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  مقدمة :

أن حتقـــق أهـــدافها دون وجـــود شـــبكة اتصـــاالت  حيـــث ال ميكنهـــاشـــريان املؤسســـة النـــابض،  يعـــد االتصـــال اإلداري

إداريــة خاصــة �ــا ، بــل إنــه مــن الصــعب جــدا أن يتصــور اإلنســان وجــود أي مؤسســة مهمــا كــان نوعهــا دون وجــود 

  .املوظفنيأشكال من االتصاالت تنتقل من خالهلا املعلومات بني 

املؤسسات األخرى اليت ال تسـتطيع االسـتمرار والبقـاء إال بوجـود اتصـال  باقي وباعتبار املكتبات اجلامعية مثلها مثل

دائم بني مجيع العاملني �ا ، وذلك كون االتصال هو عملية نقـل وتبـادل املعلومـات ،إىل جانـب كونـه عمليـة إداريـة 

أو  كتبـةاعـل مجاعـات العمـل مـع بعضـها الـبعض سـواء داخـل املمهمة ، فهو أيضا عملية اجتماعية  عن طريقها تتف

خارجهــا �ــدف تقويــة العالقــات بــني العــاملني و حتقيــق التماســك ،الــرتابط ، التواصــل فيمــا بيــنهم  مــن الوصــول إىل 

حتقيـــق األهـــداف املطلوبـــة حتقيقهـــا ، والوقـــوف عـــل الصـــورة احلقيقيـــة لســـري العمـــل ممـــا يولـــد لـــديهم الشـــعور بالرضـــا 

  الستقرار النفسي والرفع من مستوى أدائه ، ومنه ميكن حتقيق أهداف املكتبة وأهداف العامل على حد السواء.وا

ولقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة يف جوهرهـــا عبـــارة عـــن حماولـــة معرفـــة دور االتصـــال اإلداري يف تفعيـــل أداء العـــاملني يف 

تــوت هــذه الدراســة علــى مقدمــة وأربعــة فصــول : الفصــل املكتبــة املركزيــة جلامعــة العــريب مب مهيــدي بــأم البــواقي ، واح

األول كان عبـارة عـن فصـل منهجـي تضـمن : أمهيـة الدراسـة ،أسـباب اختيـار املوضـوع، أهـداف الدراسـة ، إشـكالية 

الدراسة، تساؤالت وفرضيات الدراسة ،دراسات سابقة، مصـطلحات الدراسـة ،أمـا الفصـل الثـاين: فكـان عبـارة عـن 

تصـال اإلداري يف املكتبـات اجلامعيـة ،مـن تعـاريف ،أمهيـة ، أهـداف، أشـكال ،منـاذج ، وسـائل مدخل عام حـول اال

االتصال ، وأخريا معوقات االتصـال وأسـاليب التغلـب علـى هـذه املعوقـات ،أمـا الفصـل الثالـث: فكـان حـول عالقـة 

ء العــاملني ،أهدافــه ، أنواعــه االتصــال اإلداري بــأداء العــاملني باملكتبــات اجلامعيــة، والــذي تضــمن تعــاريف حــول أدا

،عناصره، أبعاده، حمدداته، طرق قياسه ، وطرق حتسينه مث فيما بعد التعرف على مبادئ االتصـال اإلداري والعوامـل 

املؤثرة فيه أم املهارات الواجب توفرها واليت بدورها قد تؤثر على فعالية أداء العـاملني مث يف األخـري العـرف علـى تـأثري 

ت اءاجـر اداري على أداء العاملني يف املكتبات اجلامعية أما الفصل الرابع واألخري والذي كـان عبـارة عـن االتصال اإل

الدراسـة امليدانيــة ملعرفــة دور االتصــال اإلداري يف تفعيــل أداء العــاملني باملكتبـة املركزيــة جلامعــة العــريب بــن مهيــدي بــأم 

 البواقي.



 

 تمھید .-

 أسباب اختیار الموضوع .  -1-

 اشكالیة الدراسة . -2-

 اھمیة الدراسة .  -3-

 اھداف الدراسة . - 4-

 تساؤالت الدراسة . -5-

 ت الدراسة .فرضیا - 6-

 الدراسات السابقة .  -7-

 تحدید وضبط مصطلحات الدراسة . - 8

 خالصة الفصل .-

 

 



 الفصل االول :االطار المنهجي. 

 

4 
 

 تمهيد :

إن وصـــول الباحـــث ملعرفـــة احلقيقـــة للظـــواهر جيـــب التقصـــي عـــن مجيـــع احلقـــائق احمليطـــة �ـــا ، والـــيت مـــن خالهلـــا يســـتطيع 

، وذلــك باالســتعانة بــأدوات البحــث العلمــي  والــيت تعتــرب مفتــاح الــدخول الباحــث ،الوصــول إىل نتــائج دقيقــة وواضــحة 

والتعمــق يف الظـــاهرة ومعرفتهـــا جيـــدا ، لـــذلك ســـوف نتطـــرق يف هــذا الفصـــل إىل أساســـيات البحـــث العلمـــي الـــيت تســـري 

فاهيمهــا وبعــض وفقهــا الدراســة ، والــيت تتمثــل يف اإلشــكالية وأســباب اختيــار الدراســة امهيــة الدراســة وأهــدافها وحتديــد م

 ،كتبة املركزية جلامعة أم البواقيالدراسات السابقة اليت مهدت لنا الطريق لدراسة أثر االتصال اإلداري على العاملني بامل

 حا حبيث ميكن للقارئ فهم حمتواه.وبذلك يكون البحث العلمي أكثر مشوال ووضو 

وهــو االتصــال تتميــز هــذه الدراســة عــن غريهــا مــن الدراســات، بتناوهلــا موضــوع حيويــا  ومهمــا أال  أهميــة الدراســة:1.

  هذه األمهية يف النقاط  وميكن تلخيص كتبة املركزية جلامعة أم البواقي،اإلداري ودوره يف تفعيل أداء العاملني بامل

  :التالية 

 االتصاالت اإلدارية ، ملا يكتسبه من جوانبتسليط الضوء على أهم عناصر العملية االتصالية وهي 1.

 سلبية إذ مل تعطي هلا أمهية ومل تراعى فيها الشروط الواجب توفرها يف االتصال على أداء العاملني والذي 

 ينعكس على األداء العام للمكتبة.

 إشعار املوظفني بأمهيتهم وضرورة اطالعهم على كل األمور وحتفيزهم على العطاء أكثر.2.

 قيق الرتابط بني املنظمة اإلدارية وحميطها اخلارجي أل�ا ال تستطيع أن تعمل مبعزل عنهما.حت3.

 حماولة الوصول باملكتبة جلامعة أم البواقي إىل مستوى اتصايل جيد وفعال من جهة ، وأن تطور وزيادة 4.

 األداء يرتبط األوىل مبعطيات إنسانية وعلى فعالية اتصال العاملني باإلدارة واتصاهلم ببعضهم البعض من  يف

  جهة أخرى .

هناك عدة مربرات دفعتنا الختيار موضوع االتصـال اإلداري كموضـوع لدراسـتنا باعتبـار أسباب اختيار الموضوع : .2

  اجلامعية من خالل أداء عماهلا واليت نوجز أمهها يف النقاط التالية:االتصال عنصر أساسي يف تطوير ازدهار املكتبات 

 سباب موضوعية :أ  

 احلاجة للقيام مبزيد من الدراسات يف إطار االتصاالت اإلدارية يف املكتبات اجلامعية وحماولة إثرائها. .1
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بالنسـبة اىل أداء العـاملني الـذي ال داري من املواضيع املهمة الـيت تتطلـب البحـث عنهـا ،كـذلك موضوع االتصال اإل.2

 ميكن أن يتفعل بدون اتصال اداري.

 حماولة توضيح طبيعة االتصال االداري السائد يف املكتبة املركزية جلامعة أم البواقي..3

الوقـــوف علـــى بعـــض املشـــاكل أو املعوقـــات الـــيت تواجـــه العمـــال يف االتصـــال بـــاإلدارة يف املكتبـــة املركزيـــة جلامعــــة أم .4

   .بواقيال

 سباب ذاتية :أ 

 االهتمام والرغبة الذاتية إىل دراسة هذا املوضوع بعد ادراك امهيته وقيمته ..1  

االطـــالع املســــبق علــــى الدراســــات الســـابقة واألدبيــــات ، الفتــــت انتباهنــــا جلوانـــب عديــــدة ميكــــن دراســــتها يف علــــم . 2

 املكتبات واملعلومات .

واقـع االتصـال االداري وتـأثريه علـى أداء العـاملني باملكتبـة املركزيـة جلامعـة أم التعرف من خـالل اجلانـب امليـداين علـى .3

 البواقي .

 حتسني وتطوير معارفنا العلمية يف ختصص علم املكتبات ومنهجية خلق األنظمة االتصالية الفاعلة..4

 .املركزية جلامعة أم البواقيتبة الفضول العلمي الذي دفعنا إىل معرفة دور االتصال االداري بني العاملني باملك.5

ن يكــون لــه جمموعــة مـــن أي جمــال كــان البــد أي حبــث علمـــي يف أي باحــث يقــوم بإجنــاز أن إأهــداف الدراســة  :.3

  هداف اليت نرجو بلوغها من خالل هذه الدراسة كاآليت:هم األأليها ، وتكمن إيرجو الوصول األهداف 

 على أداء العاملني باملكتبة املركزية جلامعة أم البواقي .التعرف على طبيعة االتصال االداري وتأثريه  .1

 الكشف عن وسائل وأساليب االتصال االداري املستعملة يف املكتبة املركزية جلامعة أم البواقي . .2

 التأكيد على االستخدام الفعلي للمكتبة املركزية جلامعة أم البواقي  لتكنولوجيا املعلومات واالتصال. .3

 االتصال االكثر اعتمادا بني العاملني يف املكتبة املركزية جلامعة أم البواقي .التعرف على نوع  .4

 لو ســاس العالقــة الرابطــة بــني املســؤ داري ومــدى تــأثريه علــى فاعليــة املكتبــة الــيت تكمــن يف أمعرفــة دور االتصــال اإل .5

 .يم البواقأة جلامعة واملكتيب من خالل التفعيل الصحيح لعملية االداري بني الطرفني يف املكتبة املركزي
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  إشكالية الدراسة:.4

يلعــب االتصــال اإلداري دورا هامــا يف الوصــول إىل وحــدة الفكــر والفهــم، الــذي ينــتج عنــه تــوفري  وجتميــع املعلومــات     

ســـتمرار العمـــل يف أي مؤسســـة كانـــت، الســـيما فيمـــا خيـــص نقـــل وتبـــادل تلـــك املعلومـــات ،باعتبـــاره احلجـــر الضـــرورية ال

واملكتبـــة اجلامعيـــة كمؤسســـة توثيقيـــة  الـــذي تبـــىن عليـــه العالقـــات االتصـــالية التفاعليـــة الـــيت تـــتم بـــني العـــاملني .األساســـي 

ومعلوماتيــة �ــدف أساســـا إىل تطــوير وحتســـني خــدما�ا وهــي تطمـــح للوصــول إىل ذلـــك مــن خــالل إبـــراز مكانــة معتـــربة 

بأ�ا بيئـة اجتماعيـة ديناميكيـة تتطلـب التفاعـل اجلـاد واهلـادف بـني أفرادهـا مـن لذلك ميكن اعتبارها  لالتصال اإلداري .

جهـة ،وبينهــا وبـني البيئــة احمليطـة �ــم مــن جهـة أخــرى أل�ـا البــد أن تكــون يف اتصـال دائــم مبحيطهـا الــداخلي واخلــارجي 

غايــة يف حــد ذاتــه، إذ ال ميكــن وبصــفة مســتمرة.   فاالتصــال اإلداري مهــم يف حيــاة املكتبــة اجلامعيــة وهــو وســيلة ولــيس 

  تصور أن هناك عمل يف املكتبة ميكن أن يتم دون اتصال إداري، وأي تغيري أو تطويرا ميكن إحداثه دون توفره.

واملكتبات اجلامعية اجلزائرية كغريها من املكتبـات الـيت تسـعى جاهـدة إىل حتقيـق التفاعـل بـني إدارة املكتبـة والعـاملني ،    

نتائج عالية من حيث األداء ويف ظل التطورات التكنلوجيـة الـيت شـهدها العـامل يف اآلونـة األخـرية، األمـر من اجل حتقيق 

الذي جعـل االتصـال أحـد الـدعامات اهلامـة الـيت تسـاهم يف زيـادة االنسـجام والتماسـك بـني العـاملني وتوحيـد جهـودهم 

م، واالتصــال هــو العنصــر الوحيــد للتغلــب علــى أي جــل حــل املشــكالت الداخليــة واخلارجيــة الــيت تــواجههم يف أعمــاهلأل

صــراع حمتمــل قــد حيــدث بيــنهم ، وتعزيــز التنســيق والتعــاون وتفعيــل أداء أعمــاهلم ، وكــل هــذا يعتمــد بالدرجــة كبــرية علــى 

مــدى وجــود قنــوات االتصــال التكنلوجيــة ،لنقــل املعلومــات وتبــادل األفكــار واخلــربات بكــل يســر، وهــذا يشــجعهم علــى 

بالتأكيـــد علـــى حتســـني ات جديـــدة ومتنوعـــة ، ممـــا يـــنعكس إجيابيـــا علـــى أداءهـــم يف العمـــل ، وهـــذا يـــؤدي ابتكـــار خـــرب 

العالقــات بيــنهم فيكتســب مــن خالهلــا األفــراد العــاملني مكانــة هامــة داخــل املكتبــة وهــذا يعــين أن حتســني أداء العــاملني 

 لعليا.مرتبط مبدى جناح عملية االتصال وجناحها بني العاملني واإلدارة ا

معرفـــة دور االتصـــال اإلداري يف تفعيـــل أداء العـــاملني باملكتبـــة املركزيـــة جلامعـــة أم يف مـــا تنحصـــر عليـــه دراســـتنا وهـــذا   

البـــواقي وكيـــف يـــؤثر بالســـلب أو اإلجيـــاب علـــى أدائهـــم وكفـــاء�م ،باإلضـــافة إىل حســـن توجيـــه املرؤوســـني وســـرعة حـــل 

ومن خالل هذا تندرج إشـكالية هـذه  مستوى األداء العاملني داخل املكتبةمشكال�م ومواجهتها وهذا كله يتطلب رفع 

 كيف يساهم االتصال اإلداري في تفعيل أداء العملين بالمكتبة المركزية لجامعة أم البواقي؟: الدراسة فيما يلي 
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  : الرئيسي جمموعة من األسئلة الفرعية واليت تتمثل يف ناوتندرج حتت تساؤل تساؤالت الدراسة:.5

 ؟ما هي أهم قنوات االتصال االدارية املعتمدة يف عملية االتصال باملكتبة املركزية جلامعة أم البواقي.1

 ما طبيعة العالقة االتصالية االكثر استخداما بني العاملني باملكتبة املركزية جلامعة ام البواقي ؟.2

 ما هو واقع االستخدام الفعلي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة باملكتبة املركزية جلامعة أم البواقي ؟ .3

 داري تأثري على أداء العاملني باملكتبة املركزية جلامعة أم البواقي ؟هل لالتصال اإل.4

 ؟كتبة املركزية جلامعة أم البواقيلني باملما هي أهم املعيقات اليت تقف كحاجز امام العملية االتصالية بني العام.5

ولإلجابة عن هذه التساؤالت وضـعنا فرضـيات الـيت هـي إجابـة مؤقتـة عـن هـذه التسـاؤالت والـيت فرضيات الدراسة :.6

  تكمن فيما يلي:

تكـون طبيعــة هـم قنـوات االتصــال املعتمـدة يف املكتبـة املركزيــة جلامعـة أم البـواقي هــي االتصـاالت الرمسيـة ،حبيــث  أن .إ1

 أفقي . يف املكتبة  االتصال

تعتمــد املكتبــة املركزيــة جلامعــة ام البــواقي علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت احلديثــة ،وذلــك باعتمادهــا علــى  .2

 شبكات املعلومات والعديد من التقنيات االتصالية احلديثة لتفعيل أداء عماهلا . 

وى أداءهـــم يف املكتبـــة املركزيـــة جلامعـــة أم البـــواقي مـــن خـــالل حتســـني داري علـــى العـــاملني ومســـتيـــؤثر االتصـــال اإل .3

 يتفاعل العمال مع بعضهم البعض . حبيث املردودية ، وخلق جو عمل مناسب

 تعترب املعوقات التنظيمية احلاجز الذي يهدد جناح العملية االتصالية يف املكتبة املركزية جلامعة أم البواقي . .4

  الدراسات السابقة :.7

 : بعنــوان االتصــال التنظيمــي وأثــره 2015-2014دراســة بــن عســو وســيلة وعريــف حبيبــة .   الدراســة األولــى .

علـى األداء  الــوظيفي للعــاملني يف املؤسسـة االقتصــادية اجلزائريــة .دراسـة ميدانيــة ببنــك الفالحـة والتنميــة الريفيــة فــرع 

 تماع تنظيم وعمل .قاملة .مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت ختصص علم االج  821

متحــورت إشــكالية هــذه الدراســة حــول " اتصــال التنظيمــي تــأثري علــى أداء العــاملني يف املؤسســة  : إشــكالية الدراســة-

  1االقتصادية اجلزائرية"

                                                           
: دراسة ميدانية ببنك   االتصال التنظيمي و أثره على األداء الوظيفي للعاملين في المؤسسة االقتصادية الجزائريةبن عسو، وسيلة ،عريف ، حبيبة . 1

 . 2015قاملة ، 1945ماي 8. قاملة . مذكرة  ماسرت : ختصص علم االجتماع تنظيم وعمل : جامعة  821الفالحة والتنمية الريفية فرع 
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   �دف هذه الدراسة إىل : أهداف الدراسة :-

التعــرف علــى الــدور الــذي يؤديــه معرفــة مــدى تــأثري االتصــال علــى أداء العــاملني داخــل املؤسســة ، وهــذا مــن خــالل .1

االتصـــال يف حتســـني العالقـــات بـــني اإلدارة واملرؤوســـني ،وأيضـــا معرفـــة أمهيـــة االتصـــال التنظيمـــي يف زيـــادة مهـــارة العمـــال 

 وكفاء�م يف العمل .

ءهـم مـن طــرف اإلدارة ومـدى أمهيـة ذلـك يف حتسـني أعمــاهلم االكشـف عـن حقيقـة إبـالغ املرؤوســني بنتـائج تقيـيم أد.2

هنــا تــربز أمهيــة وســائل االتصــال املســتعملة بكثــرة يف إدارة املؤسســات ، ومــدى مســامهتها يف التعــرف علــى نقــاط القــوة و 

 والضعف يف األداء

االجتهــاد يف التوصــل إىل اآلليــات والتقنيــات الــيت مــن خالهلــا نســتطيع تطــوير وحتســني أداء املــوظفني داخــل املؤسســة .3

  من خالل حتسني عملية االتصال.

   وتوصلت هذه الدراسة إىل:نتائج الدراسة : -

   أن هنــاك عالقــة بــني االتصــال التنظيمــي واألداء أي أن لالتصــال التنظيمــي تــأثري علــى مســتوى األداء فكلمــا تــوفرت .1

 وسائل االتصال احلديثة كلما ساعد ذلك على حتسني أداء العاملني .

  فكلمـــا كانـــت تقنيـــات االتصـــال حديثـــةالعمليـــة االتصـــالية  تلعـــب وســـائل احلـــديث االتصـــال دورا كبـــريا يف فعاليـــة .2

 وتتماشى ومتطلبات العمل كلما كانت أكثر فعالية .

