة من المكتبة في العاملين عن رضاها عن للتعبير
2007م لانة القومية المدنية الخدمة قانون أبرز فقد المدنية الخدمة في أما أخرى، جهة
والعمل الخدمات من المزيد لتقديم للعاملين المعنوية الروح رفع في للحوافز البالغة الهمية
العامل يحفز ولكي المقصرين. وعقاب أعمالهم في المبدعين بإثابة والعقاب الثواب بمبدأ
تااعد إيجابية مقترحات تقدم أو عمله، إطار في ممتازة خدمات قدم قد يكون أن من لبد
من الكثير تأخذ بأعمال قيامه نتيجة أو تكاليفه، تخفيض أو تحاينه أو النتاج زيادة على

والجهد. الوقت
والمكافآت. الحوافز

والمكافآت. الحوافز :)42-5 جدول(
بالعدالة. المكتبة في والمكافآت الحوافز نظام النسبةالعدديتسم

بشدة 57.4أوافق

1826.5أوافق

1116.2محايد

أوافق 1116.2ل

بشدة أوافق 2333.8ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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والمكافآت الحوافز :)32-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %7.4 أن نلحظ والشكل)32-5( الجدول)42-5( من
يوافقون و%26.5 بالعدالة المكتبة في والمكافآت الحوافز نظام يتام بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%33.8 يوافقون ل و%16.2 محايدون و%16.2
نظام أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
وأن لبد المكتبة في المتبع الحافز نظام أن المهم ومن عادل، غير والمكافآت الحوافز
الموظف شعور على تترتب التي الالبية للثار تفادياا وذلك العاملين بين العدالة فيه يراعى
أو عمل، من يقدمه ما مع يتناسب ل يتقاضاه الذي الحافز لن بالجحاف، العامل أو
ينعكس بدوره والذي موضوعية، أسباب أي دون للحافز عادل غير تفاوت من يراه بابب
وممكن والصراعات. النتاجية، وتدني العمل، عن كالتغيب سلبية نتائج بعدة الشعور هذا
فيها استثمرت لكفاءات المكتبة وفقدان خاارة يعني مما لعمله الموظف بترك ينتهي أن

الموارد. من كثير
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العمل. لطبيعة والضاءة التهوية ملئمة مدى
العمل. لطبيعة التهوية ملئمة مدى )43-5 جدول(

وطبيعة تتناسب وإضاءة تهوية المكتبة في عملي مكان في يتوفر
النسبةالعددعملي.

بشدة 1725.0أوافق

1623.5أوافق

913.2محايد

أوافق 1116.2ل

بشدة أوافق 1522.1ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

العمل لطبيعة والضاءة التهوية ملئمة مدى :)33-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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عينة أفراد من %25 أن نلحظ أعله والشكل)33-5( الجدول)43-5( من
وطبيعة تتناسب وإضاءة تهوية المكتبة في عملي مكان في يتوفر بشدة يوافقون الدراسة
يوافقون ل و%22.1 يوافقون ل و%16.2 محايدون و%13.2 يوافقون و%23.5 عملي

. بشدة
بيئة أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
على الظاهر الثر لها المكتبة داخل العمل بيئة أن ونجد مرضية، غير الصحية العمل
والضوضاء والضاءة التهوية وأهمها: بينها من والتي والعاملين للعمل المعنوي المناخ

واللوان.
العوامل من يعد المكتبة حجرات في والتدفئة التهوية الهتمام عدم أن فنجد
هذا ومن العمل، عن تخلفهم إلى تصل مختلفة بأمراض العاملين لصابة المااعدة
الكفاءة رفع في المهثرة العوامل من المكتبة في والتدفئة التهوية في التحكم أصبح المنطلق
وتغييره الهواء تحريك على تااعد صحية وسائل اختيار من لبد لذلك للعاملين، النتاجية
الجيدة الاليمة والضاءة والتربة الغبار من المكتبة جو لتخليص الهواء وتنقية باستمرار
وتزيل العين إجهاد من تقلل أنها إذ أعلى بكفاءة أعمالهم أداء على العاملين تااعد والتي
السلك موقع تحديد يجب لذلك للمكتبة جذاباا ومظهراا حيوياا عنصراا أنها بجانب التعب,
ديكور يختار أن يجب كما المبنى وتخطيط تصميم عند الضاءة وتركيبات الكهربائية
وزيادة النتاجية زيادة على ينعكس الذي الصناعية الضاءة أو الضوء مع ويندمج يتماشى

العاملين. معنويات وتحاين العقلي والتعب العين جهد تقلل العمل, جودة
الذي الضروري غير الجهد زيادة في الالبي الثر للضوضاء أن المعروف ومن
من به يقومون ما على لتركيزه قبضتها من وانتباههم لتخليص العاملون يبذله
زيادة من الناتج العصبي التوتر وزيادة العصبية الطاقة استنزاف إلى أعمال,بالضافة
العاملين تغيب ويزيد الخطاء معدل ارتفاع على ينعكس بدوره والذي العمل, في الجهد

معنوياتهم. وتهبط
عازلة بمواد والرضيات والاقف الحوائط وتغطية الهتمام المكتبة إدارة فعلى
ومناضد إجلس من للمكتبة الاليم التنظيم بواسطة أنه كما تعكاه، ول وتمتصه للصوت
الناان أن المألوف من وأيضاا الضوضاء. من يقلل أن يمكن المكتبية المواد وترتيب
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بالضافة اللون، في النفاية النفعالت تحريك خاصية وجود بابب باللوان كثيراا يتأثر
ومن وجاذباا للارور باعثاا المكتبة داخل العمل يجعل المناسب اللون استخدام فإن ذلك إلى
للعامل. والنتاجية الكفاءة على مباشر تأثير له فعالة بطريقة اللوان استخدام أن المهكد

المكتبة. وثاث
المكتبة. وثاث :)44-5 جدول(

المكتبة. داخل عملي مكان في مريح وثاث النسبةالعدديوجد

بشدة 2232.4أوافق

1014.7أوافق

710.3محايد

أوافق 2029.4ل

بشدة أوافق 913.2ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المكتبة. وثاث :)34-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %32.4 أن نلحظ والشكل)34-5( الجدول)44-5( من
و%10.3 يوافقون و%14.7 المكتبة داخل عملي مكان في مريح أثاث يوجد بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%13.2 يوافقون ل و%29.4 محايدون
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يوجد ل أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
ومناضد مقاعد من المكتبي الثاث يتكون وعادةا المكتبة، داخل للعاملين مرضي أثاث

المكتبة. في عامل كل تخص التي الثاث قطع من وغيرها ودواليب
والستخدام الحركة مبادئ بتطبيق التامة العناية يجب الثاث قطع اختيار وعند
وافية دراسة عمل يتطلب الذي المر المكتبة في العامل يحتاجه الذي للفراغ الصحيح
القامة طويل فمثلا: للعمل الثاث ملئمة حيث من المناسب المكتبي الثاث لختيار
في ياتعملونها التي الدوات ترتيب إعادة إلى يحتاجون العاديين غير القامة وقصير
واعتبارات الوظيفية، والعتبارات التنظيف، وسهولة وجودتها، الصناعة ومتانة المكتبة.
اختيار عملية تاهل للعاملين المكتبة إدارة قبل من التالية السئلة طرح أمكن ولو المكانة.
تهدي هل كافية؟. للعمل المخصصة المااحة هل بينها: من والتي والصحي الجيد الثاث
على الشراف المباشر للرئيس يمكن هل عادية؟. غير حركات دون الوظيفي عملك
على للمحافظة نظام هناك هل باهولة؟. المكتبة رواد وعلى مراوسيه على أو العاملين
على للحفاظ محددة أماكن هناك هل كافية؟. وبدرجة فائقة بعناية والدوات اللت

الشخصية؟. متعلقات
بدوره والذي المكتبة. حجر وتهيئة تخطيط في مفيدة التااالت هذه على فالجابة
النتقال ماافات خفض نتيجة والجهد الوقت وتوفير الداء تكلفة خفض على ينعكس

العمل. جودة بماتوى الحتفاظ مع النتاجية الكفاية ورفع للداء،
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العمل. مكان تهيئة
العمل. مكان تهيئة :)45-5 جدول(

المكتبة. داخل جيد بشكل عملي لمكان يومية تهيئة النسبةالعددتوجد

بشدة 2536.8أوافق

1826.5أوافق

710.3محايد

أوافق 1319.1ل

بشدة أوافق 57.4ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة ايانات على بااعتماد الباحث إعداد : المصدر

العمل. مكان تهيئة :)35-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %36.8 أن نلحظ والشكل)35-5( الجدول)45-5( من
يوافقون و%26.5 المكتبة داخل جيد بشكل عملي لمكان يومية تهيئة توجد بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%7.4 يوافقون ل % و19.1 محايدون و%10.3
توجد أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت



216
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

فيها تتوفر التي العمل بيئة أن فيه لشك مما وأن المثلى، بالصورة ليس لكن يومية تهيئة
من لديهم ما أفضل ويقدمون يبدعون المكتبة في العاملين يجعل والهدوء، والنظافة التنظيم

مريح. عملي وجو مكتبية خدمات

الدورية. الصيانة
الدورية. :الصيانة )46-5 جدول(

المكتبة. داخل العمل مكان لمحتويات دورية صيانة النسبةالعددتوجد

بشدة 1116.2أوافق

1522.1أوافق

710.3محايد

أوافق 1826.5ل

بشدة أوافق 1725.0ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدورية. :الصيانة )36-4 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %16.2 أن نلحظ والشكل)36-5( الجدول)46-5( من
و%22.1 المكتبة داخل العمل مكان لمحتويات دورية صيانة توجد بشدة يوافقون
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بشدة. يوافقون ل و%25 يوافقون ل و%26.5 محايدون يوافقونو%10.3
إدارة أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
الستعانة المكتبة لدارة الفضل فمن المكتبة، محتويات بصيانة كثيراا تهتم لم المكتبة
وتبريد كهرباء أعمال من الممكنة، وبالارعة لذلك الحاجة دعت كلما متخصصين بفنيين
حدائق وتنايق مباني وصيانة ديكورات وأعمال وطلء ونقاشة وتنجيد وسباكة، وتكييف
ينعكس العمل لن والمكاتب واللت والجهزة المصعدات وصيانة لصلح طبيعية ومناظر

المكتبة. شأن من ترفع ممتازة خدمات وتقديم المكتبة ورواد العاملين راحة على أثره
المكتبة موقع

المكتبة. 5-47(:موقع جدول(

المكتبة. داخل المهام انجاز سهولة لي يتيح المكتب النسبةالعددموقع

بشدة 1725.0أوافق

2029.4أوافق

68.8محايد

أوافق 913.2ل

بشدة أوافق 1623.5ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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المكتبة 5-37(:موقع شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

عينة أفراد من %25 أن نلحظ والشكل)37-5( الجدول)47-5( من
و%29.4 المكتبة داخل المهام انجاز سهولة لي يتيح المكتب موقع بشدة يوافقون الدراسة

بشدة. يوافقون ل و%23.5 يوافقون ل و%13.2 محايدون يوافقونو%8.8
موقع أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
كل في يوجد المكتبي العمل أن ونجد المهام، انجاز سهولة في ويااعد مريح غير المكتبة
الوظائف لكل وضروري حيوي جزء يعتبر فهو ولذلك المنظمة، في قام كل وفي إدارة
الموقع فإن ولهذا الوظائف، هذه أداء في متضمناا نشاطاا ويعتبر المكتبة تتضمنها التي
إتباع من للدارة من لبد لذلك المكتبة لدارة والمهمة المباشرة الماهوليات من المناسب
ل والتي الموقع اختيار قرار في تهثر التي المتغيرات تقييم في التحليلي العلمي السلوب
في الوضع من لبد لذلك وخدماتها، رسالتها أداء في خلل إلى تهدي ل حتى إهمالها يمكن
فيما للمكتبة العامة التنظيمية الخطة في المكتبية النشطة وملئمة تضمين العتبار
موقعها واختيار إليها تحتاج التي والقاام الدارات في للمكاتب الاليم الوضع يخص
وتصميم الموقع بين المواءمة الضروري فمن ذلك وعلى بخدماتها. المنتفعين من بالقرب
التاهيلت طريق عن أكبر ودقة بفعالية المكتبية الخدمات تهدى لكي المثالي، المبنى

المبنى. في خصيصاا المصممة
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المكتبة. مبنى
المكتبة 5-48(:مبنى جدول(

عملي. لطبيعة مناسب عملي مكان المكتبة النسبةالعددمبنى

بشدة 913.2أوافق

2536.8أوافق

68.8محايد

أوافق 1319.1ل

بشدة أوافق 1522.1ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المكتبة 5-38(:مبنى شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %13.2 أن نلحظ والشكل)38-5( الجدول)48-5( من
و%8.8 يوافقون و%36.8 عملي لطبيعة مناسب عملي مكان المكتبة مبنى بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%22.1 يوافقون ل و%19.1 محايدون
مباني أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
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متطلبات توافر يجب المكتبة مبنى تصميم أن ونجد عملهم، لطبيعة مناسبة غير المكتبة
بين الجماعي التخطيط يتطلب والذي بالمكتبة الخاصة الظروف تواجه معينة فنية
تخطيط ضرورة إلى يحتاج الحالي فالعصر المكتبة، ومدير والفنيين المعماري المهندس
المبنى تصميم أي المكتبة، في الوظيفي العمل على بالعتماد المكتبة مبنى وتصميم
المكتبات أمناء مع التشاور المكتبة لمدير والفضل يتضمنها، سوف التي العمال لملئمة
التجليد، قام ورئيس اللية، النظمة ومدير التصنيف، قام ورئيس التزويد، قام ورئيس
على تهثر التي التفاصيل من كثير في المكتبة داخل الفنية العمليات مديرو من وغيرهم
بارعة. تعديله وإمكانية التصميم مرونة والرقابة. الشراف سهولة بينها: من والتي أعمالهم
لرواد إيجابي أثر وترك العاملين. ورضاء راحة في والمااهمة للمااحة. الكامل والستغلل

المكتبة.
والسلمة. المن ودوات توفر مدى

والسلمة المن ودوات توفر 5-49(:مدى جدول(
المكتبة. داخل والسلمة المن ودوات النسبةالعددتتوفر