 لالتصال دور فعال جدا يف تسهيل مهام العمال حيث يساهم يف ربح الوقت واجلهد . .3

 1 .فعالية املؤسسة العاملني وزيادةهناك تواصل بني املستويات العليا والعمال مما يساهم يف رفع مستوى أداء  .4

تــدعيم  .و وفرضــيات الدراســةإشــكاليتنا معــامل يف فهــم  وقــد أفادتنــا هــذه الدراســة أوجــه االســتفادة مــن الدراســة : -

  .تصال اإلداري وحماولة إسقاطه على املكتبات عنصر تأثري االه من خالل فهم اإلطار النظري وإثراء

.بعنــوان " االتصــال اإلداري وتــأثريه علــى أداء العــاملني  2016-2015دراســة عــوين حممــد العيــد الدراســة الثانيــة : -

يف املكتبــات اجلامعيــة . دراســة ميدانيــة مبكتبــة كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة .تبســة ،رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة 

 2 لتوثيق.املاسرت يف علم املكتبات ،ختصص إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز ا

                                                           
  المرجع نفسھ .    1

: دراسة ميدانية مبكتبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية . االتصال اإلداري وتأثيره على أداء العاملين في المكتبات الجامعية عوين ، حممد العيد . 2

  . 2016العريب التبسي تبسة ،واملعلومات : ختصص إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز التوثيق : جامعة  مذكرة ماسرت يف علم املكتبات
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تــدور إشــكالية الدراســة حــول تــأثري االتصــال اإلداري علــى حتقيــق االلتــزام التنظيمــي باملكتبــات  إشــكالية الدراســة :  -

  اجلامعية .

  �دف هذه الدراسة إىل : أهدافها : -

 التعرف على االتصال اإلداري يف املكتبة اجلامعية..1

واملســؤول علــى مســتوى املكتبــة اجلامعيــة  يف مكتبــة العلــوم اإلنســانية معرفــة مــدى توظيفــه خــالل العالقــة بــني املكتــيب .2

  واالجتماعية جبامعة تبسة .

  .التأكيد على أمهية إبراز دور املكتيب يف حتسني نوعية وطبيعة اخلدمة املكتبية من خالل عالقته باملسؤول.3

تكمــن يف أســاس العالقــة الرابطــة بــني املســؤول  معرفــة دور االتصــال اإلداري ومــدى تــأثريه علــى الفاعليــة املكتبيــة الــيت.4

  .واملكتيب

بعــد الدراســة الــيت أجريــت علــى مســتوى املكتبــة اجلامعيــة بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة نتــائج هــذه الدراســة : -

ء العمــل جبامعــة تبســة ، وجــدت أ�ــم يقينــون ويعرتفــون بأمهيــة االتصــال اإلداري وطريقــة اســتعماله ممــا أدى إىل رفــع أدا

  1.وتقليل من الصعوبات الشخصية وكذلك تنمية معلومات املكتيب

  أوجه اإلفادة من هذه الدراسة :    -

لتعـرف علـى معـامل إشـكاليتنا ومعـامل فرضـيات دراسـتنا ، كمـا أفادتنـا  وقد أفادتنا هذه الدراسة كثريا يف اجلانـب املنهجـي

أمــا يف اجلانــب امليــداين اســتفدنا منهــا مــن خــالل التعــرف علــى  اجلانــب النظــري مــن خــالل ضــبط عناصــر اخلطــة و يف

  .ذلك لتوسيع معارفنا وحماولة اثراءهاإجراءات الدراسة  لضبط جمتمع وعينة الدراسة 

 : بعنــوان إدارة االتصــال والتواصــل : النظريــات  2009دراســة هــادي �ــر وأمحــد حممــود اخلطيــب، الدراســة الثالثــة .

  .األردنلكفايات ا –الوسائط -العمليات –

تتمحـــور حـــول دراســـة االتصـــال والتواصـــل مفهومـــا وأنواعـــا ووســـائل ، وبيـــان إدارة املعرفـــة وكيفيـــة  :إشـــكالية الدراســـة -

  2.تنظيم أجهزة العالقات العامة 

                                                           
  المرجع نفسھ  1
  .عمان : عامل الكتب احلديث، الكفايات –الوسائط –العمليات  –. إدارة االتصال والتواصل : نظريات اخلطيب ،أمحد حممود  �ر ، هادي ،2

  . 2009األردن ، 
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وذلـك مــن خــالل  حيـث توصــلت هـذه الدراســة إىل أن االتصـال لــه أمهيـة كبــرية يف مجيـع املؤسســات نتـائج الدراســة: -

 توفري وسائل مالئمة وحديثة وهو مبدأ من مبادئ  اإلدارة احلديثة .

 تعريف االتصال اإلداري وأمهيتـه وأسـاليبه وأنواعـهاالستعانة بوأفادتنا هذه الدراسة يف اجلانب النظري كثريا من خالل  -

  1. وحماولة اسقاطها على موضوع ومكان دراستنا

 : عمان ..التصال االداري واإلعالمي .بعنوان ا 2009دراسة حممد أبو مسرة، الدراسة الرابعة 

تتمحور حول معىن ومفهوم االتصال وأنواعه وأشـكاله ،ومـدى تـأثريه يف سـلوك اآلخـرين ، وكيـف إشكالية الدراسة : -

تصــال يــتمكن املتصــل مــن الوصــول إىل اهلــدف املنشــود وحيقــق غرضــه مــن االتصــال ، وكــذلك البحــث يف عوائــق اال

   واملشاكل اليت تشوش على االتصال .

خلصت هذه الدراسـة إىل أنـه جيـب حتسـني مسـتوى االتصـال �ـذه الوسـائل عـن طريـق إعـداد كـوادر نتائج الدراسة : -

فنية مؤهلة تساهم يف إعدادها املنشآت اخلاصة واملؤسسات العامـة وجهـاز الدولـة  وأن االتصـال يلعـب دورا هامـا يف 

  2 بوي برمته ،وهلذا جيب على املؤسسات التعليمية والثقافية أن تفعل دورها يف هذا ا�ال .علم االرشاد الرت 

خاصـة يف أشـكال االتصـال اإلداري حبيـث مـن خاللـه ظـري اجلانـب النتعزيز وتثمـني : يف  وقد أفادتنا هذه الدراسة -

  .املكتبات اجلامعيةفهمنا جيدا أشكال االتصال يف املؤسسات وهذا ساعدنا على اسقاطها على 

 مصطلحات الدراسة : .8

هـــو عمليــة إداريـــة واجتماعيــة وســـلوكية تعمــل علـــى إيصــال البيانـــات واملعلومــات والقـــرارات إىل داري :االتصــال اإل 

أفــــراد املؤسســــة  للوصــــول، ، إىل اهلــــدف املشــــرتك ،يتفاعــــل مــــن خــــالل االتصــــال مبجموعــــة مــــن األفــــراد املرســــلني 

  3.هم البعضوختلق الروابط ،الصالت، التشابكات، فيؤثرون ويتأثرون يف بعضواملستقبلني اجتماعيا 

" بأنه جممل النشاطات واألعمال املتخذة إلقامة عالقة بـني الفـاعلني ويهـدف إىل إجنـاز عمـل  أيضا أحمد البدوي 

 واحد وبلوغ أهداف مشرتكة ،كما يسمح لكل أفراد املؤسسة أن يكون معروفا بشخصيته ومهمته فيها 

  هذا النوع من االتصال وفقا للهيكل التنظيمي  ويتمويعمل على ازدهارها وبالتايل ضمان حياته وفعالية مؤسسته، 

  4."الذي حيدد السلطات واملسؤوليات وتقسيم العمل والعالقات الوظيفية داخل املؤسسة

األداء مبقـدار اسـتغالل الفـرد لطاقاتـه هو الناتج الفعلي للجهـود املبذولـة مـن قبـل الفـرد، وبتـأثري هـذا أداء العاملين : 

  1وإمكاناته ويف نفس الوقت مبقدار الرغبة لدى الفرد يف األداء.

                                                           
1
  المرجع نفسھ  
  .2008دار أسامة لنشر ،  .عمان : االتصال اإلداري واإلعالميأبو مسرة ، حممد . 2
  301..ص2006. القاهرة : جامعة مصر للتكنولوجيا ،   السلوك التنظيمي و اإلدارة القاضي ، فؤاد .3
  44.ص.1985. القاهرة : دار الكتاب  املصري ،  معجم المصطلحات لإلعالمبدوي ، أمحد . 4
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االختـــزان،  ،هـــي جهـــاز معلومـــات يقـــوم بعمليـــات التجميـــع واالختيـــار ،التحليـــل ،التنظـــيم المكتبـــات الجامعيـــة : 

وحتتـاج املكتبـة لقيامهـا خبـدمات إىل ، االسرتجاع لتلك املعلومات حسب احتياجات ومتطلبات املسـتفيدين، النسخ

  2.م املكتبات وتكنولوجيا املعلوماتالتنويع يف املتخصصني املوضوعني واألخصائيني يف املعلومات املدربني يف علو 

  خالصة الفصل :

هـــم املراحـــل الـــيت حتتاجهـــا أيـــة دراســـة علميـــة ابتـــداء مـــن حتديـــد ولقـــد حاولنـــا مـــن خـــالل هـــذا الفصـــل الوقـــوف علـــى أ

اإلشكالية ، وفرضيات الدراسة ،دوافع اختياره ،أهداف الدراسـة ، وأمهيتهـا ، وصـوال إىل حتديـد املفـاهيم األساسـية حـىت 

السـابقة   ننـزع أي لـبس أو غمـوض مـن املمكـن أن خيلـق صـعوبات يف الفهـم لـدى القـارئ ، كمـا قمنـا بـإدراج الدراسـات

كعنصــر أساســي يف هــذا الفصــل حــىت يكــون هنــاك تكامــل بــني خطــوات دراســتنا النظريــة واملنهجيــة . وســوف حنــاول يف 

  الفصل املوايل إدراج ماهية االتصال اإلداري يف املكتبات اجلامعية وأساسياته .
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  177. .ص2011،:جامعة اجلزائرختطيط قتصادية اعلوم : دكتوراه 
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 .وسائل االتصال اإلداري يف املكتبات اجلامعية .1. 2. 2

 .أشكال االتصال اإلداري يف املكتبات اجلامعية.2. 2. 2

.األرضية التنظيمية لالتصال اإلداري يف املكتبات 3. 2.2

 اجلامعية.

 اجلامعية..مناذج االتصال اإلداري يف املكتبات 4. 2. 2

 .معوقات االتصال اإلداري وأساليب تفادي هذه املعوقات .3. 2

 . معوقات االتصال اإلداري يف املكتبات اجلامعية.1. 3. 2

. أساليب تفادي معوقات االتصال اإلداري يف املكتبات 2. 3. 2

 اجلامعية.
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  مهيد :ت

تعترب العملية االتصالية داخل املكتبات اجلامعية الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها مدير املكتبة يف مجع املعلومات 

   معني ال تتوقف عن مرحلة من مراحل حياة املكتبة ، أو يف وقتعملية ديناميكية ال �ا القرارات املناسبة  الختاذ

املكتبة قصد حتقيق التنسيق بني خمتلف أقسامها ومصاحلها ومع تطور العصور وظهور مسار وإمنا تستمر طوال 

التكنولوجيا اصبح البد من تطوير وسائل االتصال خاصة مع تأسيس  االدارات املكتبية اذ اصبح االتصال 

رة املكتبية من اجل تنفيذ أعملها، ويرى بعض االداري الفعال احدى املقومات الرئيسة اليت ترتكز عليه االدا

املختصني أن معظم املشاكل اليت تواجهها املكتبات اجلامعية هي ناجتة عن تقصري يف حتقيق االتصاالت  بني 

العاملني �ا ، وهذا ما سوف نعرفه يف هذا الفصل من مفهوم االتصال واالتصال االداري وأمهيته وسائله ومعوقاته 

  .لول لتفادي ذلك حلواالساليب ا

ألن  تعددت التعاريف حول هذا املفهوم االتصال اإلداري في المكتبات الجامعية ..مدخل عام حول  21.

 :ختصصه وحنصر بعضها فيما يلي يعرفه حسب وجهة نظره وحسب جمالكل عامل 

 التصال:ا : تعريف.1. 1. 2

مشتقة من   communicationإن كلمة االتصال يف أصلها كلمة إجنليزية تعريف االتصال لغة : 

ومعناها الشيء املشرتك، كما تعين ذات الشيء  يف لغة اإلجنليزية ، أما يف  communiseالكلمة الالتينية 

تعين بالغ رمسي أو بيان أو توضيح حكومي، أما يف اللغة العربية  communiqueاللغة الفرنسية فكلمة 

ة االتصال تعين البالغ ، فنحن نقول أوصله الشيء أو أوصل إليه الشيء ،اي ابلغه اياه كما تعين أيضا فكلم

 1ربط الشيء بالشيء.

 ،ورسالة يف مضامني اجتماعية معينةهو عملية يتم مبقتضاها تفاعل بني مرسل ومستقبل  :تعريفه اصطالحا 

 2بني االفراد عن قضية.ويف هذا التفاعل يتم نقل افكار ومعلومات ومنبهات 

                                                           
  32-31 ص...ص 2012. عمان: دار املسرية لنشر، communication théoriesنظريات االتصال =املزاهرة ،منال هالل . 1
  64].ص.ت[د.،. بريوت :دار النهظة العربيةالبحث في علوم اإلعالم واالتصال : من األطر المعرفية إلى اإلشكاليات البحثيةالعبد اهللا ، مي .2
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بأنه يقوم على وظيفة أساسية وهي املشاركة يف تبادل احلقائق، واألفكار، واآلراء ،عن طريق  : ويعرف أيضا 

انتقال املعلومات أو األفكار من شخص او مجاعة، إىل أشخاص أو مجاعات ،باستخدام رموز ذات معىن 

 1موحد ومفهوم لدى الطرفني.

بأنه السلوك اللفظي أو املكتوب الذي يستخدمه أحد األطراف لتأثري يف "cherryويعرفه أيضا شيري  

 2."الطرف اآلخر

االتصال بأنه عملية استخدام لإلشارة والتفاعل بواسطة العالقات والرموز وقد يكون الرمز  : لندبرجتعريف  

 3حركات أو صور أو لغة أو أي شيء آخر يعمل كمنبه لسلوك .

  ن ان نعرفه بأنه :هو عملية تتم عن كمي : لالتصال في مجال علم المكتبات والمعلوماتجرائي إتعريف

طريق ايصال املعلومات سواء كانت عملية أو تعبريية أومن اي عضو يف اهليكل التنظيمي يف املكتبة إىل عضو 

بقصد أداء  آخر، وقد تكون من مستوى أقل والعكس ، وقد يكون االتصال إلعطاء التعليمات والتوجيهات

وتسيري العمل وعلى ذلك يصبح االتصال أداة من األدوات للتأثري على الفرد ووسيلة فعالة إلحداث التعبري 

 عن سلوكهم .

تناولت االتصال االداري  تعددت املفاهيم اليتتعريف االتصال اإلداري في المكتبات الجامعية ..2. 1. 2

 لالتصال اإلداري ومن بني التعاريف املتعددة ندرج ما يلي :وبالتايل من الصعب إجياد تعريف موحد وشامل 

على أنه عملية نقل وتبادل املعلومات اخلاصة داخل املكتبة  وهو وسيلة لتبادل  : دارييعرف االتصال اإل 

األفكار واالجتاهات والرغبات واآلراء بني العاملني وذلك يساعد على االرتباط والتماسك ، ومن خالله حيقق 

أداة هامة إلحداث ويعترب االتصال أيضا ،املسؤول التأثري املطلوب يف حتريك اجلماعة حنو األهداف املطلوبة 

  4التغيري يف السلوك البشري . 

                                                           
  14 ..ص 2010.عمان : دار اليازوري لنشر والتوزيع . ظريات االتصال : مدخل متكاملن، بشري .العالق 1
  17.ص. 2009، األردن: املكتبة الوطنية، . أساسيات االتصال: نماذج ومهاراتالطائي ، محيد ، العالق ،بشري  2
: دار املعرفة  ]د. م[.والدراسات الميدانيةعالم : النشأة التطويرية واالتجاهات الحديثة سوسيولوجيا االتصال واإلحممد عبد الرمحان ، عبد اهللا .  3

  55 ..ص 2002اجلامعية ، 
  9..صالسابق أبو مسرة ، حممد . املرجع 4
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عبارة عن اتصال املنطوق واملكتوب يتم داخل املكتبة على املستوى الفردي " :بأنهويعرفه إبراهيم عرقوب  

 1."املوظفنيويساهم يف تطوير أساليب العمل وتقوية العالقات االجتماعية بني  واجلماعي،

نقل االفكار واملعلومات وتوصيلها أو تبادهلا بالكالم  أو الكتابة أو بأنه " عرف قاموس أكسفورد االتصال 

االشارة، وجيري هذا التبادل بني مرسل ومتلق، أو  مرسل ومستقبلني ،أو عدد من املرسلني وعدد من 

 "املستقبلني

 2"بأنه أي سلوك يؤدي إىل تبادل املعىن":  وتعرفه جمعية إدارة األعمال األمريكية 

  بني مجيع مصاحل املكتبة عملية ديناميكية مستمرة ، حتدث  هو اإلجرائي لالتصال اإلداري  :التعريف

نتيجة تفاعل بني طرفني أو أكثر ، �دف نقل معلومات أو أفكار أو رغبات والتعبري عنها عن طريق طرف 

شفوية ، يدعى مرسال وآخر يدعى مستقبل عن طريق استخدام قنوات إرسال مناسبة ، قد تكون وسائل 

  مكتوبة ، إلكرتونية ، �دف إحداث االستجابة املطلوبة.

املكتبات اجلامعية من  يف تعترب عملية االتصالأهمية االتصال االداري في المكتبات الجامعية :. 3. 1. 2

القرارات املكونات الرئيسية للعملية االدارية وقد تؤدي االتصاالت عدة وظائف تتعلق جبمع املعلومات الختاذ 

  االزمة يف املكتبة ولذلك يعمل االتصال االداري على :

 حماولة تغيري االجتاهات والتغري يف أمناط السلوك الوظيفي.. 1

 متكن االتصاالت الفعالة الرؤساء واملشرفني من ممارسة وظائفهم يف التوجيه والتدريب بشكل فعال. .2

اليت تتوىل نقل األوامر من وايل الدماغ وأي خلل يف عملية ميكن تشبيه عملية االتصاالت باألعصاب يف اجلسم .3

 االتصال يعين شلل يف ادارة املكتبة ، وال ميكننا تصور وجود أي مكتبة دون نظام فعال لالتصاالت .

 . 3فاالتصاالت جزء اساسي من كافة اخلطوات االدارية  يف املكتبات اجلامعية من ختطيط وتوجيه وتنظيم.4

 :نظر أخرى حول أمهية االتصال االداري يف املكتبات اجلامعية من واليت تتمثل يف النقاط التاليةوهناك وجهة  -

 . حتديد األهداف الواجب تنفيذها 

 .تعريف املشاكل وسبل عالجها 

                                                           
 163 ..ص 2003 ،لنشر والتوزيع . االردن : دار جمدوال وي االتصال االداري ودوره في التفاعل االجتماعيأبو عرقوب، إبراهيم.  1
  .111..ص  2013، ]د. ن [. االسكندرية :اإلداري وإدارة المعرفة بالمكتبات ومرافق المعلومات االتصالبراهيم ، السعيد مربوك . ا 2
  91..ص  2009. عمان : دار الراية ،  تنمية مهارات : االتصال والقيادة االداريةرضا ، هاشم محدي .  3
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 .تقيم األداء، وحتديد معايري ومؤشرات األداء 

 تنسيق بني مهام والوحدات املختلفةوال إصدار األوامر والتعليمات. 