بشدة 1522.1أوافق

2029.4أوافق

68.8محايد

أوافق 1725.0ل

بشدة أوافق 1014.7ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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والسلمة المن ودوات توفر مدى :)39-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %22.1 أن نلحظ والشكل)39-5( الجدول)49-5( من
و%8.8 يوافقون و%29.4 المكتبة في والالمة المن أدوات تتوفر بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%14.7 يوافقون ل و%25 محايدون
توفر أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
إدارة تاعى أن والضروري المهم ومن قليلة، بالمكتبة المتوفرة والالمة المن أدوات
الثروة باعتبارها لها، العاملة البشرية للقوى بالنابة الوقاية مبدأ تطبيق في جادة المكتبات
وتصونها البشرية القدرات تحفظ فالوقاية المكتبية. الخدمات لتقديم والرائدة الحقيقية
المكتبة إدارة توفر أن من فلبد والرخاء. والتطور النمو عملية في للستمرار القوة وتمنحها
العمل، أخطار العاملين تقي التي بالطريقة المكتبة في والوقاية والصحة المن وسائل
والشعاعات والتهوية والرطوبة والحرارة والضوضاء الضاءة عوامل إلى العمل بيئة وتشييد
الصحية الشروط وإتباع نفاه على المحافظة على وتشجيعه العامل وتوعية وغيرها،
كانت مهما ولكن والالمة. المن وسائل على وتدريبه العمل، أخطار من للوقاية والعملية
والصابات الحوادث فإن كاملين وتدريب دراية على ومتطورة متوافرة الوقاية أساليب
إدارة فعلى ، العامل من مقصود غير خطأ أو اللة في مفاجئ كخلل الوقوع محتملة
حوادث من العامل على يقع قد ما ورعاية وتأهيل لعلج استعداد على تكون أن المكتبة
مع ذلك، أمكن كلما الصلي عمله إلى العودة له تضمن التي والارعة بالكفاية وإصابات
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تعويض. أو مهقتة معونة بتقديم الرعاية أو والتأهيل العلج مدة خلل له دخل ضمان

المكتبة. داخل النفسية الراحة
المكتبة داخل النفسية :الراحة )50-5 جدول(

المكتبة. داخل النفسية بالراحة النسبةالعددوشعر

بشدة 1826.5أوافق

1826.5أوافق

710.3محايد

أوافق 1319.1ل

بشدة أوافق 1217.6ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

المكتبة داخل النفسية الراحة :)40-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %26.5 أن نلحظ والشكل)40-5( الجدول)50-5( من
و محايدون و%10.3 يوافقون و%26.5 المكتبة في النفاية بالراحة أشعر بشدة يوافقون

. بشدة يوافقون ل و%17.6 يوافقون ل %19.1

شعورهم أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
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فيها العاملين بتأهيل تهتم أن المكتبة لدارة وينبغي ضعيفة، المكتبة داخل النفاية بالراحة
من الماتفيدين أو العاملين من الاوي غير الالوك أشكال مختلف لمواجهة وبدنياا نفاياا

المادية. بيئتها من أو المكتبة
عدم من حالة إلى يهدي الذي النفاي الضغط إلى التغيرات هذه مثل تهدي وقد
العاملين مااعدة في النفاي العداد أهمية وتتمثل للموظف، البدني أو النفاي التوازن
فيها يتعرض قد مواقف أية لمواجهة وماتعداا العمل ضغوطات من للتخلص بالمكتبة
ضغوطات حدة تخفيف في فعالية الوسائل أكثر من تعتبر البدنية فالتمارين للعدوان.

الشديد. التوتر من وتخلص العمل،
العالية الخلق زوي من المكتبة في بعاملين المكتبة إدارة تاتعين أن يمكن وأيضاا

عليها. التغلب وكيفية المختلفة المواقف لمواجهة لزملئهم والرشاد النصح يقدمون
واستبيانات محادثات عن عبارة والخر الحين بين عمل ورش عقد بالمكان وأيضاا
يمكن والوقاية العلج من متنوعة أدوات تقدم تمثيلية وأنشطة صغيرة عمل ومجموعات

الضاغطة. المواقف مع للتعامل استخدامها

المكتبة. داخل الدوام
المكتبة. داخل 5-51(:الدوام جدول(

العمل. وطبيعة حجم وتتناسب محددة المكتبة داخل الدوام النسبةالعددفترة

بشدة 2739.7أوافق

2232.4أوافق

57.4محايد

أوافق 913.2ل

بشدة أوافق 57.4ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة ايانات على بااعتماد الباحث إعداد : المصدر
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المكتبة. داخل 5-41(:الدوام شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %39.7 أن نلحظ والشكل)41-5( الجدول)51-5( من
و%32.4 العمل وطبيعة حجم وتتناسب محددة المكتبة داخل الدوام فترة بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%7.4 يوافقون ل %13.2 و محايدون و%7.4 يوافقون
فترة أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
إدارة أن باعتبار جيد، وهذا العمل، وطبيعة حجم وتتناسب مرضية المكتبة داخل الدوام
الدارة وأن العمل، بيئة داخل واناياباا عدلا أكثر معاا ليعيش بالموظف للرتقاء أداة الوقت
من وذلك والتعب الجهد من تقلل والتي للفرد الذاتية التنمية تحقيق على تعمل للوقت الجيدة
يتعين وما والخدمات والواجبات النشطة من به القيام الفرد على يجب ما تحديد خلل
تحقيق على يااعد بدوره والذي المكتبة داخل لمعاونيه عنه والتخلي تفويضه عليه
وعلى والبداع والتطوير التحاين على المتكامل التحفيز في تتمثل للدارة كبيرة مجموعة
عمل تحاين على أيضاا المناسبة الدوام فترة وتااعد أقل، وقت من مطلوب هو ما انجاز
الداء على ينعكس بدوره والذي الوظيفي، الستقرار وتحقيق العمل، توزيع وإعادة المكتبة،

الجيد.
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المكتبة. داخل الجازات نظام
مناسبة المكتبة داخل الجازات :نظام )52-5 جدول(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

داخل الجازات 5-42(:نظام شكل(

2020م ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %45.6 أن نلحظ والشكل)42-5( الجدول)52-5( من
و%35.3 بالمرونة ويتام مناسب، المكتبة داخل الجازات نظام بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%1.5 يوافقون ل و%8.8 محايدون يوافقونو%8.8
نظام أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت

بالمرونة. ويتسم مناسب، المكتبة داخل الجازات النسبةالعددنظام

بشدة 3145.6أوافق

2435.3أوافق

68.8محايد

أوافق 68.8ل

بشدة أوافق 11.5ل

68100.0المجموع
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المكتبات إدارة لن للتطور مواكب وهذا بالمرونة، ويتام مناسب المكتبة في الجازات
خلل فمن العائلت على سلبية آثار لها التي العاملة، القوى تركيبة في تغيير تواجه
الماتقبل أمهات وهن العاملة القوى ضمن النااء من تقل الرجال نابة أن الحصائيات

المكتبة. أداء عمل بآخر أو بشكل يتأثر قد للرعاية ومانحاا رئياياا مربياا وباعتبارهن
من نوع لتوفير ربحية غير وبرامج عمل خطة تضع أن المكتبة إدارة فعلى
آمنة عائلية عمل أماكن كبناء المااندة، الضافية الخدمات في والراحة النفاية الخدمات
تطوير على تعمل عمل أماكن تأسس وأن المكتبة من بالقرب المكتبة، من بالقرب وكافية
تتحقق حتى والماتقبل. الحاضر في الزمن عنها عفا التي العقبات يزيل المكتبة أهداف

اليوم. مكتبات تتطلبه الذي الداء من عليا ماتويات

ولسرتي. صحي تأمين المكتبة في العمل لي م قدد
ولسرتي صحي تأمين المكتبة في العمل لي م قدد : )53-5 جدول(

ولسرتي. صحي تأمين المكتبة في العمل لي م النسبةالعددقدد

بشدة 2232.4أوافق

2536.8أوافق

57.4محايد

أوافق 1116.2ل

بشدة أوافق 57.4ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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ولسرتي صحي تأمين المكتبة في العمل لي م قدد : )43-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

يوافقون الدراسة عينة أفراد من %32.4 أن نلحظ والشكل)43-5( الجدول)53-5( من
و%7.4 يوافقون و%36.8 ولسرتي صحي تأمين المكتبة في العمل لي م قدد بشدة

. بشدة يوافقون ل و%7.4 يوافقون ل و%16.2 محايدون
يوجد أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
للعاملين الصحية الرعاية تأمين أن ونجد تطلعاتهم، يرضي ل كان وإن ولسرته له تأمين
ضد وتأمينهم مهني، مرض أو بعجز منهم المصابين تأهيل على والعمل وأسرهم بالمكتبة
والنفاية الصحية الظروف ترقية على يعمل كله ذلك لن والوفاة، والعجز الشيخوخة
عنهم يخفف مما والراحة، الطمئنان من ظروف في يعملون تجعلهم بحيث للعاملين،

والجتماعية. النفاية والضغوط العمل أعباء
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الخدمة. بعد ما فوائد
الخدمة بعد ما فوائد : )54-5 جدول(

جيد. بشكل الخدمة بعد ما فوائد المدروسة المكتبات النسبةالعددتقدم

بشدة 710.3أوافق

2029.4أوافق

913.2محايد

أوافق 1826.5ل

بشدة أوافق 1420.6ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الخدمة. بعد ما فوائد :)44-5 )شكل

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %10.3 أن نلحظ والشكل)44-5( الجدول)54-5( من
يوافقون و%29.4 جيد بشكل الخدمة بعد ما فوائد المدروسة المكتبات تقدم بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%20.6 يوافقون ل و%26.5 محايدون و%13.2
توجد ل أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
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في جاهدة المكتبات إدارة تاعى أن الفضل فمن جيدة، بصورة الخدمة بعد ما فوائد
وبعد الخدمة أثناء ترفيهية وخدمات نقل خدمات من الضافية، الخدمات لتوفير التخطيط
موقع إلى إقامته مكان من التنقل بغرض متاحة نقل وسائل لتوفير الماتطاع، بقدر التقاعد
الترفيهية بالخدمات الهتمام وأيضاا تفصيلها، يجب التي المهمة الخدمات من ويعتبر عمله
له وغيرها النترنت، ومحلت واللعاب والماارح، والمقاهي، الرياضية النوادي في المتمثلة
النفاية الراحة الموظف فيه يجد مضى ما بين من المقصود المكان في والمهم ولسرته،
على وتزيد العقلية العامل قدرة على ذلك آثار تنعكس وقد العمل، ضوضاء عن بعيداا

. والبداع التركيز

المكتبة. داخل الترقية
المكتبة داخل الترقية : )55-5 جدول(

المكتبة. داخل انزاهة ويطبق واضحة، بمقاييس للترقية نظام النسبةالعددوجود

بشدة 1319.1أوافق

1623.5أوافق

68.8محايد

أوافق 2029.4ل

بشدة أوافق 1319.1ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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المكتبة داخل الترقية :)45-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر

الدراسة عينة أفراد من %19.1 أن نلحظ والشكل)45-5( الجدول)55-5( من
بنزاهة ويطبق واضحة، بمقاييس المكتبة في المكتبة داخل للترقية نظام وجود بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل و%19.1 يوافقون ل و%29.4 محايدون و%8.8 يوافقون و%23.5
توجد ل أنه المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
تقديمهم زاد كلما يكافأوا أن المكتبة في العاملين ويتوقع مرضية، بصورة للترقية أنظمة
وارتفاع الجر زيادة مع أعلى لدرجة النتقال الترقية تكون بحيث أفضل. بصورة للخدمات
الدارة جانب من التقرير الترقية هذه يحمل أن الترقية بشرط ولكن الجتماعي، المركز في
وقواعد أسس على ياتند وعادلة دقيقة دراسة بعد ذلك يتم وأن لعمله، أداءه وحان لجهده
له لياتحضروا التقدم ذلك وفرص تقدمهم، طرق الفراد ليعرف الوظائف بين ماالكه تنظم

. الترقية شروط وتوفر كفاءتهم تطوير بعد
يطمئنون العاملين منجزات تقييم في أسلوب إلى تاتند التي هي المبرمجة والترقية
الرتباط من هناك يكون أن يعني وهذا إدارته، على بالقائمين ويثقون بعدالته ويهمنون إليه
العاملين استحقاق لتقرير ووثائق لاجلت تاتند أن ولبد الداء، وتقيم الترقية بين الوثيق
الوقائع تلك تشكل حيث والنضباط، والحداث والغياب الداء واقع فيها تتوفر التي للترقية

المنافاة. عند صلباا أساساا
وعدم المكتبة في الكفاء العاملين بقاء على تشجع أنها في الترقية فوائد وتنعكس
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من يزيد أن بعد والمان بالثقة ويشعرهم معنوياتهم ورفع آخر، عمل إلى للنتقال تطلعها
قدراتهم وتطوير جهدهم ومضاعفة لبذل العاملين لدى قوياا حافزاا واعتباره الدارة، في ثقتهم
بينها من التي الترقية أسس مراعاة مع مجهودهم، لقاء على الحصول يتوقعوا داموا ما

والكفاءة. القدمية
المكتبة. داخل التقاعد نظام

المكتبة داخل التقاعد :نظام )56-5 جدول(
للعمل. المطلوبة القدرات مع يتناسب للتقاعد نظام النسبةالعددوجود

بشدة 57.4أوافق

2739.7أوافق

1319.1محايد

أوافق 1522.1ل

بشدة أوافق 811.8ل

68100.0المجموع
2020م. ، الميدانية الدراسة ايانات على بااعتماد الباحث إعداد : المصدر

المكتبة داخل التقاعد نظام :)46-5 شكل(

2020م. ، الميدانية الدراسة بيانات على بالعتماد الباحث إعداد : المصدر
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الدراسة عينة أفراد من %7.4 أن نلحظ والشكل)46-5( الجدول)56-5( من
و%39.7 للعمل المطلوبة القدرات مع يتناسب داخل للتقاعد نظام وجود بشدة يوافقون

بشدة. يوافقون ل ليوافقونو%11.8 و%22.1 محايدون يوافقونو%19.1
نظام أن المدروسة بالمكتبات العاملين بيانات تحليل خلل من الباحثة لحظت
على التقاعد في المكتبة في العاملين حق ويرتكز لهم، بالنابة مرضي غير التقاعد