 .توجيه العاملني ونصحهم و إرشادهم 

 . 1حتفيز العاملني  

أهداف االتصال االداري يف املكتبات تتمثل . أهداف االتصال االداري في المكتبات الجامعية : 4. 1. 2

  اجلامعية يف العناصر التالية :

 حلها .التعرف على مدى تنفيذ األعمال واملعوقات اليت تواجهها وموقف املرؤوسني منها وسبل .1

 ضمان تداول املعلومات وانتقاهلا انتقاال سليما عرب مصاحل املكتبة ..2

توفري وسائل االتصال اإلداري بني مجيع املصاحل واملوظفني وإدارة املكتبة وذلك بالتعميم وسائل االتصال .3

 اإلداري على كافة املوظفني مبا فيها شبكة األنرتنت ، الربيد اإللكرتوين .

 ة داخلية مالئمة للتعاون وتبادل املعرفة بني املوظفني وحتديد مهام كل مصلحة .توفري بيئ.4

2.بالوقت املناس املسامهة يف تعزيز الشفافية داخل املكتبة ونقل املعلومات املناسبة ملستخدمي القرارات يف.5

                                                           
  357..ص 2000دار اجلامعية ، . االسكندرية : ال 7. ط السلوك التنظيمي : مدخل بناء المهاراتماهر ، أمحد . 1
العلوم  :اجستريرسالة م .دراسة تطبيقية على الضباط العاملين باألمن العام:. تقنيات االتصال ودورها في تحسين األداء املانع ، حممد بن علي 2

     19..ص 2006اإلدارية : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  الرياض،
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 االتصال اإلداري في المكتبات الجامعية :أساسيات . 2.2

 نوعان ومها:ل إن وسائل االتصاالمكتبات الجامعية :وسائل االتصال االداري في .  1. 2. 2

املعلومات بني املستفيدين والعاملني عن طريق  هي الوسائل  اليت يتم بواسطتها تبادل  االتصاالت الشفوية:أوال :

الكلمة املنطوقة ال املكتوبة مثل : املقابالت الشخصية ،الندوات ،االجتماعات، املؤمترات ويعترب هذا االسلوب 

  أقصر الطرق لتبادل املعلومات واالفكار واكثرمها سهولة ويسر وهناك عدة أنواع نذكر منها :

وسيلة فعالة الجتماع االفراد وتبادل وجهات النظر فيها بينهم واالستماع اىل اراء املسؤولني   االجتماعات : -1

أهم وسائل االتصال داخل  يف املكتبة ومناقشة بعض املشاكل العالقة ويرى الكثريين ان هذه الوسيلة هي

 املكتبة .

هي عبارة عن تبادل لفظي الذي حيدث بصورة مباشرة اي وجها لوجه بني شخصني او اكثر المقابالت : -2

وتعترب املقابالت أداة هامة جدا من ادوات االتصال داخل املكتبة اليت تستعمل عندما نريد معرفة العالقة اليت 

  .تربط بني العاملني

تستخدم على املستوى االداري بني القيادات االدارية واخلرباء وبني العاملني من أجل النقاش حول  الندوات : -3

 .ةوتستعمل الندوات لتعزيز املكتب املوضوعات اليت تطرح للبحث والدراسة

هي عبارة عن مناقشة وتبادل فكري بني أعضاء املكتبة حول قضية او موضوع او مشكلة او  المؤتمرات : -4

قرارات مناسبة، والعمل على و  توصياتو هتمون �ا وتكون مرتبطة بظروفهم قصد التواصل إىل اراء ظاهرة ي

 به. االلتزام وهي �يئ الفرصة �موعة من االعضاء للتبادل بينهم حول موضوع يهتمون

أنه ال جيرب يعترب من أهم الوسائل الشفوية المتيازه بالسرعة يف نقل املعلومات وقلة تكلفته كما  الهاتف : -5

  1املسري على ترك مكانه خالل عملية االتصال مع خمتلف املصاحل واملسؤولني .

  

                                                           
  273..ص 2007 ،. القاهرة : دار الفجر لنشر والتوزيع  الفعال للعالقات العامةاالتصال حجاب ، حممد منري . 1
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هي الوسائل اليت يتم بواسطتها تبادل املعلومات بني العاملني واملستفيدين عن طريق  المكتوبة:الوسائل   ثانيا :

  .االقرتاحات الشكاوي)، املذكرات  ،، التقارير األنظمة املنشوراتالكلمة املكتوبة مثل :( 

هو عرض احلقائق خاصة ملوضوع أو مشكلة أو ظروف أو أحداث معينة عرضا حتليلي بطريقة التقارير : -1

مبسطة ، ومع ذكر االقرتاحات اليت تتماشى مع النتائج اليت تتوصل إليها بالبحث والتحليل وهناك عدة أنواع 

  تحليلية ،التقارير السنوية ،التقارير اإلحصائية، التقارير االدارية .: التقارير اإلخبارية ،التقارير الأمهها للتقارير 

هي احد األساليب الرائدة يف املكتبات ، حيث تعتمد عليها االدارة إىل حد كبري يف  لوحات اإلعالنات: -2

إخبارهم بنتائج إخبار العاملني �ا واألوامر والتوجيهات والتعليمات واإلرشادات اليومية اخلاصة بالعمل . وكذا 

اجتماعات اإلدارة وخمتلف األنشطة وأحيانا بنشر يف هذه اللوحة بعض ما يصدر يف الصحف وا�االت 

  والقوانني اخلاصة بالعاملني .

لقد أصبح وسيلة ضرورية البد من وجودها لتسهيل عملة االتصال حيث باإلمكان نقل املعطيات الفاكس : -3

  1  ، باختصار الوقت واجلهد.والقرارات باستخدام هذه الوسائل 

تغري طبيعة االتصاالت اإلدارية يف اآلونة األخرية  بشكل غري مسبوق نتيجة االتصال االلكتروني :ثالثا :

آالت الطباعة والتصوير احلديثة من التطورات األولية فبهذا ا�ال  التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا االتصال، وتعد

وتقدم مطبوع على سبيل املثال يف وقت حمدود للغاية ، كما ان استخدام الكمبيوتر  واليت مكنت العديد من توزيع

قد زاد من سرعة هذه العملية إىل حد كبري مثال : املدير يف املكتبة اجلامعية أصبح تتوافر له القدرة على عقد 

النظر عن مواقعهم ،  مؤمترات تلفزيونية ، حيث جيلسون يف أماكنهم ويتلقون على شاشات عرض تلفزيونية بغض

ويف ولقد مكنت التكنولوجيا احلديثة من استعاء كميات هائلة من املعلومات بسهولة من قواعد إلكرتونية ضخمة 

وقتنا احلايل أصبح املكتبيني واملدير يتصلون عرب وسائل حديثة أخرى وهي : الفاكس ، مواقع اجلامعة ، شبكة 

  .2اإللكرتوين  الربيد األنرتنت ، مواقع الشبكات االجتماعية،

                                                           
    22..ص 1995،: معهد اإلدارة العامة  ]م.د[.  واقع االتصاالت الكتابية في االجهزة الحكوميةالعمار ، إبراهيم عبد اهللا .  1

العمل علم النفس :املاجستري رسالة .  ودوره في اتخاذ القرارات التنظيميةاالتصال التنظيمي في المؤسسة دراسة مدى فاعلية . كفان ، سليم   2

  61 ..ص2005قسنطينة ، : جامعة منتوريوالتنظيم
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  ومن خالل ما سبق ذكره ميكن أن نستنتج بأن وسائل االتصال اإلداري أو قنوات االتصال أو أنواع

بطريقة عشوائية والغري االتصال، وتعترب الوسائل الشفوية يف املكتبات اجلامعية وسائل غري رمسية أل�ا تتم 

  كتوبة ضمن االتصاالت الرمسية أل�ا موثقة وفق قواعد .منظم هلا مسبقا، وتكون غري موثقة ، والوسائل امل

ميكن تقييم أشكال االتصاالت اإلدارية على أشكال االتصال اإلداري في المكتبات الجامعية :. 2. 2.2

  النحو التايل :

  يتمثل هذا الشكل من االتصاالت بالصور التالية :االتصاالت عمودية : أوال :

اتصال اجتاهه من أعلى إىل أسفل من املدير إىل املرؤوسني يف ظل إدارة املكتبات التقليدية  : الصورة األولى -

شكل منتشر وذلك ملا يسوده من تسلسل رئاسي ويقوم على نطاق إشراف ضيق ذو مستويات  اهلرمية ويعترب أكثر

التعليمات اليت يوجهها مدير املكتبة اجلامعية إىل العاملني بصفة متدرجة أي من املدير إىل  مثل : إدارية متعددة.

  املشرف على العاملني ، إىل العاملني يف املستويات الدنيا .

مركز اختاذ كافة القرارات  - يأخذ االتصاالت شكل الدائرة اليت يتوسطها املدير والذي يعترب  الصورة الثانية : -

سيطر على كافة قنوات املعلومات الصادرة منه وإليه فهو حمور كل االتصاالت مما قد يؤدي إىل حصول لكونه ي

االستشارات واالقرتاحات اليت يوجهها مدير املكتبة للعاملني :مثل . 1التنافس بني العاملني يف حماوال�م التقرب منه

املكتبية وهذا حيفز العاملني على التنافس حول من من أجل إعطائهم آرائهم واقرتاحا�م  حول تغيري يف اخلدمات 

  يعطي أحسن وأفضل االقرتاحات .

 ويظهر الفرق بين كل من الصورتين في أن : -

هو يف الصورة األوىل يكون فيها املدير هو أساس العملية االتصالية يف املكتبات اجلامعية ،ألنه يقوم بإصدار أوامر 

أو كتابيا دون مشاركة العاملني يف العملية االتصالية ،من خالل رجع الصدى أو تعليمات للمرؤوسني إما شفويا 

أما الصورة الثانية فعملية االتصال تكون يف شكل دائرة حبيث املدير عندما يتصل مع العاملني يف  يسمح هلم 

                                                           
  239.ص.السابق  �ر ،هادي .املرجع1
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الصاعدة  من االتصاالتوتشمل االتصاالت العمودية كل  بالتعبري عن رأيهم أو االعرتاض وتقدمي اقرتاحات

  واالتصاالت النازلة

وتصنف هذه االتصاالت ضمن إطار االتصاالت العمودية وتعد االكثر شيوعا حيث  النازلة:االتصاالت -أ

ات العليا األوامر ، التعليمات والتوجيهات واملالحظات اليت تصدر من   املستوي  مثل:1.تناسب املعاين والرسائل

حيمل يف طياته اسرتاتيجيات جديدة لتنفيذ األعمال ومبادرات االدارة للتطوير  وهذا النوع،اىل املستويات الدنيا 

،أو عن طريق اهلاتف حلديث كا  وتوضيح األهداف ، ويستطيع املدراء االتصال بالعاملني بطرق ووسائل عديدة

  عرب الربيد االلكرتوين .

 من األعلى إلى األسفل

 

 

                              

    

  

  2يوضح االتصال النازل. 01شكل رقم 

  

  

 

                                                           
دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسانية  :االتصال الداخلي في المكتبات الجامعية ودوره في تحسين الخدمة المكتبية قوامسية ، خولة . 1

  38 ..ص 2016جامعة العريب التبسي بتبسة ، : ختصص تنظيم وتسيري املكتبات ومراكز التوثيق: مذكرة املاسرت واالجتماعية  .
2
  من إعداد الطالبتین .زغدودي نورة ، سیوان سعیدة . 

 مدير المكتبة

 رؤساء المصالح

 العمال التنفيذيين
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يتمثل هذا النوع من االتصاالت باملعلومات اليت ينقلها العاملون يف املستويات االتصاالت صاعدة : -ب

بشكل يتيح هلذه القيادات اختاذ  األمامية غلى االدارات يف املستويات العليا وذلك لتوضيح أفكارهم ومشاكلهم

عاملني القرارات والتوجيهات املناسبة ،إذ ال ميكن أن تأيت التوجيهات العليا دون التعرف على وجهات نظر ال

على هذا النوع من االتصاالت التقارير اليت يرفعها العاملون يف املكتبة ومن األمثلة 1. داريةخمتلف املستويات اإل

وكذلك االجتماعات املشرتكة بني اإلدارة والعاملون اليت تتيح للعاملني تقدمي اقرتاحا�م اجلامعية لإلدارة، 

.كاالجتماعات الدورية ، التقارير املكتوبة ،االقرتاحات ، املشاكل ،تقارير األداء الشكاوي اليت يرفعها العاملني يف 

  املكتبة اجلامعية لإلدارة العليا .

    .من األسفل إلى األعلى

  

  

  

  

  

  2يوضح االتصال الصاعد . 02شكل رقم 

  

  

  

    

                                                           
1
  39.ص السابق  المرجع قواسمیة ، خولة.  
2
  الطالبتین .زغدزدي نورة ، سیوان سعیدة.من إعداد  

 مدير المكتبة

 رؤساء المصالح

 العمال التنفيذيين
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ينطوي هذا النوع من االتصاالت على حاالت التفاعل وتبادا املعاين واملعلومات ، االتصاالت أفقية : -ثانيا

تقع على نفس املستويات االدارية يف اهليكل واآلراء ووجهات النظر بني العاملني يف االدارة أو األقسام اليت 

:كأن تقوم أحد املصاحل يف املكتبة مبناقشة مجلة من املواضيع ايل تستهدف حتسني إجراءات مثل 1.التنظيمي

 .العمل

 .اتصال في نفس المستوى

 

 

 

 

  

  

 2يوضح االتصال األفقي . 03شكل رقم 

  

 ةعد اجلامعية مناملكتبات  تتكون . األرضية التنظيمية التصال اإلداري في المكتبات الجامعية:23.. 2

وحدات ومستويات خمتلفة، وهذه الوحدات واملستويات تشكل هيكل املكتبات اجلامعية وميثل النظام اإلداري هلا، 

التنظيمي عن هيكل  اإلدارة إذ أن هذه األخرية هي اليت حتدد املهام التنظيمية اليت وال ميكن أبدا فصل اهليكل 

حيث وجدت صلة عضوية بني التنظيم اإلداري يف . ترتبط بدرجة مناصب العمل داخل املكتبات اجلامعية

.وحيدد السلطات  املكتبات اجلامعية   وعملية االتصال إذ جند التنظيم الرمسي هو الذي يعمل على تقييم األعمال

وجبواره التنظيم غري الرمسي الذي حيدد بني العاملني والفاعلني ،واملسؤوليات والواجبات وكذلك العالقات الوظيفية 

على أساس شخصية تفاعلية ولكال النوعني من التنظيم صلة وثيقة ومباشرة لعملية االتصال، فنتيجة التفاعل 

لتنظيمي الذي يقتضي تبليغ املعلومات واألوامر والتعليمات واملطالب بني احلاصل بني الفاعلني يف إطار اهليكل ا

                                                           
  39 .ص.السابق  املرجعقوامسية، خولة .1
2

  من إعداد الطالبتین. زغدودي نورة، سیوان سعیدة.

 رؤساء المصالح رؤساء المصالح

 العمال التنفيذيين العمال التنفيذيين
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أصبح من الضروري وجود منافذ ومسالك هلذه  لذلك1.خمتلف املستويات واألقسام داخل املكتبات اجلامعية 

داخل  العملية واليت تعرب عنها باهليكل التنظيمي الرمسي الذي يتميز بأمناط وأشكال رمسية حلركة املعلومات

  املكتبات اجلامعية.

هناك جمموعة من النماذج لالتصال اإلداري يف :اإلداري في المكتبات الجامعية  االتصالنماذج . 4. 2. 2

  املكتبات اجلامعي وتتمثل يف : 

حيث جيلس الشخص الواحد وسط جمموعة يف شكل العجلة ويكون  :ياإلدار  تصاللالنموذج العجلة   .1

قادرا على االتصال مع كل فرد من أفراد اجلماعة ، أما األفراد فال يستطيعون االتصال إال بالشخص نفسه ويكون 

 جيعل سلطة اختاذ واستخدام هذا األسلوب،هذا الشخص قائدا للمجموعة(مدير املكتبة) مثال وصانع القرارات هلا 

 2ترتكز يف يد الرئيس أو املدير. القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   88ص.السابق  املرجع.عوين،حممد العيد1
  235..ص2007،غريب ،علي . تنمية املوارد البشرية .القاهرة :دار الفجر لنشر والتوزيع 2

 
  

 مكتبي

 المدیر

 مكتبي

 مكتبي مكتبي

 2 .لالتصال اإلداري :نموذج العجلة40الشكل رقم 
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وهذا النموذج يكون فيه كل عضو مرتبط بعضويني أي أن كل فرد  :الدائرة لالتصال اإلدارينموذج  .2

وميكن االتصال ببقية أعضاء ا�موعة بواسطة أحد األفراد  مباشرا بشخصني آخرينيتصل اتصاال يستطيع أن 

  .الذي يتصل �م اتصاال مباشرا

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  1 .الدائرة لالتصال اإلداري  :نموذج05الشكل رقم                                 

  

  

  

                                                           
  236.صاملرجع نفسه .1

 مكتبي

  مكتبي

  

 مكتبي مكتبي



 االتصال االداري في المكتبات الجامعیةأساسیات حول :الفصل الثاني

 

25 
 

، حيث يتاح االجتاهاتحيث يتصل األفراد مع بعضهم البعض يف مجيع  القنوات:متعدد  االتصالنموذج .3

لكل األفراد العاملني باملكتبة االتصال املباشر بأي فرد فيها ، غري أن استخدام هذا النموذج يؤدي إىل البطء يف 

ويوجد هذا النموذج أكثر بني فرق عملية توصيل املعلومات وبالتايل يقلل من الوصول إىل قرارات سليمة وفعالة ، 

 1 �يكل رمسي. ال تلتزم أل�االعمل غري الرمسية 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                                           
  237املرجع نفسه .ص   1

عضو فریق العمل غیر     

  الرسمي

عضو فریق العمل غیر 

  الرسمي

عضو فریق العمل غیر 

  الرسمي

عضو فریق العمل غیر 

  الرسمي

 1.متعدد القنوات االتصالنموذج  :60الشكل رقم
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خر يوجد مباشرة يف املستوى الذي آبالنسبة هلذا النمط يتصل الفرد  بفرد نموذج السلسلة لالتصال:  .4

ن يتصل مبن يكونون إىل جانبيه يف نفس املستوى الذي يليه ، وهلذا يعرف أمن  أعلى أو من األسفل دون  يليه،

  .الرأسي ألن االتصال يكون إىل أعلى أو اسفلهذا النموذج غالبا باسم االتصال 

 كذلك ميكن القول بأن يف هذا النمط يكون مجيع األعضاء يف خط واحد حيث ال يستطيع أي منهم االتصال

املباشر بفرد آخر أو بفردين إال إذا كان أحد األفراد الذين ميثلون مراكز مهمة ، ويالحظ أن الفرد الذي يقع يف 

  وسط السلسلة ميلك النفوذ والتأثري األكرب يف منصبه الوسطى .

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 1 .لعملية االتصال اإلداري :نموذج السلسلة70الشكل رقم                        

                                                           
.  االتصال التنظيمي وعالقته بالوالء التنظيمي : دراسة ميدانية على هيئة اإلطارات الوسطى لمؤسسة سونلغاز  عنابةشريبط ،  الشريف حممد . 1

  60.ص.  2009رسالة املاجستري: ختصص السلوك التنظيمي وتسيري املوارد البشرية: جامعة منتوري قسنطينة ، 

 رئیس مجلس اإلدارة

 المدیر (محافظ)

 رؤساء المصالح

 المكتبیین
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 . معوقات االتصال اإلداري في المكتبات الجامعية وأساليب تفادي هذه المعوقات .3. 2

ك عدة عوامل تساهم بشكل سليب هنا :معوقات االتصال اإلداري الفعال في المكتبات الجامعية .1. 3. 2

 يف فعالية االتصال  اإلداري يف املكتبات اجلامعية ،وقد قسمها بعض االختصاصني إىل معوقات نذكرها:

 ويقصد �ا جمموعة املؤثرات اليت ترجع إىل املرسل واملستقبل يف عملية االتصاالت : معوقات شخصية

بصفة عامة مداركهم العقلية نتيجة الفروق الفردية اليت جتعل وحتديث فيها أثرا عكسيا ، وتعزى هذه املعوقات 

االفراد خيتلفون يف حكمهم ويف عواطفهم ويف مدى فهمهم لالتصال واالستجابة له .، وعدم القدرة على 

التعبري اجليد واختيار الفاظ مبهمة ، وكذلك مدى الثقة بني االفراد ،فضعف الثقة بينهم يؤدي اىل عدم 

  تايل حجب املعلومات عن بعضهم البعض مما يعقد عملية االتصاالت وحيد فاعليتها .تعاو�م وبال

 وترجع هذه املعوقات إىل ضعف يف اهليكل التنظيمي للمكتبات اجلامعية : معوقات ناشئة عن طبيعة التنظيم

  واليت تتمثل يف :

             غموض األدوار وعدم حتديد الصالحيات أو عدم مناسبة نطاق اإلشراف الذي يؤدي اىل تشويش - 

  االتصاالت .

  مركزية التنظيم وزيادة املستويات اإلدارية وعدم جتانس اجلماعة. - 

 :1تتمثل يف قصور أدوات االتصال وعدم كفاء�ا وعدم وضوح األهداف والتعليمات. معوقات فنية 

  

 

                                                           
اإلدارة  –إدارة المعرفة  –الهندرة  –إدارة المكتبات الجامعية في ضوء اتجاهات اإلدارة المعاصرة : الجودة الشاملة إبراهيم ، السعيد مربوك . 1

  .ص ..ص]ت.[د.: ا�موعة العربية لنشر . [د. م]Management of electronic Librariesااللكترونية = 

225-226   
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 : باعتبار طريف االتصال من جمتمعات خمتلفة ، حيث جيب تعزيز العالقات معوقات نفسية اجتماعية

االجتماعية بني العاملني على تعدد مستويا�م التنظيمية ،وذلك لرفع احلواجز النفسية واالجتماعية بني 

  1املديرين والعاملني لتحقيق أهداف االتصال.

اول تسليط الضوء حن: االتصال اإلداري في المكتبات الجامعية عملية تفادي معوقاتأساليب . 2. 3 .2

  لتفادي املعوقات نذكرها : واالسرتاتيجياتعلى أبرز األساليب 

ومستلزماته وشروطه ، فاملعروف  االتصالهتمام باحلالة النفسية للمرسل ،من خالل تأهيله على أساليب  اال- 1

.فمحتوى الرسالة  يكون سيئا وتدفقها  االتصاليةأن النفسية السيئة للمرسل تؤثر بشكل سليب على كامل العملية 

  النطقي يكون مرتبكا ،ويكون مضمون الرسالة برمته غري مفهوم يف أحسن األحوال .

ان يبعث برسالة  إىل  االتصاللشخص غري عارف لفنون  ال جيوز األفراد حيثمرعاة الفروقات الفردية بني - 2

  شخص حمرتف او خبري .

  بالفعل.ضرورة أن يكون القول مقرونا - 3

  تتصف الرسالة خباصيات او جوانب جتعلها فعالة حقا.- 4

  والكامنة.من قدرات هذه القناة املتاحة  االستفادة القناة، وكيفية استخدامضرورة معرفة كيفية - 5

القناة من مشاكل أو معوقات ،مثل معاجلة الضوضاء أو العقبات الفنية أو الوظيفية  ما يشوبكل معاجلة  - 6

  الطارئة .

بث الرسائل بأنواعها اللفظية وغري  املنطقي عندولتسلسل  واالستقراءتنمية مهارات اإلنصات والتحليل - 7

  2.اللفظية

                                                           
  227.املرجع نفسه .ص  1
  255-254..صصالسابق .�ر ،أمحد حممد اخلطيب . املرجع 2



 االتصال االداري في المكتبات الجامعیةأساسیات حول :الفصل الثاني

 

29 
 

  خالصة الفصل

يف املكتبات اجلامعية  احلاضر وخاصةيف وقتنا  اهتماماإن مسألة االتصال اإلداري من أكثر القضايا  اليت لقيت 

اجلامعية بناء شبكة عالقات مهنية معينة  مديري املكتباتاالستمرار بدون اتصال فعال ،لذا على  ال تستطيعاليت 

لتوفري الراحة النفسية للعاملني  واالسرتاتيجياتساليب بني العاملني ، وذلك بالبحث عن افضل الطرق واجنع اال

حسب لتحفيزهم على العطاء اكثر ،الن االتصال يؤثر على اداء العاملني بصفة كبرية غما بالسلب او االجياب 

املناخ السائد يف املكتبة. وهذا ما سوف حناول تفسريه يف الفصل املوايل من خالل تبيان أثر العاملني االتصال 

وهذا ما سوف نوضحه يف الفصل الثالث حول تفسري تأثري االتصال  اري على أداء يف املكتبات اجلامعية.الد

  العاملني يف املكتبات اجلامعية. االداري على اداء
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األداء نشــــاط يعكــــس كــــال مــــن األهــــداف والوســــائل الالزمــــة لتحقيقهــــا ويــــرتبط باملخرجــــات  الــــيت تســــعى تمهيــــد :

اإلداريـة واألداء إذا  ىل حتقيقها والشـك أن األداء يـدل علـى مـا يتمتـع بـه العـاملون  يف املنظمـات إاملكتبات اجلامعية 

ىل إتطــرق مــن خـالل الالفصـل  مـا ســنربزه يف هـذا و هـذا ،كـان مناسـبا لعمــل املطلـوب إجنـازه فإنــه حتقـق الغـرض منــه

مقاييســه ، إضــافة إىل مبــادئ االتصــال اإلداري ، وحمدداتــه ه،أبعــاد،عناصــره ، أنواعــه ،،أهدافــه أداء العــاملني مفهــوم 

ا لنجــاح العمليــة االتصــالية ، العوامــل املــؤثرة فيــه وصــوال إىل تــأثري االتصــال اإلداري الفعــال واملهــارات الواجــب توفرهــ

 على أداء العاملني.

يعـــد األداء مـــن بـــني أهـــم املفـــاهيم املتداولـــة  الجامعيـــة:. مـــدخل عـــام حـــول أداء العـــاملين فـــي المكتبـــات 1. 3

بإعطـاء تعريـف لـألداء لغـة واصـطالحا لتوضـيح وهلـذا سـوف نقـوم  خاصة يف اجلانب اإلداري وتسري املـوارد البشـرية،

  هذا املفهوم.

  ومن بني التعاريف املتعددة يف مصطلح األداء نذكر مايلي. :تعريف األداء .1.1. 3

األداة أدى األمانــة مــن  واالســم الشــيءمــن معــاجم اللغــة يتضــح أن األداء مصــدر الفعــل أدى اللغــوي:المعنــى   . أ

  1قام به. الشيءوأدى 

  التعاريف ملفهوم األداء نذكر منها : تعددت االصطالحي:المعنى   . ب

 ىل شخص أو جمموعة للقيام به.إ:هو تنفيذ أمر أو واجب أو عمل  ما أسند  األداء*

�ـا العـاملون مهـامهم منها عمله  والكيفيـة الـيت تـؤدي  هو قيام الفرد باألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون األداء:*

ءات التحويليــــة  الكميــــة باســــتخدام وســــائل اإلنتــــاج واإلجــــرا املرافقــــة هلــــا اإلنتاجيــــة والعمليــــاتاء العمليــــات أثنــــ

  والكيفية.

   :هـــو األثـــر الصـــايف جلهـــود الفـــرد الـــيت تبـــدأ بالقـــدرات وإدراك الـــدور واملهـــام والـــذي بالتـــايل يشـــري إىل درجـــة األداء*

  .2.الفردقيق وإمتام املهام املكونة لوظيفة حت

                                                           
  .209.ص.2003،الدار اجلامعية : ]د.م[ .مستقبلية البشرية:رؤياإدارة الموارد راوية ، احلسن.  1
2
مذكرة املاسرت: : دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي قلبو، حسينة .  

  35.ص.  2015ختصص التسيري االسرتاتيجي للمنظمات : جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
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هـو درجـة حتقيـق وإمتـام املهـام املكونـة لوظيفـة الفـرد وهـو يعكـس الكيفيـة الـيت حيقـق أو يشـبع �ـا اإلجرائي:التعريف 

 وظيفته.الفرد متطلبات 

يعـــد األداء مـــن بـــني املفـــاهيم املتداولـــة يف اجلانـــب التنظيمـــي وتســـيري  العـــاملين:مفهـــوم أداء . 2. 1. 3

  سوف حناول من إعطاء عدة تعاريف لتوضيح هذا املفهوم. املوارد البشرية يف املكتبات اجلامعية ، وهلذا

ـــة أو  التعريـــف األول  : األداء علـــى أنـــه " تنفيـــذ املوظـــف ألعمالـــه ومســـؤولياته الـــيت تكلفـــه �ـــا املكتب

  اجلهة اليت ترتبط �ا وظيفته."

ـــل الفـــرد ، ويتـــأثر هـــذا األداء مبقـــدار  التعريـــف الثـــاين  ـــة مـــن قب ـــاتج الفعلـــي للجهـــود املبذول : "هـــو الن

  ستغالل الفرد لطاقاته وإمكاناته ويف نفس الوقت مبقدار الرغبة لدى الفرد يف األداء ."ا

: يعـرف أيضـا علـى أنـه " نشـاط ميكـن الفـرد مـن إجنـاز املهمـة أو اهلـدف املخصـص لـه ثالثتعريف ال 

  1ستخدام األمثل للموارد املتاحة ."قف ذلك على القيود العادية البنجاح ، ويتو 

 : يعرف أداء العاملني على أنه نشاط ميكن الفرد من إجنـاز املهمـة أو اهلـدف املخصـص  تعريف آخر

 2له بنجاح ، ويتوقف ذلك على القيود العادية لالستخدام األمثل للموارد املتاحة ".

  أداء العــاملني هــو درجــة حتقيــق وإمتــام املهــام املكونــة للوظيفــة. وهــو يعكــس الكيفيــة  إجرائــي:تعريــف

متطلبــات الوظيفــة وغالبــا مــا حيــدث لــبس أو تــداخل بــني األداء واجلهــد فاجلهــد  �ــا الفــردالــيت حيقــق 

  يشري إىل الطاقة املبذولة أما األداء فيقاس على أساس النتائج.

 :أساسـيني بأن مصطلح األداء هـو يتكـون مـن مؤشـرين أو مكـونني وميكن القول يف األخري  مالحظة

  األداء = الكفاءة + الفعالية. والفعالية.الكفاءة  ومها

،أي العالقــة النســبية بــني املــدخالت واملخرجــات  وهــو مصــطلح يعــرب عــن إنتاجيــة العمــل الكفــاءة : -

 اليت تفسر كيفية إجناز العمل الصحيح بإتباع أفضل الوسائل واخلريات لألهداف.

وهو مصـطلح يعـرب عـن العالقـة النسـبية بـني النتـائج احملققـة واألهـداف املخططـة الـيت تفسـر  الفعالية: -

 القدرة على حتقيق األهداف بالشكل الصحيح.

                                                           
: . مذكرة املاسرتطهراويدراسة حالة مجمع :أثر التكوين في تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زكالل ، ميينة . 1

  14..ص 2013خيضر بسكرة ،حممد ختصص تسيري املوارد البشرية: جامعة 
أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب . شرين، خليفات ، عبد الفتاح ، املطارنة 2

  606..ص) 1،2(ع.  26مج.2010دمشق.جملة جامعة  .األردن
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لألداء العاملني أهداف عديـدة ميكـن حصـرها  يف ثـالث  أهداف أداء العاملين بالمكتبات الجامعية: .3. 1. 3

  أهداف جوهرية واليت توضح كاآليت :

يتمثـــل اهلـــدف الرئيســـي الســـتخدام إدارة األداء يف حتقيـــق الـــربط بـــني أنشـــطة  العـــاملني  ســـتراتيجية :اأهـــداف   . أ

املكتبـــات اجلامعيـــة ، حيـــث يســـتند التنفيـــذ االســـرتاتيجي الفعـــال إىل واألهـــداف والغايـــات املرســـومة مـــن طـــرف 

  حتديد النتائج املرغوبة .

 تعتمــد املكتبــات اجلامعيــة علــى املعلومــات خاصــة يف تقيــيم األداء يف اختــاذ القــرارات اإلداريــةأهــداف إداريــة:   . ب

يف هــذه القــرارات  فــإن املرؤوســني اللــذين يعتــربون   مــن أمهيــة اإلدارة  االقتنــاء. وبــالرغم امليزانيــة، سياســة أبرزهــا:

خـرين شـر البـد منـه .للقيـام مبتطلبـا�م بالراحة يرون عمليـة تقيـيم اآل وايشعر  ال املصدر الرئيسي هلذه املعلومات،

  الوظيفية.

للعمـل  يهـدف هـذا اجلانـب إىل تنميـة العـاملني وتطـوير مهـار�م وأفكـارهم وأسـاليب أدائهـم: أهداف تنموية  ج.  

عندما ال يؤدي املوظف عمله  علـى النحـو املتوقـع فـإن إدارة األداء تسـعى إىل تنميـة أدائـه مـن خـالل املعلومـات 

 1املرتدة من أنظمة تقييم األداء.

وذلك يعود  لألداء عناصر ال ميكن التحدث عن وجود أداء فعال ،  األداء:عناصر . 4.  1. 3

 العاملني ءألمهيتها يف قياس وحتديد مستوى األداء للعاملني يف املكتبات اجلامعية ، وتتمثل عناصر أدا

  يف :

واملهــارات الفنيــة واملهنيــة واخللفيــة العامــة عــن  العامــة،وتشــمل املعــارف  الوظيفــة:المعرفــة بمتطلبــات  .1

 2 �ا.الوظيفة وا�االت املرتبطة 

وتتمثـــل يف مـــدى مـــا يدركـــه العامـــل عـــن عملـــه الـــذي يقـــوم بـــه ومـــا ميتلكـــه مـــن رغبـــة  العمـــل:نوعيـــة  .2

   األخطاء.ومهارات فنية وقدرة على التنظيم والعمل دون الوقوع يف 

                                                           
التكوين أثناء الخدمة في المكتبات الجامعية ودوره في رفع مستوى األداء : دراسة ميدانية بمكتبة كلية العلوم اإلنسانية ، حنيفة.  محيميد1

  . 22-21ص.ص.2013، 2إدارة أعمال املكتبات و مراكز التوثيق: جامعة قسنطينةختصص مذكرة املاسرت:  واالجتماعية .
القيادة التحويلية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين بمؤسسة سونلغاز : دراسة ميدانية بالمديرية الطاهر .  بن عبد الرمحان ، 2

  116.ص.2009. رسالة املاجستري: ختصص علم النفس العمل والتنظيم: جامعة منثوري قسنطينة ، الجهوية للتوزيع قسنطينة 
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أي مقــدار العمــل الــذي يســتطيع العامــل إجنــازه يف الظــروف العاديــة للعمــل،  كميــة العمــل المنجــز: .3

 ومقدار سرعة اإلجناز.

وتشــمل اجلديــة والتفــاين يف العمــل وقــدرة املوظــف علــى حتمــل املســؤولية العمــل  :المثــابرة والوثــوق  .4

وإجنــاز األعمــال يف أوقا�ــا احملــددة ، ومــد حاجــة هــذا املوظــف لإلرشــاد والتوجيــه مــن قبــل املشــرفني 

  1وتقييم نتائج العمل .

معيــار التقيــيم، ومــن مثــة إن نــوع األداء يكــون حســب  أنــواع أداء العــاملين فــي المكتبــات الجامعيــة:. 5. 1. 3

  األداء إىل أنواع حسب معيار املصدر، إضافة إىل معيار الشمولية. ميكن تقسيم

  وفقا هلذا املعيار  ميكن تقسيم األداء إىل نوعني : حسب معيار المصدر:أوال : 

أنـه ينـتج مـا متلكـه املؤسسـة مـن املـوارد  الوحـدة، أيويطلق على هذا النـوع مـن األداء علـى أداء  :الداخليأ/األداء 

  :يلي مماينتج أساسا  البشرية، فهو

املؤسســة الــذي ميكــن اعتبــارهم مــوارد اســرتاتيجي قــادر علــى صــنع القيمــة وحتقيــق  أفــراد أداء وهــو *األداء البشــري:

  األفضلية التنافسية من خالل تسري مهار�م .

  ستثماراها بشكل فعال.استعمال ا املؤسسة على قدرة يف ويتمثل *األداء التقني:

  املتاحة. املالية الوسائل واستخدام �يئةوتكمن  فعاليتها يف  *األداء المالي:

يف  بال تتسـبالـيت هو األداء النـاتج عـن املتغـريات الـيت حتـدث يف احملـيط اخلـارجي يف املكتبـة ،: ب/األداء الخارجي

النتــائج اجليــدة الــيت حتصــل عليهــا  فهــذا النــوع بصــفة عامــة يظهــر، 2ن احملــيط اخلــارجي هــو الــذي يولــدهإحداثــه ولكــ

اب يــنعكس باإلجيــ ممــا املكتبــة كارتفــاع نســبة الــرتدد علــى املكتبــة وذلــك نســبة اخلــدمات اجليــدة الــيت تقــدمها املكتبــة.

  .على أداء املكتبات اجلامعية 

                                                           
  .)ص(ن،نفسه.املرجع  1
.رسالة  التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي :دراسة ميدانية على العمال المنفذين بمؤسسة سونلغاز عنابة،جالل الدين .االتصال   بوعطيط 2

  76.ص.2009، وري قسنطينةتاملاجستري  :ختصص السلوك التنظيمي وتسيري املوارد البشرية : جامعة من
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إىل نـــوعني مهـــا األداء الكلـــي واألداء وحســـب هـــذا املعيـــار ميكـــن تقســـيم األداء  حســـب معيـــار الشـــمولية:ثانيـــا : 

  اجلزئي.

وهــو الــذي يتجســد يف اإلجنــازات الــيت ســامهت فيهــا مجيــع العناصــر والوظــائف أو األنظمــة الفرعيــة  :الكلــي األداء*

  ميكن نسب إجنازها إىل أي عنصر من دون مسامهة باقي العناصر. للمؤسسة لتحقيقها، وال

 بلــوغ املكتبـة أهــدافها الشـاملة كاالســتمرارية والشــمولية و ةاحلـديث عــن مــدى وكيفيـويف هـذا النــوع مـن األداء ميكــن 

  كما أن األداء للمكتبة يف احلقيقة هو نتيجة تفاعل أداء وحدا�ا.،التقدم 

الذي حيقق على مستوى الوحدات الفرعية ملكتبة وينقسم إىل عدت أنـواع ختتلـف بـاختالف  وهو*األداء الجزئي: 

االقتنــاء  أداء وظيفــة ماليــة، وظيفــة: الــوظيفيتمــدة لتقيــيم عناصــر املكتبــات اجلامعيــة. مــثال حسـب املعيــار املعـايري املع

  1والتزويد.

  :ومحدداته وطرق تحسينه بعاد أداء العاملين في المكتبات الجامعيةأ.  2. 3

باألنشـطة املختلفـة والـيت تكـون ويقصـد �ـا قيـام العامـل : .أبعاد أداء العاملين في المكتبـات الجامعيـة 1. 2. 3

  يف حد ذا�ا مكونة لعمله، ويقاس هذا األداء من خالل ثالث أبعاد جزئية هي:

تتمثــل يف الطاقــة اجلســمانية  والعقليــة الــيت يبــذهلا العامــل أثنــاء قيامــه بعملــه ، خــالل فــرتة زمنيــة  كميــة اجلهــد: 

  معينة ،معرب عن البعد الكمي لطاقة املبذولة.