خدمته. في جزء أو كل العملية حياتهم سنين فناء بعد إنصافهم ضرورة
عون دون عجزه أو شيخوخته في يترك ل وأن بالمكتبة العامل يكافأ أن لبد ولهذا
عملية خارج وهو وإعانته المتقاعد ومنح أيامه. آخر في يعانيه الذي الحرمان يخفف مادي
نقدية مالية مكافأة هناك تكون وأن العمل. على قدرتهم أيام بجميلهم اعترافاا يعني النتاج
مدة قضاءه بعد يتقاضاه نقدي معاش إلى بالضافة وحجمه. العمل طبيعة اختلف وفق
وأرباب والعاملون الدولة مع برامجه تمويل في المكتبة إدارة بمشاركة الزمن من معينة
مع بالتنايق وذلك مخفضة وأسواق ترفيهية ومنتزهات أندية إنشاء وأيضاا والنقابات. العمل

الختصاص. جهات
الفرضيات اختبار : ثانيال

الشخص وضع إلى ودى التوظيف بسياسات ااهتمام )ضعف الولى الفرضية اختبار جدول)57-5(
. المناسب( غير المكان في المناسب

رقم
قيمةالعبارةالعبارة

كاي مربع
درجة
الحرية

القيمة
الحتمالية

الوسط
الحسابي

النحراف
الستنتاجالوسيطالمعياري

1
عن اععلن عبر المكتبة في تعييني تم

لشروطها. ا ومستوفيا دالة61.85340.004.260.9715.00الوظيفة،

2
قدراتي مع المكتبة في وظيفتي تتناسب

دالة59.64740.004.190.9814.00ومهالتي.

للداء.3 مناسبة بيئية ظروف دالة28.91240.003.761.1864.00توجد

أكفاء.4 موظفين توفر التوظيف معايير دالة6.85340.143.381.4154.00تطوير

5
الرغبة عند مهالين أشخاص المكتبة توفر

معين. نشاط انجاز دالة15.52940.003.561.3434.00في

6
الستقرار المكتبة داخل مهنتي لّيي تحقق

والنفسي. دالة13.76540.013.471.4094.00الوظيفي
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دالة وهي 0.05 من أقل هي كاي مربع لختبار الحتمالية القيم جميع أن نجد )57-5( الجدول من
, الولى الفرضية عبارات تجاه المبحوثين إجابات بين إحصائياا دللة ذات فروق توجد أي إحصائياا
المبحوثين آراء أخذت عليه ، )3( الفرضي الوسط من أكبر نجدها الحاابي الوسط لقيمة وبالنظر

وضع إلى أدى التوظيف باياسات الهتمام ضعف أي ، الولى الفرضية عبارات على الموافقة

الولى. الفرضية من التحقق تم ،عليه المناسب غير المكان في المناسب الشخص

ودى الوظيفي بالوصف المدروسة المكتبات اهتمام )ضعف الثانية الفرضية اختبار )58-5( جدول
الداء( مستوى ضعف إلى

رقم
العبارة

العبارة
قيمة

مربعكاي
درجة
الحرية

القيمةااحت
مالية

الوسط
الحسااي

اانحرافالم
عياري

ااستنتاجالوسيط

1

الشخص توفر عدم
المنصب في المناسب
المكتبة. داخل المناسب

دالة40.3840.004.011.1264.00

2

المباشر رئياي يقوم
المهام بتحديد بالمكتبة

بها. القيام يجب التي
دالة38.1230.004.12.8384.00

3

ضمن لّي المصوكل العمل
داخل اختصاصي

المكتبة.
دالة4030.004.24.8484.00

4

المشاركة فرصة لي تتاح
داخل القرارات نع صص في

المكتبة.
دالة24.7940.003.691.1494.00

5
المكتبة إدارة تهتم

البناءة. بالمقترحات
دالة27.2940.003.621.2464.00

6

داخل المباشر رئياي
مع يتعامل المكتبة

بعدل. الجميع
دالة28.0340.003.711.4364.00

2020م. ، الميدانية الدراسة ايانات على بااعتماد الباحث إعداد : المصدر



234
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

دالة وهي 0.05 من أقل هي كاي مربع لختبار الحتمالية القيم جميع أن نجد )58-5( الجدول من
, الثانية الفرضية عبارات تجاه المبحوثين إجابات بين إحصائياا دللة ذات فروق توجد أي إحصائياا
المبحوثين آراء أخذت عليه ، )3( الفرضي الوسط من أكبر نجدها الحاابي الوسط لقيمة وبالنظر
إلى أدى الوظيفي بالوصف المدروسة المكتبات اهتمام ضعف أي الثانية الفرضية عبارات على الموافقة

. الثانية الفرضية من التحقق تم ،عليه الداء ماتوى ضعف

على سلبال وثر المدروسة المكتبات في التدريبات )ضعف الثالثة الفرضية اختبار )59-5( جدول
التطوير( مستوى

رقم
العبارة

العبارة
قيمة

مربعكاي
درجة
الحرية

القيمةااحت
مالية

الوسط
الحسااي

اانحرافالم
عياري

ااستنتاجالوسيط

1

والمفاهيم السس أعرف
بالعمل المتعلقة الفنية

المكتبة. داخل
دالة75.5340.004.35.9435.00

2

الحوار على القدرة لدي
العاملين مع والعرض

المكتبة. داخل
دالة79.6540.004.40.8315.00

3
تصرف حصان لدّي

للماهولية. وتقدير
دالة7740.004.34.8915.00

4
بتطوير المكتبة إدارة تهتم

العمل. إجراءات
دالة18.3240.003.601.2364.00

5

التدريب فرص تتاح
المكتبة في للعاملين

أدائهم. لتحاين
دالة11.1240.033.431.4994.00

6
تحاين في التدريب ياهم

الداء.
دالة11.4140.023.441.5104.00

7

التدريبية احتياجاتي تحدد
تقييم نتائج على بناءاا

المكتبة. داخل الداء
16.5640.003.531.3554.00
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دالة وهي 0.05 من أقل هي كاي مربع لختبار الحتمالية القيم جميع أن نجد )59-5( الجدول من
, الثالثة الفرضية عبارات تجاه المبحوثين إجابات بين إحصائياا دللة ذات فروق توجد أي إحصائياا
المبحوثين آراء أخذت عليه ، )3( الفرضي الوسط من أكبر نجدها الحاابي الوسط لقيمة وبالنظر
على سلباا أثر المدروسة المكتبات في التدريبات ضعف أي ، الثالثة الفرضية عبارات على الموافقة

الثالثة. الفرضية من التحقق تم عليه التطوير، ماتوى

محل المكتبات في العاملين دوافع على وثر الحوافز )ضعف الرابعة الفرضية اختبار )60-5( جدول
الدراسة(