 ويقصـد �ـا مسـتوى الدقـة واجلـودة ودرجـة مطابقـة اجلهـد املبـذول ملواصـفات نوعيـة معينـة، ففــي اجلهـد: نوعيـة 

  .بعض األعمال ال �تم باألداء وكميته وإمنا �تم بنوعية وجودة اجلهد املبذول

ن قيــاس ميكــ :مــثال أســاس منــط األداء هــد فعلــىج�ــا الــيت يبــذل  ويعــىن �ــا األســلوب أو الطريقــة  منــط األداء : 

قـــد تكـــون األبعـــاد و 2 . الرتتيـــب الـــذي ميارســـه الفـــرد يف أداء حركاتـــه أو أنشـــطة معينـــة أو مـــزيج هـــذه احلركـــات

هـــي جمـــرد حمـــاور تشـــتق معـــايري ومقـــاييس أي عمـــل مـــن األعمـــال حســـب طبيعـــة العمـــل وحســـب أبعـــاد  الثالثـــة

  .الفعالية فيه

                                                           
1

  77.صنفسھ.المرجع 
: ختصص اسرتمذكرة امل.دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية الوثائقي:وأثرها على أداء العاملين بالمؤسسات قاجة ، جناح .الرقابة  2

  17ص. .2013: جامعة منتوري قسنطينة ، إدارة أعمال املكتبات ومراكز التوثيق 
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إن حمـــددات أداء العـــاملني :هـــي املـــزيج  بـــني جهـــد : محـــددات أداء العـــاملين بالمكتبـــات الجامعيـــة.2. 2. 3

العامل املبذول إلجناز  أعمالـه  ومـا يتمتـع بـه مـن مهـارات ،معلومـات خـربات ومـدى إدراكـه ملـا يقـوم  بـه يف املكتبـة 

،  انطالقــا مــن اعتبــار األداء الــوظيفي ممارســة األنشــطة واملهــام املختلفــة الــيت تتكــون منهــا الوظيفــةو  ،ليهــاإالــيت ينتمــي 

لــيت مــن شــأ�ا أن تــؤثر علــى وان ذلــك يعتــرب ســلوكا ،فــإن هــذا الســلوك عرضــة للتــأثر ســلبا أو إجيابــا بــبعض العناصــر ا

، ويطلــق علــى هــذه العناصــر حمــددات األداء ، وتنقســم هــذه احملــددات مــن حيــث عالقتهــا بالعامــل أو مــدى األداء

ص ويطلـق عليهـا احملـددات الـيت تتعلـق بالعامـل كشـخسيطرته عليها إىل قسـمني : القسـم األول يتمثـل يف احملـددات 

حمــددات ويطلــق عليهــا احملــددات اخلارجيــة ، ، والقســم الثــاين تتعلــق بالبيئــة احمليطــة أي خــارج ســيطرة العامــلالداخليــة

  :األداء تشتمل على جمموعة من العناصر اليت ميكن من خالهلا تفعيل أداء العاملني باملكتبات اجلامعية وهي كاآليت

  محددات داخلية :: أوال

يشري اجلهد إىل الطاقة اجلسمانية  والعقليـة الـيت يبـذهلا الفـرد ألداء مهمتـه أو وظيفتـه وذلـك للوصـول إىل : الجهد-أ

  أعلى معدالت األداء الفعال عند تقدمي اخلدمة املكتبية .

التفـاهم والعمـل ضــمن وهنـا تشـري إىل اخلصـائص الشخصــية لعـاملني أي قدراتـه علـى خلـق جــو مـن  :القـدرات-ب

  باستخدام مهارات االتصال والتواصل بني أفراد ا�موعة ألداء املهام على املستوى املطلوب. كلفريق واحد وذ

أي أن العامـــل واعـــي ملــا قـــدم لـــه إلجنـــازه حيـــث أنـــه يتمتـــع بـــروح املســـؤولية ،ولديـــه شـــعور بأمهيـــة : إدراك الـــدور-ج

العمـل ألدائــه بشـكل يـتالءم مـع مســتجدات املكتبـات اجلامعيـة . مــن  العمـل املطلـوب منـه .حيــث يوجـه جهـوده يف

  1 نيل رضا املستفيد .

 األداء: يشـري الواقـع إىل أن هنـاك حمـددات ختـرج عـن سـيطرة العامـل وتـؤثر يف المحددات الخارجية .1

  وتتمثل يف :

املأمولـة مـن العامـل : وتتعلق بكـل مـن الواجبـات واملسـؤوليات واألدوات والتوقعـات متطلبات العمل   . أ

 ، إضافة إىل الطرق واألساليب واألدوات املستخدمة يف ممارسة العامل ملهامه وأعماله.

إن البيئة التنظيميـة السـائدة يف املكتبـات اجلامعيـة الـيت تـؤدي الوظيفـة فيهـا وتشـمل  البيئة التنظيمية :  . ب

ريــة ، اهليكــل التنظيمــي ، نظــام عــادة كــل مــن منــاخ العمــل ،اإلشــراف ،تــوفر املــوارد ، األنظمــة اإلدا

                                                           
  113.ص. 2013.عمان :دار جرير لنشر والتوزيع،بيقإدارة وتقييم األداء الوظيفي :بين النظرية والتطاحملاسنة ،إبراهيم حممد .1
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االتصــال ،الســلطة، أســلوب القيــادة ، نظــام احلــوافز، الثــواب والعقــاب ومجيــع هــذه العوامــل غايــة يف 

 األمهية من حيث حتفيز دافعية العامل وبالتايل جودة األداء.

دائــه كاملنافســة اخلارجيــة : تــؤثر البيئــة اخلارجيــة للمكتبــة اجلامعيــة الــذي يعمــل �ــا العامــل علــى أ البيئــة اخلارجيــة  . ج

الكفايــات ويبــذل اجلهــود أكثــر مــن العامــل املقــيم ،  اخلــربات ومــثال : فالعامــل املتعاقــد عــادة مــا ميتلــك القــدرة و 

وهذا يؤثر إجيابا يف التحفيز للوصول إىل مستوى أدائه ، وقد يؤثر سلبا يف دافعية بعـض زمـالءه يف العمـل ، إذا 

  1على التحفيز .صلوا حتما 

  .خطوات قياس األداء في المكتبات الجامعية :3. 2 .3

اجلهــود والوقــت الــذي ينفــق يف اإلعــداد هلــا ،ووضــع  تــربر مهيــة قيــاس أداء املــوارد البشــرية والنتــائج املرتتبــة عليهــا ،أإن 

  :تاليةاخلطط والربامج ،اليت تكفل حتقيق األهداف املرجوة منها ،وعادة تشتمل عملية قياس األداء على اخلطوات ال

  ضـوئها تصـاغ  والعاملني، علىإن األهداف العامة للمكتبة هي مسعى جهود اإلدارة  المكتبة:تحديد أهداف

أهـــداف واضـــحة للمكتبـــة تكـــون مـــدخالت  األداء وبـــدونأهـــداف قيـــاس  املكتبـــة. وكـــذاأهـــداف مجيـــع مصـــاحل 

 قياس األداء ناقصة.

  : وتتمثـل هـذه  2متثـل مرشـدا لرؤسـاء يف عمليـة القيـاسإن أهـداف قيـاس األداء تحديد أهـداف قيـاس األداء،

 .وترشيد أداء العاملني قبل وقوعها ومعاجلتها فور وقوعهااألهداف يف اإلشراف ومنع حدوث األخطاء 

 :ـــاس األداء ـــد مســـؤولية قي ـــد اجلهـــة أو الشـــخص املســـؤ  تحدي ـــاس أداء العـــاملني ،وعـــادة و يعـــين حتدي ل عـــن قي

قريبـــا منـــه ملالحظـــة أداءه طـــوال الوقـــت .كمـــا تلجـــأ الكثـــري مـــن املكتبـــات يتطلـــب قيـــاس أداء املوظـــف شخصـــا 

اجلامعيــة إىل القيــاس املشــرتك الــذي يشــرف عليــه الــرئيس مباشــرة ويشــاركه فيــه عــدد مــن األفــراد  يف شــكل جلنــة 

قيــاس ،تتــوىل هــذه اللجنــة وضــع تقــارير عــن أداء العــاملني وســلوكهم .ويكــون أعضــاؤها مــن األشــخاص الــذين 

  م صلة باملوظف أو لديهم بيانات كافية عنه.لديه

 :يعرف املعيار بوجه عام املسـتوى أو الدرجـة املطلوبـة يف الشـيء الـذي حنـن بصـدد  تحديد معايير قياس األداء

بالنســبة ملعــايري قيــاس أداء املــوارد البشــرية  يف املكتبــات  و قياســه واحلكــم عليــه فيمــا إذا كــان وفــق مــا نريــد أم ال

                                                           
1
  114.املرجع نفسه .ص 

2
:دراسة ميدانية بمكتبة الدكتور تقييم الموارد البشرية وأثره على تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية بودربان ،أمحد إبراهيمي . 

  .124.ص2007.رسالة ماجستري ،لجامعة قسنطينة  أحمد عروى  للعلوم اإلسالمية
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فهـــي متثـــل مســـتوى األداء املطلـــوب حتقيقـــه مـــن قبـــل املـــوارد البشـــرية ،مـــن خـــالل األعمـــال املكلفـــة �ـــا اجلامعيــة 

علــى  أهــدافا جيــبوهــي يف احلقيقــة متثــل املطلــوب أم ال حيــث علــى أساســها حنكــم فيمــا إذا كــان أداؤهــا وفــق .

  فرتة زمنية حمددة. أدائها، ضمناملورد إجنازاها من خالل 

 مـــن املنطقـــي أن تكـــون الفـــرتة الـــيت يعـــد عنهـــا القيـــاس   كافيـــة  ســـب لتطبيـــق القيـــاس:تحديـــد التوقيـــت المنا

املكتبـات  القيـاس وهنـاأنه خيتلف مـن مكتبـة ألخـر يف فـرتة إجـراء  العمل، حيثللحكم على جناحه والتقدم يف 

د ال يتـذكر كـل اجلامعية ترى بأن القياس مرة واحدة يف السـنة وهـو مـا يعتـربه الـبعض غـري مناسـب ،ألن املقـيم قـ

 موضــوعي، ولــذلكاألمــور املتعلقــة بــأداء وســلوك العــاملني طــول الســنة. ومــن هنــا ميكــن القــول أن القيــاس غــري 

يكـون سداسـيا مـثال  السـنة كـأنمـن قيـاس واحـد مـن خـالل  يعـد أكثـرتفضل العديد من املكتبـات اجلامعيـة أن 

  وذلك باستعمال أسلوب التقارير السداسية.

 تعــدد أســاليب قيــاس األداء ،ويتطلــب األمــر املفاضــلة بــني هــذه األســاليب لقيــاس المطبقــة :اختيــار أســاليب ا

الختيــار إحــداها وبعضــها بشــكل متكامــل ،مبــا يضــمن قيــاس ســليما وتتمثــل هــذه األســاليب يف أســلوب التقريــر 

  املني داخل ا�موعة .(املقالة)األكثر شيوعا واستعماال يف املكتبات اجلامعية وأسلوب املقارنة الثنائية بني الع

 : تهـا ،فـالبعض يؤيـد يهنـاك جدليـة حـول سـرية تقـارير قيـاس األداء أو علناختيار العـاملين بنتـائج قيـاس األداء

لــق مشــاكل  خيحبجــة أن ذلــك ،ضــرورة اختيــار العامــل بالتقــدير الــذي حصــل عليــه، بينمــا الــبعض يعــارض ذلــك 

حيـث  ،إىل معرفة ماذا تتوقع منـه املكتبـة مث مـا حققـه فعـالإن كل موظف يف حاجة ".1كثرية يف عالقات العمل

أن صـــفة العلنيـــة تفيـــد يف خلـــق جـــو مـــن التعـــاون بـــني مرؤوســـيه ،وإزالـــة أوجـــه اخلـــالف بيـــنهم ويزيـــد مـــن ثقـــة 

املرؤوسني يف عدالة نظام قياس أداء العاملني ،يتـوىل الـرئيس املباشـر إخبـار مرؤوسـيه مبسـتوى أدائهـم وتقـدمي هلـم 

  .النصح

نظــرا ألمهيــة األداء بالنســبة للمكتبــات اجلامعيــة جنــد أ�ــا تتخــذ العديــد تحســين  أداء العــاملين :طــرق . 4. 2.  3

العمــل  حتياجــاتامــن اإلجــراءات ألجــل حتســني أداء العــاملني �ــا ،كمــا أ�ــا تعمــل قــدر املســتطاع علــى تــوفري كــل 

وكـذا املنـاخ املناسـب هلـم ألجـل اإلنتـاج وأداء عملهــم : ومـن اإلجـراءات الـيت ميكـن للمكتبـات اجلامعيـة اســتخدامها 

  ألجل حتسني أداء وتتمثل يف ما يلي :

ومـن وهو عملية تتضـمن اكتسـاب مهـارات ومفـاهيم وقواعـد واجتاهـات لزيـادة وحتسـني أداء العامـل ،التدريب : 

التحــوالت الــيت تواجههــا املكتبــات اجلامعيــة اليــوم والــيت تــؤثر علــى أداء العــاملني �ــا ، فهــي املتغــريات و  خــالل 

                                                           
1
  ص) .المرجع نفسھ .ص.(ن  
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حباجــة دائمــا إىل تــدريب العــاملني �ــا وذلــك ألجــل مواكبــة هــذا التغــري والتحــول وخاصــة علــى مســتوى وســائل 

أجـل اكتسـاب العامـل أمناطـا اإلنتاج واملعرفة، لذلك أصبح الزما على املكتبة اجلامعية تدريب العاملني �ـا ،مـن 

  واجتاهات سلوكية جديدة لصاحل العمل، وكذا اكتساب مهارات ومعلومات وخربات مل تكن عنده من قبل.

هذا اإلجراء يقوم به املشرف علـى العمـال املسـؤول عـنهم، ويكـون هـذا اإلجـراء لعـدة أسـباب خاصـة  اإلرشاد: 

منهـا األمــور الشخصــية اخلاصــة بالعمــال والـيت يكــون هلــا تــأثري كبــري علـى أداء العمــال ، لــذلك علــى املشــرف أو 

العمال وتشكل عليهم ضـغط ميـنعهم على العوامل حىت املكتبة أن تراعي هذه األمور، وذلك حىت ال تؤثر هذه 

    .من أداء أعماهلم

يف كثــري مــن األحيــان ال تــنجح اإلجــراءات الســابقة الــذكر (التــدريب، اإلرشــاد) ألجــل حتســني أداء  التأديــب : 

العامل وزيادة التزامه مما جيعـل املكتبـات اجلامعيـة أن تلجـأ إىل هـذا اإلجـراء وذلـك حـىت تتوقـف اسـتهتار العامـل 

وهلذا اإلجراء قوة تأثري كبرية وذلك نظرا لصرامته وتأثريه املباشر على العامـل وتسـتخدم إلجـراءات  سيئوأدائه ال

  1 .التأديبية لتصحيح السلوك الذي يعطل إجناز العمل وبطريقة منظمة

  . مهارات االتصال اإلداري و مبادئه وأبرز العوامل المؤثرة فيه .3. 3

إن اكتســـاب العــــاملني يف  االتصـــال اإلداري فــــي المكتبـــات الجامعيــــة : المهـــارات الالزمـــة لعمليــــة.1. 3. 3

  املكتبة اجلامعية مبجموعة من املهارات أمر ضروري للقيام بأحسن اخلدمات  ومن بني هذه املهارات هي :

مفهومــة ويبتعــد عــن العصــبية  وهــي قــدرة املكتبــة أو املســؤول علــى توصــيل األفكــار بصــورةأوال : مهــارة التحــدث : 

  والتكرار .

تســاعد الكتابــة مســؤول املكتبــة علــى توصــيل  التعليمــات واألفكــار بطريقــة مقــروءة واضــحة  ثانيــا : مهــارة الكتابــة :

  وذلك عن طريق النشرات والتعليمات املكتوبة .

تسـاعد هـذه املهـارة علـى فهـم اآلخـرين واإلنصـات اجليـد هـو وسـيلة فعالـة يسـتوعب فيهـا  ثالثا : مهارة االستماع :

  2املسؤول أفكار اآلخرين .

                                                           
.مذكرة ليسانس : ختصص  التنظيمي وتأثيره على أداء العاملين : دراسة ميدانية بشركة اإلسمنت بتبسة.الوالء محايدية ، حياة، عالق ،سلوى . 1

  54-50.ص.ص.2016تبسي  ،العلم اجتماع تنظيم وعمل:جامعة الشيخ العريب 
  179.ص.  2010.عمان ، األردن : دار أسامة لنشر والتوزيع ،  إدارة اإلعالمالعدوي ، فهمي .  2
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يكـون أكثـر اهلدف من القراءة الوصول إىل املعىن بسرعة واملسـؤول الـذي يفـه مـا يقـرأ بسـرعة  رابعا :مهارة القراءة :

  قدرة على النمو .

ـــر تتـــوفر هـــذه املهـــارة يف املســـؤول والعـــاملني ، وخيتلـــف مســـتوى التفكـــري علـــى : جيـــب أن  خامســـا : مهـــارة التفكي

  1حسب موضوع االتصال وقدرات املرسل واملستقبل .

  مبادئ االتصال اإلداري الجيد في المكتبات الجامعية :.2. 3. 3

العـاملني باملكتبـات اجلامعيـة توجد جمموعة من املبادئ والقواعد الرئيسية لنجاح العملية االتصالية  وجيب على مجيع 

  مراعا�ا وأبرز هذه املبادئ هي :

  حيــــث أنـــه كلمــــا مت حتليــــل الفكـــرة املطلــــوب نقلهــــا حتلـــيال كافيــــا كلمــــا زادت  :لالتصــــاالتالتخطـــيط الجيــــد

 2 لالتصال.وهي خطوة أساسية  وضوحا،

 :أي حتديد اهلدف بدقة قبـل عمليـة االتصـال يسـاعد علـى االختيـار  تحديد الهدف الحقيقي من االتصاالت

وكلمــا قلــت األهــداف كلمــا كانــت عمليــة االتصــال  احملــدد،والكيفيــة لتحقيــق اهلــدف  االتصــال،املالئــم لوســيلة 

  ناجحة وفعالة.

  :وف أن املكتــيب النـاجح هــو الـذي يقــرأ حسـاب الظــر التعـرف علــى الظـروف الطبيعيــة المحيطــة باالتصـاالت

 اليت تتم من خالهلا عملية االتصال.

  إن مراعـاة وجهـة نظـر وحاجـات املسـتقبل كثـريا مـا تكـون  قيمـة:االستفادة من الفرص المتاحة لنقل شيء له

 الرسالة.مبثابة عامل تشجع له االستجابة ملضمون 

  ال وحتقيقهــا فمــن خــالل تتبــع عمليــة االتصــاالت ميكــن معرفــة مــدى جنــاح عمليــة االتصــ االتصــاالت:متابعــة

 للغرض املطلوب.

  مجـاع : يتعلق مبـدى انتبـاه املكتـيب إىل املعـاين املتضـمنة فيمـا يريـد املرسـل قولـه حيـث أن اإلإجادة فن االستماع

الصـوت ) وأخـرى تعبرييـة ( مالمـح الوجـه) وأيضـا الظـروف البيئيـة احمليطـة ( مـدى  –عناصر شفوية (األسلوب 

 3مالئمة املكان وضع املتحدث).

                                                           
  53.ص.2002. اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، مدخل إلى علم االتصالد ، منال . طلعت حممو 1
  206.ص.2010.عمان : مؤسسة الرؤية العصرية، دار صفاء لنشر والتوزيع ،اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات مهشري ،عمر أمحد.  2
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  العوامل المؤثرة في االتصال اإلداري في المكتبات الجامعية :.3.33.