رقم
العبارة

العبارة
قيمة

مربعكاي
درجة
الحرية

القيمةااحت
مالية

الوسط
الحسااي

اانحرافالم
عياري

ااستنتاجالوسيط

1

مادية مختلفة أساليب توجد
التطور لتعزيز ومعنوية

المكتبة. داخل المهني
دالة11.41240.002.991.4193.00

2

عندما التقدير على أحصل
ذلك ياتحق بعمل أقوم

المكتبة. داخل
دالة14.540.003.381.4254.00

3

الحوافز على حصولي
أبذل ،يجعلني والتقدير
عملي في أكبر جهداا

المكتبة. داخل

دالة8.47140.003.381.2583.50

4

دورية بصفة المكتبة تغير
أساسها على التي المعايير

الحوافز. تقدم
دالة11.26540.002.781.2562.50

5

الحوافز نظام يتام
المكتبة في والمكافآت

بالعدالة.
دالة14.35340.012.571.3862.50
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دالة وهي 0.05 من أقل هي كاي مربع لختبار الحتمالية القيم جميع أن نجد )60-5( الجدول من
, الرابعة الفرضية عبارات تجاه المبحوثين إجابات بين إحصائياا دللة ذات فروق توجد أي إحصائياا
المبحوثين آراء أخذت عليه ، )3( الفرضي الوسط من أقل أغلبها نجد الحاابي الوسط لقيمة وبالنظر
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محل المكتبات في العاملين دوافع على أثر الحوافز ضعف أي ، الرابعة الفرضية عبارات على الرفض
الرابعة. الفرضية من التحقق تم الدراسة،عليه

الرضا ماتوى ضعف إلى أدى الداخلية العمل بيئة )تدهور الخاماة الفرضية اختبار )61-5( جدول
المدروسة(. بالمكتبات الوظيفي

رقم
العبارة

العبارة
قيمة

مربعكاي
درجة
الحرية

القيمةااحتم
الية

الوسط
الحسااي

اانحرافالمع
ياري

ااستنتاجالوسيط

1

المكتبة في عملي مكان في يتوفر
وطبيعة تتناسب وإضاءة تهوية

عملي.
دالة3.47140.483.131.5153.00

2
عملي مكان في مريح أثاث يوجد

لمكتبة. داخل
دالة13.91240.013.241.4973.00

3
عملي لمكان يومية تهيئة توجد

المكتبة. داخل جيد بشكل
دالة19.647403.661.3454.00

4
لمحتويات دورية صيانة توجد

المكتبة. داخل العمل مكان
دالة6.11840.192.781.4542.00

5
سهولة لي يتيح المكتب موقع

المكتبة. داخل المهام انجاز
دالة10.08840.043.191.5384.00

6
عملي مكان المكتبة مبنى

عملي. لطبيعة مناسب
دالة15.529403.001.4143.50

7
في والالمة المن أدوات تتوفر

المكتبة.
دالة9.20640.063.191.4174.00

8
في النفاية بالراحة أشعر

المكتبة.
دالة6.26540.183.251.4804.00
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دالة وهي 0.05 من أقل هي كاي مربع لختبار الحتمالية القيم معظم أن نجد )61-5( الجدول من
العبارة عدا الثالثة الفرضية عبارات تجاه المبحوثين إجابات بين إحصائياا دللة ذات فروق توجد أي إحصائياا
وبالنظر , )4( العبارة تجاه المبحوثين إجابات بين فروق توجد ل عليه 0.05 من أكبر الحتمالية قيمتها )4(
الفرضي الوسط من أقل وسطها )4( العبارة عدا )3( الفرضي الوسط من أكبر نجدها الحاابي الوسط لقيمة
عبارات على الموافقة المبحوثين آراء أخذت عليه ، )4( العبارة تجاه الرفض المبحوثين آراء أخذت عليه
بالمكتبات الوظيفي الرضا ماتوى ضعف إلى أدى الداخلية العمل بيئة تدهور أي ، الخاماة الفرضية

الخاماة. الفرضية من التحقق يهتم المدروسة،عل



237
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

ودى المدروسة بالمكتبات الوظيفية اامتيازات )ضعف السادسة الفرضية اختبار )62-5( جدول
باانتماء( الشعور ضعف إلى

رقم
العبارة

العبارة
قيمة

مربعكاي
درجة
الحرية

القيمةااحت
مالية

الوسط
الحسااي

اانحرافالم
عياري

ااستنتاجالوسيط

1

المكتبة داخل الدوام فترة
حجم وتتناسب محددة

العمل. وطبيعة
دالة30.82440.003.841.2884.00

2

داخل الجازات نظام
ويتام مناسب، المكتبة

بالمرونة.
دالة50.38240.004.151.0114.00

3
المكتبة في العمل لي م قدد

ولسرتي. صحي تأمين
دالة26.11840.003.711.2824.00

4

المدروسة المكتبات تقدم
بشكل الخدمة بعد ما فوائد

جيد.
دالة9.20640.062.821.3383.00 غير

5

داخل للترقية نظام وجود
بمقاييس المكتبة في المكتبة

بنزاهة. ويطبق واضحة،
دالة7.73540.102.941.4443.00 غير

6

داخل للتقاعد نظام وجود
القدرات مع يتناسب

للعمل. المطلوبة
دالة21.11840.003.091.1813.00

2020م. ، الميدانية الدراسة ايانات على بااعتماد الباحث إعداد : المصدر

دالة وهي 0.05 من أقل هي كاي مربع لختبار الحتمالية القيم أغلب أن نجد )62-5( الجدول من
عدا الادسة الفرضية عبارات تجاه المبحوثين إجابات بين إحصائياا دللة ذات فروق توجد أي إحصائياا
الوسط من أغلبها نجد الحاابي الوسط لقيمة وبالنظر , 0.05 من أكبر الحتمالية قيمتها )4( العبارة
العبارتين عدا الاادسة الفرضية عبارات على الموافقة المبحوثين آراء أخذت عليه ، )3( الفرضي
العبارتين تجاه الرفض المبحوثين آراء أخذت عليه الفرضي الوسط من أقل الحاابي وسطهما )5،4(
. ضعفالتدريباتفيالمكتباتالمدروسةأثرسلبااعلىماتوىالتطوير،عليهتمالتحققمنالفرضيةالاادسة أي ، )4،5(
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ُْخاََة
البحث. نتائج أواا:

البحث. توصيات ا: ثانيا
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البحث خاتمة

في المهمة الموضوعات من المكتبات في البشرية الموارد موضوع يصعد
الدول في فالمكتبات المكتبة، عمل في أولوية من به تتمتع لما نظراا الحالي، العصر
والرعاية، الهتمام حيث من بالعناية وأحاطته البشري بالعنصر اهتمت المتقدمة
مهيأة كانت مهما الجامعية المكتبات لن جيداا هذا ويعتبر والدراسة، والتحليل
من لبد لذلك البشرية، مواردها وفاعلية بكفاءة مرهونة الضروريات بكل ومجهزة
بكل وتأهيلها وتدريبها المكتبية بالخدمة القيام على والقادرة الممتازة العناصر اختيار
تفرضه ما وهذا لروادها. خدمة أفضل تقدم حتى المكتبات عمل في ماتجد هو ما

بالمكتبات. المتعلقة واللوائح القوانين
بمكتبات العاملة البشرية الموارد واقع معرفة الدراسة هذه في الباحثة فأرادت
والمفاهيم المصطلحات بشتى لللمام وذلك نظري، جانب تقديم خلل من كردفان،
واقع عن صورة إعطاء وأيضاا الجامعية، المكتبات في البشرية بالموارد تتعلق التي
. بها تدار التي الكيفية لمعرفة الدراسة موضع الجامعية بالمكتبات البشرية الموارد

ومناقشتها الدراسة، وفروض أسئلة اختبار على يشتمل التطبيقي الجانب أما
بالمكتبات للعاملين الحقيقية الظروف على اشتمل والذي وتقويمها، وتحليلها

المدروسة.
المكتبات إدارة أن أهمها: والتوصيات النتائج من بعدد الدراسة وخرجت
الحديثة للتطورات وفقاا البشرية الموارد توظيف معايير بتغيير كثيراا تهتم لم المدروسة
المكان في المناسب الشخص بوضع ينادي الذي والتوظيف التعيين يخص فيما
المكتبات على بأن الباحثة وتوصي الداء. ضعف إلى يهدي الذي المر المناسب،
الوظائف تطلبه ما حاب المناسبين الموظفين لاختيار فعالة أنظمة تطوير المدروسة
على يتم مهنية وسلوكيات عملية، ومقدرات وخبرات علمية، مههلت من المتاحة،

الميول. أو العواطف تأثير عن وبعيداا التوظيف، قرار اتخاذ أساسها
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البحث: نتائج ووال:
البشرية1. الموارد توظيف معايير بتغيير كثيراا تهتم لم المدروسة المكتبات إدارة

بوضع ينادي الذي والتوظيف التعيين يخص فيما الحديثة للتطورات وفقاا
الداء. ضعف إلى يهدي الذي المر المناسب، المكان في المناسب الشخص

الستقرار2. لهم تحقق لم وظيفتهم أن يرون المدروسة بالمكتبات العاملون
شعورهم عدم إلى يهدي بدوره والذي وجه، أكمل على والنفاي الوظيفي

بالرضا.
تلبي3. التي بالصورة يتم لم المدروسة بالمكتبات والتطوير المهنية التنمية

مهنة مجال في حديث هو ما بكل مواكبة على ويجعلهم العاملين، طموحات
المكتبات.

وتحفيزهم4. العاملين جهد بتقدير كثيراا الدراسة موقع المكتبات إدارة تهتم لم
المهني. التطور تعزز حتى أساليبه، بشتى

الموظفين،5. بين العدالة مبدأ بتطبيق كثيراا تهتم لم المدروسة المكتبات إدارة
تذمرهم. إلى يهدي الذي المر

تصأثث6. لم وكذلك المناسب، الصحي المناخ المدروسة المكتبات إدارة تهيئ لم
أدى فبالتالي صيانته، يخص فيما وكذا مناسب، بأثاث المدروسة المكتبات

العاملين. لدى الرضا ماتوى ضعف إلى
مناسب7. غير المدروسة بالمكتبات العاملين عمل ومكان المكتبة ومبنى موقع

لديهم. والتذمر النفاية الراحة على انعكس الذي المر عملهم، لطبيعة
وبنزاهة،8. واضحة بمقاييس الترقية نظام المدروسة المكتبات إدارة تطبق لم

بالنتماء. الشعور ضعف إلى أدى الذي المر
.9. المطلوبة القدرات مع تتناسب للتقاعد أنظمة توجد ل
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البحث: توصيات ثانيال:

الموظفين1. لختيار فعالة أنظمة تطوير المدروسة المكتبات إدارة على
ومقدرات عملية، خبرات من المتاحة، الوظائف تطلبه ما حاب المناسبين
تأثير عن وبعيداا التوظيف، قرار اتخاذ أساسها على يتم مهنية، وسلوكيات

. الميول أو العواطف
لهم،2. الفرصة وإتاحة بالمكتبات للعاملين العمل ظروف تطوير على العمل

يااعد مما التنمية وبرامج التدريب خلل من ذاتهم وتحقيق قدراتهم لتنمية
من الكفاءات وجذب لديها، الكفاءات واستمرار إبقاء على المكتبة إدارة
وفقدانها. الخبرات وتارب الوظيفي، الدوران معدل وخفض أخرى مهساات

بتقايماتهم3. العاملين وتفهم تدرس التي هي الفاعلة فالدارة العاملين، تحفيز

حالتهم أجورهم، ماتوى خدمتهم، مدة أعمالهم، )طبيعة مثل المختلفة

أقصى يتيح الذي الحوافز مزيج تقدم بحيث وتوقعاتهم(، حاجاتهم الجتماعية،

يتوقف معين لالوك الفرد اختيار لن التقايمات، بهذه للفراد ممكن إشباع

وجد فكلما معينة، بنتائج عليه سيعود الالوك هذا وأن توقعه، درجة على

هذا كان كلما رغبته إشباع في فاعلا له المقدم الحافز أن بالمكتبة العامل

صحيح. والعكس للحافز المهدي الالوك إشباع على له دافعاا أكثر الحافز

تهتدي4. أن المدروسة المكتبات إدارة على الموظفين: معاملة وحان العدالة

وتحقيق وإناانيتهم، قيمتهم لهم كأفراد العاملين واحترام واللطف التعامل بحان

بطريقة بهم، الظن وحان بالعمل، إل التمييز وعدم بالمااواة بينهم، العدالة

التفاعل طرق وتحدد الدارة، لدى والخلقية الجتماعية القيم منظومة تصظهر

لداء الفعال ضبط على تدصل بطريقة الدارة، لدى والقيمي الخلقي والنضج

الخلقي. البصعد يعكس الذي اليجابي والتفاعل المطلوبة، الواجبات
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وقتاا5. يخصصوا أن بالمكتبات العاملين على والمهني: الشخصي الداء تقييم
ذلك ثمار ويجنى وسلوكهم. وتصرفاتهم، أدائهم، وتقييم بذاتهم، للهتمام كافياا
تتطلبه وما تمت، التي النجازات وطبيعة ماتوى إدراك ومحاولة الذات فهم

وأيضاا العمل، في والنجازات الداء في المثل السلوب تبني في اليام مقبل
وانفعالت ومشاعر أفكار من الخاصة، النفاية لظواهره العامل ملحظة
الزملء واكتااب بالنفس، الثقة تعزز لكي تداركها على والعمل حزن(، )فرح،

أخرى. جهة من والتقدير الثناء على والحصول جهة، من العمل في
بالمناخ6. الهتمام والضروري الواجب من الصحي: العمل بيئة وتهيئة تخطيط

تعرض من وتقلل والالمة بالمان تتصف التي العمل بيئة في الصحي
لرفاهية اللزمة الترتيبات ذلك في بما للخطر، العمل أثناء العاملين صحة
العمل، مناطق وتخطيط موقع من النواحي جميع ويشمل العاملين، ههلء
العوامل معالجة واستبعاد النفايات، من والتخلص وإضاءة وتبريد، وتهوية،
مما العاملين، وسلمة صحة على أثر له من وكل للتوتر، الماببة البيئية

. مابقاا تفاديها يمكن إضافية تكاليف تحمل والجامعة المكتبة إدارة يجنب
وقواعد7. أسس وفق الترقية ببرامج الهتمام المدروسة المكتبات إدارة على

المكتبة في العاملين لجميع تتاح وأن للجميع، ومعلنة وواضحة وعادلة سليمة
الختبارات، نظام أساس على مبنية تكون أن وياتحان عليها، الطلع
على تااعد حتى المطلق، الختيار أساس على وأيضاا والكفاءة، والقدمية،
روح ويحقق للمكتبة، وانتمائهم ولئهم لزيادة إضافةا الكفاء، العناصر اجتذاب

واستقرارهم. العاملين لدى الطاعة
والتعاون8. التخطيط المدروسة، المكتبات في النفوذ، وذوي المكتبات، إدارة على

أن على وتصميمها، ومبناها المكتبة موقع تخطيط لحصان الهندسية الدارة مع
جمع بعد المناسبة، بالقرارات والخذ الماتقبل، توجهات العتبار بعين يضعوا

البيانات.