  ة عوامل ميكن اجناز بعضها فيما يلي:دتتأثر العملية االتصالية داخل املكتبة اجلامعية بع

يتــأثر منــط االتصــال اإلداري حبجــم املكتبــة اجلامعيــة وتشــتت فروعهــا ، فقــد تكــون صــغرية أو  حجــم المكتبــة : .1

أدى ذلــك إىل تعــدد املســتويات والوحــدات ،متوســطة أو كبــرية ،  مثــال : حبيــث كلمــا كــان حجــم املكتبــة كبــري 

بــني العــاملني أكثــر  اإلداريـة ، فيــؤدي ذلــك إىل اتســاع قنــوات االتصــال وهــذا بـالطبع ســيجعل العمليــة االتصــالية

 صعوبة وتعقيد .

إن منــط االتصــال اإلداري يتــأثر بــالتوزيع اجلغــرايف ملصــاحل املكتبــة اجلامعيــة ، حبيــث   درجــة التعقيــد التنظيمــي : .2

كلمـــا بعـــدت املصـــاحل عـــن بعضـــها الـــبعض كـــان االتصـــال ضـــعيف وصـــعب نوعـــا مـــا ، وهنـــاك عوامـــل تنظيميـــة 

إلداري أمههــا : مركـــز الفــرد يف هـــرم املكتبــة : الشـــك ان مركــز الفـــرد يف أخــرى هلـــا تــأثري علـــى فاعليــة االتصـــال ا

 1 اهليكل التنظيمي له صلة كبرية بعملية االتصال .

  ـــربامج أزيـــادة فهـــم العـــاملني حبقيقـــة االتصـــال و ـــق ال ـــه عـــن طري ـــة العـــاملني بأمهيت ـــه:   ويتحقـــق ذلـــك بتوعي مهيت

وى الـــوظيفي الن العائـــد لـــه تـــأثري علـــى تيســـري وتنشـــيط التدريبيـــة ويرتفـــع مســـتوى التـــدريب كلمـــا ارتفـــع املســـت

 االتصاالت داخل املكتبات.

  هــداف عمليــة تيســري االتصــاالت وتبســيطها أإعــادة تنظــيم املكتبــة مبــا يكفــل تيســري وتنشــيط االتصــاالت مــن

 وتقصري قنوا�ا .

 نصات.راءة ، التفكري ، اإلتطوير مهارات االتصال بالنسبة للعاملني مبا فيها مهارات التحدث ،الكتابة، الق 

  مـــــــات والبيانـــــــات الســـــــهولة ، تطـــــــوير نظـــــــم حفـــــــظ املعلومـــــــات جيـــــــب أن يتـــــــوافر يف أي نظـــــــام حلفـــــــظ املعلو

،الوفرة يف املــال واجلهــد واالقتصــاد يف املســاحة املطلوبــة لعمليــة احلفــظ وحتقيــق أمــن وأمــان املســتندات البســاطة

 شرطة املتضمنة هلذه املعلومات .واأل

: ختتلف املكتبات عن بعضها البعض من حيث طبيعة العمل الذي متارسه كـل مـنهم لـذلك فـإن طبيعة العمل  .3

 .طبيعة هذه األعمال أو األنشطة تؤثر على أمناط االتصاالت اإلدارية 

يرتتـــب جنـــاح االتصـــال اإلداري يف املكتبـــات اجلامعيـــة علـــى رؤســـائها بالدرجـــة نوعيـــة الرؤســـاء واتجاهـــاتهم :  .4

ىل مثــال : هنــاك مــن الرؤســاء الــذين هلــم اجتاهــات ديكتاتوريــة يف اإلدارة ، فهــم نــادرا مــا يقبلــون املشــاركة يف األو 

                                                           
1
  58.ص. 2005، عبد الفتاح محمد . سیكولوجیة االتصال واإلعالم : أصولھ ومبادئھ . القاھرة : دار المعرفة الجامعیة ،  دویدار 
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 الرأي أو التعبري أو االستماع إىل آراء اآلخرين ، وهذا يؤثر بالضرورة على عملية االتصال يف املكتبـات اجلامعيـة

ــــديهم اال ــــوفر ل ــــذين تت ــــك فــــإن الرؤســــاء ال ــــة ، وعلــــى عكــــس مــــن ذل ــــى تنمي ــــون عل ــــة يعمل جتاهــــات الدميوقراطي

 1االتصاالت فعالة ومستمرة ختدم أهداف  املكتبة واملوظفني .

  . تأثير االتصال اإلداري  على أداء العاملين:3.3.3

الــذي يســهل يف  هلــا، فاالتصــالميثــل العــاملون اجلــزء األكــرب مــن التعــامالت القائمــة بــني املنظمــة واألطــراف املكونــة 

  توجيه العاملني إلجناز األعمال املنوط �م ومن تأثريه على األداء الوظيفي للعاملني التايل:

.تسـاهم االتصـاالت بصـورة فعالـة يف تكـوين املنـاخ التنظيمـي وحتديـد خصائصـه وفعاليـة االتصـاالت تعـين ببســاطة 1

رى أن خــتصـاالت وعـدم فعاليتهـا تعــين مـن ناحيـة أأن هنـاك خاصـية إجيابيـة أضــيفت للمنـاخ التنظيمـي ،أمـا بــطء اال

  2 هناك حلال يف املناخ التنظيمي.

حيـث  ،فاالتصاالت مبثابة اجلهاز العصيب للتنظيم وهي تعـد فعالـة ومؤشـرا هامـا علـى وجـود منـاخ تنظيمـي جيـد. 2

امـل وفعاليـة وتنمـي روح أن استخدام أنواع ووسائل متعددة من االتصاالت ذات الكفاءة العاليـة ترفـع مـن كفـاءة الع

    التعاون والتقارب واالنسجام بني العاملني.

إن أمناط االتصال السائدة من شأ�ا التأثري يف خلق املناخ التنظيمي املالئم إلبداع واالبتكـار واملسـامهة يف اختـاذ . 3

 .مـل إذا أ�ـا تـؤثر وتتـأثر بـهالقرارات وتعتمد كفاءة االتصـال علـى   العديـد مـن العوامـل الـيت تتعلـق عـادة بطبيعـة الع

عــادة .و الــيت مــن شــأ�ا ختلــق مناخــا تنظيمــا مالئمــا يف خلــق التفــاعالت االجتماعيــة اهلادفــة بــني األفــراد وتنشــيط 

  أدائهم يف جممل العمليات اهلادفة.دورهم و 

يسـتطيع أن يفهـم .إن االتصال الفعال يؤدي إىل حتسني أداء العامل وحصـوله علـى رضـا أكـرب مـن العمـل ،فـالفرد 4

عمله بصورة أفضل ويشعر مبشاركة أكرب ،كمانه يـتفهم أدورا اآلخـرين ،ممـا يشـجع علـى التعـاون والتنسـيق حيـث أن 

 االتصال  الفعال عالقة طردية مباشرة بالرضا عن العمل واألداء .

 االتصال دورا هاما داخل املكتبات اجلامعية واليت تعمل على تدفق املعلومات وترفع من كفاءة .يلعب5

  لالتصاالت. العمل كلما كانت هناك أنظمة جيدة

.ميثـل اهلـدف الرئيسـي التصـال يف تبــادل املعلومـات بـني األفـراد والعمـال علــى حتريـك وتعـديل سـلوكهم حنــو األداء 6

ية على املستوى الوظيفي فتتمثل يف نقل املعلومات والتأكد من حتقيق التعـاون بـني األفـراد ،أما األهداف الفرع اجليد

  والتنسيق بني جهودهم وحتفيزهم لعمل.

                                                           
1
  المرجع نفسھ .(ن،ص) 

72بن عسو، وسيلة ،عريف، حبيبة. املرجع السابق.ص.2
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متــس املكتبــات اجلامعيــة  الــيت تطــوراتال التعــرف علــى آخــر .يســاعد االتصــال العــاملني يف املكتبــات اجلامعيــة مــن7

يف امتصـاص حـاالت عـدم الرضـا حيـث يعمـل كصـمام أمـان ميكـن مـن وتنعكس على بيئتهم العمليـة ،كمـا يسـاهم 

  خالله أن يعرب العاملون عن اجتاها�م حول القضايا املختلفة وتوصيل أصوا�م لصانعي القرار.

.إن أحد أهداف االتصال األساسية ملكتبـات اجلامعيـة هـو توجيـه اآلخـرين حنـو السـلوك املرغـوب ،ومـع ذلـك فـإن 8

ـــذلك فـــإن لكـــي تعمـــل االتصـــاالت يف املك ـــة قـــد ال تعـــين عمـــال واحـــد بـــل سلســـلة مـــن األحـــداث ،ل تبـــات اجلامعي

 1املكتبات بكفاءة ،فال بد أن يقوم األفراد واجلماعات بالتنسيق بني اتصاال�م بعناية فائقة .

 

  الفصل:خالصة 

نســتنتج أن األداء  يلعــب دور مهــم يف املكتبــات اجلامعيــة باعتبــاره هــذا الفصــل مــا مت عرضــه  يف فحــوى مــن خــالل 

جمموع األنشطة واملهام اليت يقوم �ا العامل ، والنتـائج الفعليـة الـيت حيققهـا يف جمـال عملـه بنجـاح ، لتحقيـق أهـداف 

لعوامــل هلــذا البــد علــى ن أداء العامــل قــد يتــأثر بــبعض ااملكتبــة بالكفــاءة وفعاليــة وبالتــايل حتقيــق أهدفــه اخلاصــة ، وأل

ألنه أساس قيام أي مؤسسـة والتـوفري لـه مجيـع الوسـائل مـن أجـل  أكثر من أجل العطاء املسؤولون العناية به وحتفيزه 

ويف الفصــل املــوايل ســوف نقــوم مبقارنــة وتأكيــد مــا مت عرضــه يف اجلانــب النظــري مــن خــالل إجــراءات  .حتســني أداءه

 الدراسة امليدانية. 

  

 

                                                           
1
  (ن،ص)المرجع  نفسھ . 
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  تمهيد :

"االتصــال اإلداري ودوره حــول  الــيت اعتمــدناها يف دراســتنا  إىل إجــراءات الدراســة امليدانيــة طرق يف هــذا الفصــلســنت

،  "يف تفعيــل أداء العــاملني باملكتبــات اجلامعيــة :دراســة ميدانيــة باملكتبــة املركزيــة جلامعــة العــريب بــن مهيــدي أم البــواقي

تعطــي الدراســة أمهيــة  علميــة تتصــف بالدقــة واملوضــوعية، أل�ــا  ســةحجــر الزاويــة يف أي درا هــذه اإلجــراءات  باعتبــار

املتمثلــة يف املنهجيــة جــراءات اإلالفصــل هــذا وسيتضــمن نتــائج صــحيحة ودقيقــة احلصــول علــى كبــرية مــن أجــل أن 

وكــذا العينــة بعــد حتديــد نوعهــا  البشــري) . حتديــد املــنهج املناســب للدراســة ، مث جمــاالت الدراســة (اجلغــرايف ، الــزمين،

الدراســــة مث وطــــرق اختيارهــــا ،وصــــوال إىل أدوات مجــــع البيانــــات وحتليــــل البيانــــات الــــيت مت مجعهــــا وصــــوال إىل نتــــائج 

  .التوصيات واالقرتاحات

 إجراءات الدراسة :. 1 .4

 مجاالت الدراسة :. 1.1. 4

الدراســة وتنحصــر يف املكتبــة املركزيــة جبامعــة العــريب بــن وهــي متثــل احملــيط الــذي أجرينــا فيــه : المجــال الجغرافــيأ. 

 مهيدي بأم البواقي.

 : التعريف بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي 

 1984أوت  18املــؤرخ يف  84/204تأسســت جامعــة العــريب بــن مهيــدي بــأم البــواقي مبوجــب املرســوم التنفيــذي 

تذة واملعهــد العــايل يف املكانيــك ، مث متــت ترقيــة املدرســة إىل بعــد أن كانــت يف البدايــة عبــارة عــن مدرســة عليــا لألســا

،مث إىل جامعـــة مبوجـــب املرســـوم 1997مـــاي  10املـــؤرخ يف  06/207املركـــز اجلـــامعي مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي 

  .2006أوت  16املؤرخ يف  06/274التنفيذي 

العلـوم والتكنولوجيـا، كليـة اآلداب حيث تكونت اجلامعة يف ذلك الوقت من مخسة كليات ومعهد واحد وهـي كليـة 

واللغـــات والعلـــوم االقتصـــادية ،كليـــة القـــانون والعلـــوم السياســـية ، كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم إدارة أعمـــال، كليـــة العلـــوم 

الطبيعيــة ،و معهــد إدارة التكنولوجيــا يف املنــاطق احلضــارية ، كمــا مت فــتح العديــد مــن الفــروع مــن الدراســات مــا بعــد 

ل دعــم التــأطري البيــداغوجي وتطــويره ، ودعمــت بالعديــد مــن اهلياكــل القاعديــة واملقاعــد البيداغوجيــة التــدرج مــن أجــ

 بأحدث الوسائل والتجهيزات لضمان السري احلسن لتحصيل الدراسي والبحث العلمي.
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 :(المقر الجديد) التعريف بالمكتبة المركزية 

كــان للبحــث مــن أجــل ا�تمــع اجلــامعي ،تقــع م، وهــو م2008مــاي  09وهــي مكــان عمــل جديــد مت افتتاحــه يف 

املكتبــة أمــام املــدخل الرئيســي للجامعــة مباشــرة وقــد اختــارت املكتبــة النظــام املفتــوح لالطــالع علــى األرصــدة ،وتعتــرب 

ـــة كبـــرية حيـــث يـــتم تـــدعيمها  ـــة اهلامـــة للطلبـــة ، لـــذلك فقـــد أولـــت هلـــا اجلامعـــة أمهي املكتبـــة مـــن الـــدعائم البيداغوجي

  دث املراجعة العلمية وتتوفر على رصيد وثائقي يبلغ عددهباستمرار بأح

 تتضمن املكتبة أربعة فضاءات ومتثل يف :  - 

 الطابق األرضي: - 

 .مركز االستقبال والتوجيه 

 .فضاء الرباي 

 .فضاء تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 .فضاء األنرتنت  

 الطابق األول: - 

 .فضاء العمل والبحث الببليوغرايف 

 الطابق الثاين : - 

 .فضاء الدوريات واملراجع اإللكرتونية 

 .فضاء العمل اجلماعي 

 : هياكل المكتبة 

  األقســام اإلداريــة : وتتمثــل خاصــة يف إدارة املكتبــة حتــت اشــراف املــديرة ويف هــذه اإلدارة يقومــون ر اإلداري واملــايل

 وتسيري املوارد واملواد والصيانة والرقابة.

 : وتتمثل يف : األقسام العلمية والتقنية 

 مصلحة االقتناء : مهمتها تنمية وإمداد املكتبة مبا حتتاج إليه من كتب ومطبوعات . - 

 : قسام البحث واالتصال: وتتمثل يف 

قســم األنرتنــت : يف هــذا القســم يــتم حجــز األمــاكن مــن أجــل البحــث عــرب األنرتنــت ملــدة ســاعتني يف اليــوم ،  - 

 وبه سم صغري للرباي خمصص للمكفوفني .
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البحث الببليوغرايف :يهتم هذا القسم بإنتاج وسـائل البحـث اآلليـة  مـن أجـل أخـذ رقـم املرجـع املطلـوب  قسم - 

 مت االجتاه مباشرة إىل الرفوف املفتوحة لالطالع عليه.

 قسم اإلعارة اخلارجية : حيث يتم فيها اإلعارة اخلارجية للمواد املكتبية ويوجد به قاعة مطالعة . - 

وتتبــع املكتبــة نظــام  وريات الــيت تلــيب حاجيــات البــاحثنيهــذا القســم علــى اقتنــاء الــد قســم الــدوريات: يرتكــز - 

 الرفوف املفتحة وعملية البحث فيها تتم عن طريق الفهارس اآللية .

وهــي تضــم الفئــة الــيت  حيتمـل أن متســهم الدراســة والــذين هلـم عالقــة مبضــوع البحــث ، وهــم المجـال البشــري :ب. 

هم الدراسة ، وعليه فقد اقتصرت هذه الدراسة على مجيـع العـاملني يف املكتبـة املركزيـة جلامعـة األفراد الذين تطبق علي

 العريب بن مهيدي بأم البواقي .

أمــا الوقــت املســتغرق يف الدراســة امليدانيــة مــن بدايــة حتديــد ا�ــال واختيــار العينــة املــراد حبثهــا المجــال الزمنــي :ج. 

أشــهر  4املناســبة لتطبيقهــا علــى هــذه العينــة الــيت اخرتناهــا ، وقــد اســتغرقت هــذه الدراســة وصــوال إىل اختيــار األداة 

، وقـد متـت الدراسـة امليدانيـة يف املكتبـة املركزيـة جلامعـة  2018إىل غايـة شـهر مـاي  2018ابتداء من شهر فيفري 

  اها يف اليوم املوايل .واسرتجعن 2018ماي  14العريب بن مهيدي بأم البواقي ، ومت توزيع االستمارة يوم 

 المجتمع األصلي وعينة الدراسة :.2. 1 .4

 : عينة الدراسة 

العينة هي جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية وهي تعتـرب جـزءا مـن الكـل ،مبعـىن أنـه تؤخـذ جمموعـة مـن 

  .أفراد ا�تمع على ان تكون ممثلة للمجتمع لتجري عليها الدراسة

  1فالعينة إذن هي جزء معني أو نسبة معينة من أفراد ا�تمع األصلي ، مث تعميم نتائج الدراسة على ا�تمع كله.

وهـــي " العينـــة الـــيت مت انتقـــاء أفرادهـــا بشـــكل مقصـــود مـــن قبـــل علـــى العينـــة القصـــدية هـــذه وقـــد اعتمـــدنا يف دراســـتنا 

غــريهم ولكــون تلــك اخلصــائص هــي مــن األمــور اهلامــة  الباحــث نظــرا لتــوافر بعــض اخلصــائص يف أولئــك األفــراد دون

  . 2بالنسبة للدراسة"

                                                           
  42.ص.1999. عمان : دار وائل لنشر،2.ط. منهجية البحث العلمي : القواعد والمراحل والتطبيقاتعبيدات ،  حممد، أبونصار، حممد  1
  163.ص.2000مؤسسة الوراق  ، . األردن : أسس البحث العلمي : إلعداد الرسائل الجامعيةعبد ا�يد إبراهيم ، مروان . 2
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 منهج الدراسة :.3 .1. 4  

ـــارة عـــن جمموعـــة مـــن اإلجـــراءات املتبعـــة يف دراســـة الظـــاهرة أو مشـــكلة البحـــث الكتشـــاف احلقـــائق  املـــنهج هـــو عب

املـنهج الوصـفي   "الـذي يقـوم علـى رصـد ة واإلجابة عن األسئلة اليت أثار�ا مشكلة البحث. وعليه اجتهنا العتمـاد 

ومتابعــة دقيقــة للظــاهرة أو حــدث بطريقــة كميــة أو نوعيــة يف فــرتة زمنيــة معينــة ، مــن أجــل التعــرف علــى الظــاهرة أو 

 1احلديث من حيث احملتوى أو املضمون والوصول إىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطويره .

شكال التحليل، والتفسري العلمي املنظم ، لوصف مشكلة أو ظاهرة حمددة ويعرف أيضا :" على أنه أحد أ

وتصويرها كميا أو عن طريق مجع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها ، حتليلها وإخضاعها 

  2للدراسة الدقيقة.

لتنا على مجع معلومات  دقيقة وهو املنهج الذي يالئم املشكلة املراد دراستها يف هذا البحث ، من خالل حماو 

وواقعية حول " االتصال اإلداري ودوره يف تفعيل أداء العاملني باملكتبة املركزية جلامعة العريب بن مهيدي أم البواقي 

 مث تبويب وعرض هذه البيانات .

السـتبيان  لتحقيـق أهـداف البحـث ومجـع البيانـات ،اعتمـدنا يف دراسـتنا علـى ا :. أدوات جمع البيانـات 4. 1. 4

  كأداة جلمع املعلومات . 

  : إن البحـــــوث العلميـــــة يف كافـــــة مســـــتويا�ا وخمتلـــــف مواضـــــيعها حتتـــــاج إىل اســـــتخدام إحـــــدى االســـــتبيان

مــن أجــل توظيفهــا يف الدراســة ، ومنــه مــن أجــل حتقيــق وضــوع املاالدوات مــن اجــل مجــع البيانــات واملعلومــات حــول 

فرضـــيات الدراســـة ،اعتمـــدنا علـــى أداة االســـتبيان الـــذي ميكـــن  أهـــداف دراســـتنا والتأكـــد مـــن مـــدى صـــحة أو خطـــأ

أداة جتميــع البيانـات عــن الظـروف  واألســاليب القائمـة بالفعـل ، والــذي يعتـرب اســتطالع لـرأي األخــرين " تعريفـه بأنـه

ينـة وهو جمموعة من األسـئلة توجـه إىل جمتمـع البحـث ، تصـاغ بطريقـة فنيـة مع إزاء الظاهرة موضع البحث والدراسة،

تـــدور حـــول جوانـــب الظـــاهرة املدروســـة وتســـاعد اإلجابـــات الـــواردة عليهـــا يف اختيـــار وحتقيـــق الفـــروض الـــيت وضـــعها 

                                                           
  43.ص.2000. عمان : دار الصفاء ، مناهج وأساليب البحث العلمي : النظرية والتطبيقعليان ، رحبي مصطفى ، حممد غنيم ، عثمان . 1
  33.ص.1982.اإلسكندرية ، مصر : منشأة املعرف ،  . تقنيات ومناهج البحث في علم االجتماعجنديل ، عبد الناصر  2
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) 05) يف عطلـة أمومـة ،(05وقد صادف توزيعنا لالستمارة غياب عدد من املوظفني مـنهم (  1الباحث يف البداية.

 ) .50ارات املسرتجعة هي  () ضائعني، أما عدد االستم13)يف حالة غياب و(02عطلة مرضية،(

  حماور وهي : 5 سؤال مقسم على 25وقد تضمنت استمارة االستبيان على

  . أسئلة 4وتضمن على  احملور األول: بيانات شخصية

احملــور الثــاين : أهــم قنــوات االتصــال اإلداري وطبيعــة العالقــة االتصــالية املعتمــدة يف املكتبــة املركزيــة جلامعــة العــريب بــن 

  . أسئلة 5وتضمن على  بأم البواقيمهيدي 

  . أسئلة  6وتضمن على  احملور الثالث: االستخدام الفعلي لوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة

احملــور الرابــع : تــأثري االتصــال اإلداري علــى أداء العــاملني يف املكتبــة املركزيــة جلامعــة العــريب بــن مهيــدي بــأم البــواقي 

  . أسئلة  4على وتضمن 

 علـى 6احملور اخلامس : معوقات االتصـال اإلداري يف املكتبـة املركزيـة جلامعـة العـريب بـن مهيـدي بـأم البـواقي وتضـمن 

 أسئلة .

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  126.ص. ]د.ت[. الرياض : دار املريخ ،  مناهج البحث في علوم المكتباتي ، ناهد محدي . أمحد 1
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 تحليل نتائج الدراسة الميدانية :. 2 .4

 ول :البيانات الشخصية ..تحليل نتائج المحور األ1. 2. 4

  

  

  ): الجنس:80رقم( الشكل

مــن جــنس األنثــى  -بــأم البــواقي– مهيــدي )أن معظــم عمــال املكتبــة املركزيــة لعــريب ب08رقــم( شــكليتضــح مــن ال

.ويف املقابــل جنــد أن نســبة الــذكور منخفضــة مقارنــة مــع نســبة  ةعاملــ32أي مــا يعــادل  %64محيــث تقــدر نســبته

إذا مت مقارنتهــا مــن وجهــة نظرنــا وهــي نســبة مقبولــة عامــل  18أي مــا يعــادل  %36ا قــدرت نســبتهم ب اإلنـاث إذ

ميــة أكثــر ويرجــع السـبب يف ذلــك ألن الــذكور مييلـون إىل التخصصــات العلبـدور الرجــل يف ختصــص علـم املكتبــات  

، وكـــذلك أن شـــروط التوظيـــف يف هـــذه املكتبـــة مييلـــون إىل هـــذا النـــوع مـــن التخصصـــات اإلنـــاث اللـــوايت مقارنـــة مـــع 

،ورغم ذلك جنـد تفـاوت يف باآلونة األخري أصبحت تتطلب إقامة املوظف أي معظم املوظفات من والية أم البواقي 

ضــافة إىل االعتقــاد الســائد يف ا�تمــع .حيــث أصــبح تعــاون الرجــل واملــرأة ضــروريا لتجــاوز صــعوبات احليــاة إ املتغــريين

 وهذا حسب رأينا فقط والذي أصبح يشجع عمل املرأة

36

64

ذكر   أنثى

الجنس
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 مية): الشهادات العل90رقم (شكل 

معظــم أفــراد العينــة حيملــون شــهادة الليســانس يف علــم املكتبــات  جنــد أن ):09رقــم (ومــن خــالل معطيــات  الشــكل 

تعتمــد علــى توظيـــف  فاملكتبـــةوهــذا يعـــود إىل تناســب الشــهادات العلميـــة مــع طبيعــة العمــل ، %32وذلــك بنســبة 

عمــال مــن نفــس التخصــص أي ختصــص علــم املكتبــات وذلــك لتوظيــف خــربا�م ومهــارا�م داخــل املكتبــة ولــديهم 

ســـامي توثيـــق  متثـــل نســـبة العمـــال الـــذين لـــديهم شـــهادة تقـــين %22نســـبةمث تليها، معرفـــة ودرايـــة باملهنـــة املكتبيـــة 

وأرشيف وهذا ما يفسر التنوع يف التخصصات والشهادات من اجل التشارك يف اخلربات و األفكـار و التبـادل فيمـا 

متثـل حـاملي %16نسـبة بينهم من أجال استفادة كل منهم من اآلخر يف القيام باملهام، أما الفئة الثالثة اليت تقدر  ب

ى أن املكتبة هي يف جتديد وتطوير مستمر يف جمال اخلـدمات  ممـا يـؤدي وهذا يدل عللشهادة ماسرت علم املكتبات 

إىل لرفـــع مســـتوى أداء العـــاملني وأداء املكتبـــة ،أي أن املكتبـــة كلمـــا وظفـــت عـــاملني ذات درجـــة علميـــة عاليـــة كلمـــا  

 وهـذا يـدل علـى أن%16بأيضـاسبتهم أما التخصصات األخرى فتمثـل كانت مردودية املكتبة ذات جودة عالية،

أمــا فيمــا خيــص  ،املكتبــة تســتفيد مــن الشــهادات العلميــة األخــرى ســواء  يف تطبيــق مبــادئ اإلدارة أو جوانــب أخــرى

النظر عن املعـارف الـذين   غضوهي أقل نسبة لكن ب %14فتمثل نسبتهم ب الدراسات اجلامعية التطبيقيةشهادة 

 ميتلكو�ا عن املهنة املكتبية.
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  الخبرة المهنية ألفراد العينة.): سنوات 10رقم (شكل 

مــن أفــراد العينــة خــرب�م املهنيــة باملكتبــة تــرتاوح مــن عــام %42علــى أن بنســبة  )10 (ســجلت بيانــات الشــكل رقــم

ســنوات وبالتــايل خــرب�م حمــدودة  5ســنوات وهــي أكــرب نســبة ، ممــا يؤكــد علــى أنــه عملهــم باملكتبــة مل يتجــاوز  5إىل

باملهنة ويف طريق االندماج والتأقلم مع طبيعـة العمـل وإجراءاتـه وأيضـا عالقـة تواصـلهم باملكتبة وهذا باعتبارهم جدد 

ـــة ،كمـــا يـــدل هـــذا علـــى أن املكتبـــة توظـــف العـــاملني  اجلـــدد كـــل فـــرتة حمـــددة، نســـبتهم ب  مـــع زمالئهـــم يف املكتب

نســــبتهم  ســــنوات وتقــــدر10إىل 5ممــــا وتليهــــا خــــربة مــــن فمــــا فــــوق  10 مــــن  والـــيت تــــرتاوح ســــنوات خــــرب�م22%

أمــا الفئــة  ة،ديــربات وكفــاء�م املهنيــة اجلدخــممــا يســمح هلــم بإعطــاء مــا لــديهم مــن  اوهــي نســبة ال بــأس �ــ%36ب

 الثالثة فتقدر يوضح لنا أن لديهم مدة طويلة يف املهنة  املكتبية اليت متدنا مبعلومات ذات قيمة ومصداقية.
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المعتمـدة فـي المكتبـة المركزيـة لعربـي بـن  االتصـاليةاإلداري وطبيعـة العالقـة  االتصالأهم قنوات . 2. 2. 4

 .أم البواقيبمهيدي 

  .المكتبةداخل العاملين ): اتصال 01( رقم جدول 

 على أنه هناك تواصل مع بعضهم البعض)01من خالل اجلدول ( من أفراد العينة يؤكدون  %100إن  نسبة 

وهذا ما تؤكده النتائج املقدمة أعاله ، مما يدل على أن املكتبة توفر جو مالئم للعمل وأن  هناك تنسيق مع كافة 

حل املشاكل واقرتاحا�م ويتناقشون يف  يف اختاذ القرارات أو األخذ بآرائهم مشاركة عماهلاو  املستويات اإلدارية

، وأيضا طبيعة العمل باملكتبة (املكتبة مبدأها العمل التشاركي) يستلزم يت تعرقل إجناز أعماهلموالصعوبات ال

 .االتصال مع بعضهم البعض

     .في المكتبة السائد في عملية االتصال اإلداري): طبيعة االتصال 02جدول رقم (

  أن أغلبية أفرادإن نصف أفراد العينة أكدوا طبيعة العالقة رمسية  ما يلي : 02أفرزت نتائج اجلدول رقم    

  النسبة  التكرارات  االحتماالت

  %100  50  نعم

  / /  ال

 %100  50  المجموع

  النسبة  التكرارات  االحتماالت

 %50  25  اتصال أفقي

  %34  17  اتصال صاعد

  %16  08  اتصال نازل

  /  /  أخرى

  %100  50  المجموع
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  : أكدوا أن%46العينة واملقدر نسبتهم ب       

وهنــا يــتم إرســال  بــنفس املســتوى،طبيعــة االتصــال  الســائد هــو اتصــال أفقــي أي أ�ــم يتواصــلون فيمــا بيــنهم  - 

املعلومــات وتبادهلــا بــني املســتويات اإلداريــة الــيت تقــع يف نفــس املســتوى، وهــذا يشــري علــى أن هنــاك تناســق 

 وتعاون بني العاملني وتبادل األخبار فيما بينهم وحماولة حل املشاكل املوجودة

اتصــال صــاعد ومــن هنــا نســتنتج  املكتبــة هــواألفــراد الــذين أقــروا أن طبيعــة االتصــال يف متثــل  %36نســبة أمـا  - 

حيــث يرفعــون الشــكاوي ،تقــارير العمــل ،اقرتاحــات وغريهــا إىل العمــل  أن العالقــة بــني العمــال عالقــة رمسيــة

ردة فعـل عـن اتصـال هـابط مـن اإلدارة العليـا ونرجح أن االتصـال الصـاعد هـو ، اإلدارة العليا (مدير املكتبة)

، اختــاذ قــرارات لتحســني يف األداء ،تقــدمي اخلــدماتتطلبــات العمــل بقصــد اوذلــك ملعرفــة مــدى االســتجابة مل

 يتحمل املسؤولية ويرفع من روحه املعنوية.صائبة ، مما  جيعل املوظف 

االتصـال يف املكتبـة هـو اتصـال نـازل وهـذا يشـري إىل من األفـراد العينـة أن طبيعـة  %16يف حني أكدت نسبة - 

ة تأدية والغرض منهـا ،وذلـك بتوضـيحها أن هذا االتصال يضمن املعلومات اخلاصة بالعمل يف املكتبة وكيفي

 .اليت تصلهم من اإلدارة العليا بطرق بسيطة تساعد العاملني على تنفيذ األوامر والتعليمات

  :العمال في المكتبة ): قنوات االتصال التي يعتمدون عليها30جدول رقم(

  من أفراد العينة يعتمدون على مجيع قنوات االتصال% 32أنه بالنسبة  03تؤكد نتائج اجلدول رقم  

   %النسبة  التكرار  القناة

  %20  10  شفوية

 %26  13  مكتوبة

  %22  11  إلكترونية

  %32  16  معا

  %100  50  المجموع
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تتبـع أسـاليب إداريـة حديثـة ومتطـورة يف التعـامالت اإلداريـة  (املكتوبـة ، شـفوية، إلكرتونيـة )، وهـذا يـدل أن املكتبـة 

الوسائل املكتوبـة كو�ـا رمسيـة بالنسـبة للعـاملني أل�ـم منهم يعتمدون على % 26وفعالية نشاطها ؛ بينما متثل نسبة 

) يعتمــدون علــى الوســائل اإللكرتونيــة %22يثقــون أكثــر يف الوثــائق املوثقــة والرمسيــة ، أمــا بــاقي األفــراد (أي بنســبة 

وهــــذا راجــــع إىل التطــــورات التكنولوجيــــة احلاصــــلة يف عصــــر الســــرعة واإللكرتونيــــات مــــن أجــــل إيصــــال ونقــــل مجيــــع 

 باملكتبــة ومــات بــني مجيــع املســتويات اإلداريــة يف الوقــت املناســب  وبأســرع وقــت. وهــذا جيعــل عمليــة االتصــالاملعل

يـــا كمـــا أن وزارة التعلـــيم العـــايل والبحـــث العلمـــي حتـــث املكتبـــات اجلامعيـــة علـــى اســـتخدام  تكنولوج( أكثـــر فاعليـــة

أقــل  %20جتمــاعي) ، يف حــني متثــل نســبة احلديثــة مــن خــالل إنشــاء موقــع املكتبــة وشــبكة التواصــل اال االتصــال

ح جنسـبة مـن يعتمـدون علـى الوســائل الشـفوية مـن أجـل االتصـال املباشــر والنقـاش حـول املواضـيع وتبـادل اآلراء ونــر 

السبب يف ذلك أن هذه الوسيلة قابلة لتحريف من خالل دخول عامل التشـويش عليهـا إذا كانـت إلكرتونيـة أو إىل 

  لوجه أي قد ال يفهم املستقبل ما أراد أن يقوله املرسل. عدم فهمها إذا كانت وجه

  ة أكثر بين العمال داخل المكتبة .):يوضح المواضيع المتداول40ول رقم(جد

أفــــراد العينــــة يصــــرحون بــــأن أهــــم املواضــــيع املتداولــــة بيــــنهم تــــدور حــــول  أن )04 (توضــــح املعطيــــات اجلــــدول رقــــم

، وهــــذا يــــدل علــــى أمهيــــة ودور %36وذلــــك بنســــبة  املتعلقــــة بالتخصــــصاملناشــــري واملراســــيم  و التعليمــــات اجلديــــدة 

التعليمات اجلديدة يف إعالم املكتبيني باخلدمات اجلديدة والتطورات احلاصـلة باملهنـة املكتبيـة والـيت تسـاهم يف تنميـة 

  النسبة  التكرارات  الموضوع

 %  24  12  استشارات حول إجراءات العمل

  %36  18  الجديدة والمراسيم التعليمات

  %14  7  التحين والتجديد بالمكتبة

  %26  13  أخر التطورات في الخدمة المكتبة

  المجموع

  

50 100%  
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يهــا التطــورات وتل،  املعرفــة وحتقيــق الــوعي أل�ــا تســاعد علــى نقــل الرســالة املــراد توصــيلها بصــورة جيــدة. ومضــمونة

ــــة حيــــث تقــــدر نســــبتهم ب ــــيت 26%اجلديــــدة يف اخلدمــــة املكتبي  وهــــذا بســــبب التعــــرف علــــى الوســــائل احلديثــــة ال

تسـاعدهم علـى أداء املهـام ،و مواكبـة مجيـع التطـورات احلاصـلة يف اخلدمـة املكتبيـة مـن االرتقـاء �ـا إىل أعلـى وأجـود 

، ممـــا يشــري إىل أن العــاملني يتشـــاورون فيمــا بيـــنهم  %24اخلــدمات أمــا  نســـبة األفــراد الــذين فقـــدرت نســبتهم ب 

حــول إجــراءات العمــل وكــل مــا خيــص املهــام املكتبيــة يف هــذه املكتبــة مــن أجــل الوصــول إىل أفضــل النتــائج ، كمــا أن 

ومتنوعـة مـن أجـل اختـاذ القـرارات املناسـبة أمـا فيمـا خيـص التحـني والتجديـد الـذي جيـب  التشاور يولـد أفكـار عديـدة

مـع  حتظى به املكتبة لرتقية خدما�ا تواكب مجيع التطورات احلاصلة يف املهنة املكتبية وإجـراءات العمـل والتنـافسأن 

، وهــذا يــدل علــى ضــعف التكــوين الــذايت أو أن هنــاك احتكــار املعلومــات  %14نســبتها كالتــايل مثيال�ــا فكانــت

 فيما بينهم .

  المجموع  النسبة  التكرارات  األهمية

 يضـــــــــــــــمن تـــــــــــــــدفق

  المعلومات

28  56% 50  

يحقــــــــــق التواصــــــــــل 

  داخل المكتبة

35  70%  50  

خلــــق جــــو مناســــب 

  للعمل

32  64%  50  

التنســــــــــــــــيق بــــــــــــــــين 

مختلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

  المستويات

25  50%  50  

  ): أهمية االتصاالت اإلدارية بالنسبة لعاملين في المكتبات الجامعية.50جدول رقم(

يرون أن أمهيـة االتصـال %70العينة واليت تقدر نسبتهم ب):أن أكرب نسبة من أفراد 05تشري بيانات اجلدول رقم (

اإلداري تكمن يف حتقيق التواصل داخل املكتبة حيث يعطي صفة البسـاطة والسـهولة يف إيصـال الرسـالة مـن املرسـل 
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هــا إىل املرســل إليــه للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة واملتمثلــة يف اســتيعاب املرســل إليــه للفكــرة املــراد توصــيلها لــه، تلي

خيلــق جـو مناسـب للعمــل وهـذا مـا �ـدف إليــه مراكـز املعلومـات والتوثيــق  يقـرون أن االتصـال اإلداري %64بنسـبة 

عامــة واملكتبــات خاصــة وذلــك مــن أجــل تشــجيع العــاملني و�يئــة ظــروف أحســن هلــم  مــن أجــل العطــاء أكثــر، أمــا 

أن االتصـال اإلداري يضـمن تـدفق املعلومـات وتـداوهلا وانتقاهلـا انتقـال سـليم عـرب مصـاحل  اكـدو يأمنهم %56بنسبة 

  %50املكتبة  بغرض التصرف املالئم واختاذ القرار يف الوقت املناسب ،أما فئة من العمال واملعرب عنها بالنسبة 

وحيـد أعمـاهلم ،حيـث انـه يسـاهم إىل أمهية االتصال اإلداري بالنسبة هلـم يف التنسـيق بـني خمتلـف مسـتويات  وتتربز 

حــد كبــري يف تســهيل مهــام املكتبــني وذلــك ألن االتصــاالت اإلداريــة تســهل وصــول املعلومــات بــني العمــال واإلدارة 

  وتبادهلا  وانسجامها مما يؤدي إىل ربح الوقت واجلهد.