271
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

َََُْْجع َُْصاَّ

العربية. باللغة المصادر أواا:

الكتب أ/

ب/الدوريات.

الجامعية الرسائل ج/

الشخصية المقابلت د/

الجنبية. المصادر ثانيا:

الكتب. أ/

الدوريات. ب/

. اانترنت مواقع ج/
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والمراجع المصادر

العربية: باللغة المصادر أواا:

الكتب:1-
ونماذج1. العلمية الصول البشرية الموارد إدارة كجوك. المولى فضل العباس أبو

2013م. كجوك، أ.ف. الخرطوم: ومنقحة.- مزيدة ط2، التطبيق.-

الخرطوم،2008م.2. ومنقحة.- مزيدة ط2، البشرية.- الموارد إدارة أبوسن. إبراهيم أحمد

آلتعليم3. تطوير في ودورها وادماتها وإدآرتها تنظيمها آلجامعية: آلمكتبات بدر. أحمد
2001م. وآلتوزيع، للنشر غريب دآر آلقاهرة: -. آلعلمي وآلبحث آلجامعي

آلمكتبات4. في درآسات آلجامعية: آلمكتبات آلهادي. عبد فتحي ومحمد بدر أحمد
غريب،1978م. مكتبة آلقاهرة: وآلبحثية.- آلكاديمية

آلمعلومات.-5. عار في ودورها آلجامعية آلمكتبات وآارون. آلمدآدحة نافع أحمد
2012م. وآلتوزيع، للنشر آلعربي آلمجتمع مكتبة عمان:

دار6. عمان)الردن(: للماتفيدين.- والمعلوماتية المكتبية الخدمات المدادحة. نافع أحمد

والتوزيع،2012م. للنشر المعتز

بالقاهرة7. آلجامعية آلمكتبات في آلعاملين أدآء على آلرقابة موسى. إبرآهيم ثناء
2000م. آلعلمية، آلثقافة دآر آلقاهرة: -. آلكبرى

مكتبة8. عمان(آلردن): آلمعلومات.- ومرآكز آلمكتبات علم لدرآسة آلمدال بدير. جمال
2008م. آلردنية، آلجامعة

ترجمة9. موريس؛ٍٍ؛ جلفاند / آلنامية آلدول في آلجامعية آلمكتبات جلفاند. موريس
آلمكتبات جمعية آلقاهرة: -. آلهادي عبد فتحي ومحمد قاسم، علي محمد حشمت

1972م. آلمدرسية،
1997م.10. آلمعارف، دآر آلقاهرة: وآلمستقبل.- آلتعليم آلدين. بهاء كامل حسين
إدآرتها،11. ماهيتها، آلنوعية: آلمعلومات ومرآفق آلمكتبات موسى. آلمنعم عبد غادة

. 2012م آلجامعية، آلمعرفة دآر آلسكندرية: تسويقها.- ادماتها،
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آلمعلومات.-12. ومرآكز آلمكتبات في آلمكتبية آلمجموعات تنمية آلنوآيسة. عوض غالب
وآلتوزيع،2002م. وآلنشر للطباعة آلفكر دآر : (آلردن) ط2.-عمان

آلمدرسية13. آلمكتبات لااائي وآلالقي وآلتربوي آلمهني آلعدآد ماطفى. فهمي
.- وآلعامة

آلكاديمي.-14. ووضعهم آلجامعية آلمكتبات أمناء وتدريب إعدآد إبرآهيم. آللطيف عبد
1972م. إبرآهيم، آللطيف عبد بغدآد:

آلرؤى15. مؤسسة آلردن: آلمعلومات.- ومرآكز للمكتبات آلحديثة آلدآرة همشري. عمر
آلحديثة،2001م

دآر16. عمان: آلمعلومات.- ماادر ومرآكز آلمكتبات وتنظيم إدآرة عليان. ماطفى ربحي
افاء،2002م.

آلفكر،2001م.17. دآر عمان: آلمعلومات.- ومرآكز آلمكتبات إدآرة عليان. ماطفى ربحي

افاء18. دآر عمان: آلمعلومات.- ومرآكز آلمكتبات إدآرة مبادئ -._____________
2005م. وآلطباعة، للنشر

آلتاالت19. تكنولوجيا بين آلجامعية للمكتبات آلثقافي آلدور اطاب.- مبروك آلسعيد
2014م. وآلتوزيع، للنشر آلورآق مؤسسة عمان(آلردن): آلمعلومات.- وثورة

مؤسسة20. عمان: آلرقمي.- آلعار في آلجامعية آلمكتبات لوآئح .______________
2013م. وآلتوزيع، للنشر آلورآق

آلمعرفة.-21. عار في آلجامعية بالمكتبات آلبشرية آلموآرد إدآرة إبرآهيم. مبروك آلسعيد
2014م. وآلنشر، آلطباعة لدنيا آلوفاء دآر آلسكندرية:

آلمعلومات.-22. مجتمع وتحديات آلجامعية آلمكتبات .______________
وآلنشر،2009م. آلطباعة لدنيا آلوفاء دآر آلسكندرية:

دآر23. عمان(آلردن): آلمتاااة.- آلمعلومات وماادر آلمكتبات إدآرة يوسف. طه
2007م. وآلتوزيع، للنشر آلحامد

وآلتوزيع،24. للنشر آلعربي آلقاهرة: آلمكتبات.- في آلعاملين إدآرة آلبنهاوي. أمين محمد
. 1984م

آلقاهرة:25. وآلمعلومات.- آلتوثيق ومرآكز للمكتبات آلعلمية آلدآرة آلهادي. محمد محمد
1990م. آلكاديمية، آلمكتبة
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آلقاهرة:26. وآلمستقبل.- آلوآقع بين آلعربية وآلمعلومات آلمكتبات آلهادي. عبد فتحي محمد
للكتاب،1998م. آلعربية آلدآر مكتبة

آلمعلومات27. ومرآكز آلمكتبات في آلشاملة آلجودة إدآرة آلترتوري. عوض محمد
آلحامد،2008م. دآر عمان: آلجامعية.-

آلقاهرة:28. آلعالمية.- آلمتغيرآت ظل في آلبشرية آلموآرد تنمية سالم. يحي محمود
2014م. وآلنشر، للتدريب آلعربية آلمجموعة

على29. آلرقابة في للمحاسبات آلمركزي آلجهاز دور تقييم شكر. أحمد آلدين حسام ليلى
1970م. آلزهر، جامعة آلقاهرة: -. آلدآء

آلرياض:30. وآلمعلومات.- آلمكتبات تنظيم أسس ،روزماري. هاريسون وبينهام كولن
1987م. آلعزيز، عبد آلملك مكتبة

للنشر31. وآليمان آلعلم دآر دسوق: وادماتها.- وأوعيتها أنوآعها، آلمكتبات، محمد. هاني
وآلتوزيع،2014م.

الدوريات ب-

ادمات32. جودة على وأثره آلبشرية آلموآرد إدآرة كمفهوم آلدآالي آلتسويق طرشان. حنان
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