  

  ): اعتماد العاملين بالمكتبة المركزية لوسائل تكنولوجيا المعلومات والتصال الحديثة.60رقم (جدول 

عتماد كليا على وسـائل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال احلديثـة وبالتـايل نسـتنج اإن جل العاملني باملكتبة يعتمدون 

املكتبــة متطــورة وتقــدم خــدمات جديــدة وذات جــودة عاليــة وجمهــزة بالوســائل حديثــة  ( اســتخدام نظــام األرفيــد)  أن

ممــا يضــمن للمــوظفني تبســيط وتوحيـــد إجــراءات العمــل وتفــادي التكـــرار يف األعمــال وتقــدميها يف الوقــت املناســـب 

  .ي املكتبات قوهذا ما مييزها عن با

لوجيــــا المعلومــــات والتصــــال االســــتخدام الفعلــــي لوســــائل تكنو . تحليــــل نتــــائج المحــــور الثالــــث: 3. 2. 4 

  -أم البواقي-في المكتبة المركزية لجامعة العربي بن مهيديالحديثة 

  النسبة  التكرارات   االحتماالت

  %100 50  نعم

 /  /  ال

  %100 50  المجموع



 .عرض وتحليل نتائج الدراسة الفصل الرابع :

 

59 
 

  

  ): أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة ويعتمد عليها في العملية االتصالية فيما بينهم.07جدول رقم(

  كالتايل :)07(جاءت نتائج معطيات اجلدول رقم  

بأسرع وقت وهذا  املعلومات ونقلها فيما بينهم صاليإلكوسيلة   %30حيتل الفاكس املرتبة األوىل بنسبة  - 

 بينهم.راجع إىل كثرة التعامالت اإلدارية 

 وسيلة فعالة إلعالمهم مبستجدات املكتبة. باعتبارها %24أما املرتبة الثانية يستخدمون موقع املكتبة بنسبة  - 

يف تبادل األفكار واملعلومات  %20املرتبة الثالثة بنسبة  Gmailفيما سجل استخدام الربيد اإللكرتوين  - 

م اإلدارات اجلزائرية أصبحت تعتمد عليه بطريقة كبرية جدا ملا له من مميزات فعالة ظوأيضا مع ،فيما بينهم

 يف توصيل املعلومة يف الوقت املناسب.

ة يسبوك مما يعطيها صفة البساطة والسهولامن أفراد العينة يستخدمون الف %14باملرتبة الرابعة بنسبة  - 

 وباعتباره وسيلة تفاعلية بني املرسل واملستقبل.

  النسبة  التكرارات   الوسائل

 30%  15  الفاكس

  24%  12  مكتبةموقع ال

Gmail  10  %20  

Facebook  07  %14  

Linked'in  06  %12  

Yahoo  /  /  

Tweeter  /  /  

 100% 50 المجموع
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والنقاش والتحاور مع  يف تبادل املعلومات بني املكتبيني Linked'inحيتلها  %12باملرتبة األخرية أي  - 

و  Yahooأما استعمال باقي الوسائل التكنولوجية مثل  بعضهم البعض على  كل ما خيص املكتبة

tweeter  فهي غري متداولة بينهم ويرجع سبب ذلك ضيق  الوقت فال يتم التعامل �ما نظرا أل�ما  ال

 خيدمان احتياجا�م حسب رأيهم.

  

 ): المعرفة المسبقة باستخدام هذه الوسائل.80جدول رقم(

هلـم معرفـة  %100بنسـبة  )يتبـني لنـا أن مجيـع العـاملني باملكتبـة08اجلدول رقـم(من خالل إحصائيات املوجودة يف 

باســتخدام وســائل تكنولوجيــا املعلومــات والتصــال وجييــدون اســتعماهلا ممــا يســهل علــيهم اســتخدامها بكــل ســهولة 

 التصــالصــر يف جمــال التكنولوجيــا وا،ويرجــع ذلــك إىل التطــورات احلاصــلة يف هــذا العودون مواجهــة أي صــعوبات 

حيــث معظـم العــاملني  لـديهم معرفــة باسـتخدامها  نظــرا لكثـرة اهلواتــف النقالـة الذكيــة واحلواسـيب  وانتشــار  وكثر�ـا،

  .استعمال األنرتنت  حبيث أصبح أمر ال يصعب على العاملني يف تأدية مهامهم

  

  

     

  

  

  %النسبة  التكرارات  االحتماالت

  %100  50  نعم

 /  /  ال

  %100  50  المجموع
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 ): سبب إتقان العاملين لوسائل تكنولوجيا االتصال في المكتبة.90جدول رقم(

 مـن أفـراد العينـة يرجعـون سـبب إتقـا�م هلـذه الوسـائل يعـود إىل%38)أن نسـبة 09يبني لنا من خالل اجلـدول رقـم(

وتنمية قدرا�م ومهارا�م مـن أجـل اكتسـاب  خـربات يسـتفيدون �ـا يف أداء املهـام عـن طريـق الوسـائل  التعلم الذايت

ـــة،، أمـــا نســـبة ـــة احلديث ـــذين يتقنـــون اســـتعماهلا عـــن طريـــق %24التكنولوجي املهـــارات واخلـــربات فهـــي متثـــل األفـــراد ال

مــن أفــراد العينــة الــذين يتقنــون %20متثــل نســبة و  ملعلومــةاملكتســبة مــن قبــل والــيت يســتثمرو�ا يف أعمــاهلم إليصــال ا

الدورات التكوينية والتدريب على اسـتعمال هـذه الوسـائل ، استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة من خالل 

وتليهم واليت كان سبب إتقا�م هلا يعود إىل املساعدات اليت يتلقو�ا مـن طـرف أخـر مـتمكن مـن اسـتعمال الوسـائل 

  ،وهذا ما جيعلنا نتأكد بان هناك اتصال بني العاملني يف املكتبة. %18احلديثة وتقدر نسبتهم ب

  

  

  

  

  

  

  %النسبة  التكرارات  االحتماالت

  %20  10  التكوين والتدريب

 %18  9  طرف أخر بمساعدة من

  %24  12  المهارات والخبرة المهنية

  %38  19  التعلم الذاتي

 %100  50  المجموع
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 ):المهارات الواجب توافرها في العاملين لتحقيق اتصال ناجح.10جدول رقم(

يؤكــدون بــأن 30%)أن اكــرب فئــة مــن العينــة املدروســة والــيت تقــدر نســبتهم ب10يتضــح لنــا مــن خــالل اجلــدول رقــم(

مجيــع هــذه املهــارات  الــيت جيــب أن تتــوفر يف العامــل مــن أجــل القيــام جبميــع املهــام  بســهولة وتقــدمي أفضــل اخلــدمات 

بأن أهـم مهـارة جيـب أن تتـوفر يف العامـل لتحقيـق اتصـال  التنويع يف النشاطات ، أما فيما خيص األفراد الذين أقرو وا

والـيت تتمثـل يف اللباقـة يف احلـوار باسـتعمال أسـاليب اإلقنـاع  %28فعال هي مهارات التحدث واليت كانـت نسـبتهم

املهنــة املكتبيــة)،مث تليهــا املهــارات اللغويــة بنســـبة  والتحــدث بعبــارات الئقــة ومفهومــة( وهــذا يــدخل ضــمن أخالقيــة

يتقنـــون أكثـــر مـــن لغـــة (عربيـــة ، فرنســـة، اجنليزيـــة.. اخل)وذلـــك لفهـــم  ويقصـــد �ـــا أن يكونـــوا العمـــال%22تقـــدر ب

إضــافة إىل طبيعــة  وأيضــا هنــاك طلبــة وبــاحثني أجانــب مــن رواد املكتبــة، واســتيعاب املســتجدات باللغــات أخــرى،

  أما فيما خيص املهارات التقنية فتمثل نسبتهم ب جنبية.أالتخصصات تستلزم توفري مصادر معلومات بالغات 

ويرجحــون ســبب ذلــك إىل أ�ــم تلقــوا دورات تكوينيــة الســتعمال هــذه التقنيــات التكنولوجيــة احلديثــة داخــل % 20

 وخارج الوطن.

  تأثير االتصال اإلداري على أداء العاملين .:. تحليل نتائج المحور الرابع 4. 2. 4

 

  %النسبة  التكرارات  المهارات

  %20  10  التقنية(تكنولوجية)

  %28  14  التحدث(اللباقة في الحوار)

  %22  11  لغوية(اللغات المتعددة)

  %30  15  معا

 %100  50  المجموع
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 على أداء العاملين. )يوضح تأثير االتصاالت اإلدارية11جدول رقم (

تـــؤثر علـــى  مـــن أفـــراد العينـــة أكـــدوا بـــأن االتصـــاالت اإلداريـــة ال%20)جنـــد أن نســـبة 11مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم(

وقــد %80مســتوى أدائهــم .يف حــني رأت فئــة الثانيــة مــن العمــال بــأن االتصــاالت اإلداريــة تــؤثر علــى أدائهــم بنســبة 

م مـن رأى أ�ـا تـؤثر �ـا تسـاهم يف رفـع مسـتوى أدائهـم .ومـنهأل%82.5اقروا بان هذا التأثري يؤثر باإلجياب بنسـبة 

 .وإتقا�م لوسائل االتصال الفعال ويرجع ذلك إىل خلق الفجوة بني العمال%17.5بالسلب بنسبة

  على مستوى أداء العاملين.)يحدد مدى تأثير ظروف العمل 21جدول رقم(

 من أفراد العينة يرون أن مناخ العمل يؤهلهم ألداء عملهم بكفاءة%82)أن نسبة 12تشري بيانات اجلدول رقم (

  من أفراد جمتمع البحث يرون أن مناخ العمل ال يسمح للعمال بأداء عملهم بكفاءة%18، أما نسبةفعاليةو 

  النسبة  التكرارات  االحتماالت  النسبة  التكرارات  االحتماالت

  نعم

  

  

40  

  

  %82.5  33  يؤثر باإلجياب  80%

  %17.5  07  يؤثر بالسلب

  /  /  /  %20  10  ال

  %100  40  ا�موع  %100  50  المجموع

  النسبة  التكرارات  االحتماالت 

  %68  34  نعم

  %32  16  ال

 %100  50  المجموع



 .عرض وتحليل نتائج الدراسة الفصل الرابع :

 

64 
 

جع ذلك أن مناخ العمل مليء بالصعوبات والعراقيل اليت حتول بينهم وبني إجناز أعماهلم مع زيادة ار  هذاو  وفعالية.

 عدد املهام امللقاة على كل عامل مع ضغط الوقت يرجع إىل بعد املسافة الن بعض العاملني يقطنون خارج الوالية. 

  )يوضح تداول المعلومات بين العاملين يكون على كافة المستويات اإلدارية.31الجدول رقم(

)أن معظـــم أفـــراد العينـــة يتـــداولون املعلومـــات فيمـــا بيـــنهم يف كافـــة املســـتويات 13يتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم (

اختـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لضـــمان وصـــول املعلومـــات فيمـــا بيـــنهم يف الوقـــت املناســـب و اإلداريـــة يف الوقـــت املناســـب 

أنه يف العديد مـن املـرات مل يـتم فيهـا اجنـاز أعمـال كثـرية بسـبب التـأخر  %18أكدت نسبة حني ،يف %82بنسبة 

     .يهمل إ يف وصول املعلومة

  .)يحدد محددات فعالية النشاط االتصالي في المكتبات41جدول رقم (

  فعالية حمددات ترى أن %38أكرب فئة لعينة الدراسة متثل نسبتها ب)أن 14يبني من خالل اجلدول رقم ( 

  النسبة  التكرارات  االحتماالت

  %82  41  نعم

  %18  09  ال

 %100  50  المجموع

  %النسبة  التكرارات  محددات النشاط

  %38  19  البيئة المحيطة بظروف العمل 

  %28  14  مضمون الرسالة االتصالية

  %12  5  نوعية المهام المقدمة لعمال

  %22  11  وسائل  النشر المالئمة

  %00  00  أخرى

 %100  50  مجموع
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ل والتفـــاهم  كلمـــا كـــان النشـــاط االتصـــايل يف املكتبـــة االتصـــايل يف املكتبـــة هـــي البيئـــة احمليطـــة وظـــروف العمـــالنشـــاط 

ة واضــح يقولــون بــأن كلمــا كــان مضــمون الرســالة االتصــالي %28،وتليهــا الفئــة الثانيــة والــيت متثــل نســبتها بنــاجح 

مــن  % 22ودقيـق كلمـا كـان نشـاط املكتبــة وعمليـة االتصـال بـني املرسـل واملســتقبل ناجحـة وفعالـة ، مث تـأيت نسـبة 

األفــراد الــذين يقولــون بــأن وســائل النشــر هــي أســاس جنــاح العمليــة االتصــالية  وهــذا يرجــع إىل أن  املكتبــة إذا وفــرت 

وســـائل نشـــر مالئمـــة  املتمثلـــة يف اللـــوائح ، ســـواء الورقيـــة أو لـــوائح عـــن طريـــق النشـــر اإللكـــرتوين مـــن أجـــل إعـــالن 

األفـراد الـذين يـرون بـأن حمـددات فعاليـة النشـاط االتصـايل  مـن % 12املكتبيني بكل املستجدات  ، مث تليها نسـبة 

أي أن العمــال كلمــا تــوفرت هلــم مهــام مناســبة وذات نوعيــة جيــدة  يف املكتبــة  هــي نوعيــة اخلــدمات املقدمــة للعمــال 

 صايل ويكون ذات فعالية وأداء جيد.كان هناك تفاعل وهذا ينعكس على النشاط االت

الخـــامس : معوقـــات االتصـــال اإلداري فـــي المكتبـــة المركزيـــة لجامعـــة أم . تحليـــل نتـــائج المحـــور 5. 2. 4

 البواقي .

 

  االحتماالت

  النسبة  التكرارات  االحتماالت  النسبة  التكرارات

  /  /  /  %30  15  نعم

  %22.8  08  فعالية الوسيلة  %70  35  ال

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداقية 

  املعلومات

7  20%  

احملــــــــــــيط املهــــــــــــين 

  وظروف العمل

9  25.7%  

التعــــــــــــــــــــــــاون روح 

والتبــــــــــــادل بــــــــــــني 

  العاملني

10  28.5%  

  %2.8  01  أخرى

 %99.9  35  ا�موع  99.9  50  المجموع

   .)يوضح الصعوبات التي تواجه العمال أثناء عملية االتصال مع بعضهم البعض51جدول رقم :(

  مل %70فراد العينة واليت تقدر نسبتهم ب) إىل أن أكرب فئة من أ51تشري إحصائيات اجلدول رقم(
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روح التعـــاون وتبـــادل  إىل  صـــعوبات أثنـــاء عمليـــة االتصـــال مـــع بعضـــهم الـــبعض ويرجـــع الســـبب يف ذلـــكتعرتضـــهم 

،أمـا النسـبة الثانيـة     %28.5األفكار واملعلومات فيما بينهم وهذا ما تأكد لنا من خالل النسـبة التاليـة واملقـدرة ب

واملالئــم يســاعد العمــال علــى ختطــي أو عــدم الوقــوع يف يرجعــون الســبب إىل  احملــيط املهــين املســتقر %25.7فهــي 

يف حني أرجـع الـبعض مـنهم إىل فعاليـة الوسـيلة االتصـالية أي أن  أخطاء من شأ�ا أن تكون عائق أمام أداء العمل،

فهــي ترجــع % 20أمــا الفئــة الــيت متثــل.%22.8 وســائل االتصــال فعالــة ومتــوفرة يف متنــاول اجلميــع وتقــدر نســبتهم

السبب إىل مصداقية املعلومـات أي أن املعلومـات الـيت يتلقو�ـا صـحيحة ومفهومـة لـذا ال يقعـون يف عوائـق اتصـالية، 

التســـيري اجليــد للمــوارد البشـــرية داخــل املكتبـــة كــل العمـــال لــديهم خـــربات  وهــذا إن دل علــى شـــيء فهــو يـــدل علــى

  تؤهلهم لتصدي لعقبات ومواجهتها.

  

 ):المعوقات األكثر تهديدا لفعالية االتصال اإلداري مع بعضهم البعض.61جدول رقم (

علـــى فعاليـــة االتصـــال حيـــث متثـــل املعوقـــات ) أن هنـــاك عـــدة معوقـــات تـــؤثر 16دول رقـــم(خـــالل معطيـــات اجلـــ مـــن

طبيعة التنظيم غري اجليـد وعـدم قدرتـه علـى تلبيـة ذلك من أفراد العينة واللذين أرجع  %68التنظيمية أعلى نسبة ب

 مطالــب واحتياجــات املــوظفني واهليكــل التنظيمــي للمكتبــة ومــن شــأ�ا أن تعيــق عمليــة حتقيــق األهــداف املنشــودة،

الشــخص  فتتمثــل  يف األســباب الشخصـية تكــون هــذه املعوقــات أن %40النفســية والــيت تقـد رب هـا املعوقــات تلي

مييل إىل اختيار مـا يسـمعه ويعيـه ،بينمـا تكـون هنـاك معلومـات أخـرى ال تلفـت انتباهـه وبالتـايل فـإن هـذا يـؤثر علـى 

  المجموع  النسبة  اتالتكرار   المعوقات 

  50 %40  20  النفسية

  50 %68  34  التنظيمية

  50 %28  14  اللغوية 

  50 %24  12  الثقافية

  50 %30  15  التكنولوجية
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إىل  ذلــك ويعــود 30%ا بوبعــدها املعوقــات التكنولوجيــة الــيت تقــدر نســبته طبيعــة االتصــاالت ومــدى فعاليتهــا،

تعــرف أيضــا بالرهبــة  مــن هــذه التقنيــات احلديثــة واملتطــورة وذلــك خوفــا مــن  اســتخدام هــذه الوســائلالــوعي بنقــص 

تلفها أو يكونون سبب يف ضياع املعلومات وفقـدا�ا لـذلك جنـدهم دائـم شـديدي احلـرص علـى أن ال يكـون لـديهم 

إذ %28ب أمــا فيمــا املعوقــات اللغويــة تقــدر نســبتها  ت احلديثــةاحتكــاك مبثــل هــذه القنــوات تكنولوجيــا االتصــاال

تعتــرب اللغــة مــن أبــرز الوســائل املســتخدمة يف االتصــال  لكــن املشــكلة تكمــن يف أن كثــري مــن الكلمــات الشــائعة يف 

يت ت الثقافيـة والــاالتصـال حتمـل معــان خمتلفـة ممــا جيعـل كــل فـرد يفهمهــا حسـب قدراتــه الذهنيـة ذلــك ،وتليهـا املعوقــا

وهي املعوقات اليت تنشأ عن اختالف طريف االتصـال الـذي يرجـع إىل التنشـئة االجتماعيـة  %24تقدر نسبتهم ب 

لألفراد والبيئة اليت يعيش فيها الشـخص داخـل التنظـيم وتتضـمن القـيم واملعـايري واملعتقـدات الـيت تشـكل حـاجزا أمـام 

  حتقيق الفعالية االتصالية .

 

  .في المكتبة عملية االتصال اإلداري يرالتي تؤثر على س) العوامل 11رقم ( شكل 

إن االتصـال الفعـال يسـاعد علــى بـث روح التعـاون بـني العــاملني ممـا يـنعكس ذلـك علــى حتقيـق الثقـة وحتســني األداء 

) 11رقـم( الشـكل فمـن خـالل واألهداف املرجوة ،ولكن عندما يواجه االتصـال عراقيـل فهنـا حتمـا يكـون العكـس.

فئـــــة مــــن العـــــاملني أن مجيـــــع هــــذه العوامـــــل  تـــــؤثر علــــى صـــــريورة العمليـــــة االتصــــالية وذلـــــك بنســـــبة حيــــث أكـــــدت 

يتضح أن أعلى نسبة ظهرت يف وسيلة االتصال وعدم مالئمة الوسائل املتاحـة مـع قـدرات العـاملني القـائمني 30%

24

32

14

30

ضغط الوقت وسیلة االتصال حجم المكتبة جمیع العوامل

العوامل المؤثرة في عملية االتصال
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ـــــالر  عة  حيـــــث متثـــــل  نســـــبته م التقـــــدم التكنولـــــوجي يف وســـــائل االتصـــــال واتســـــامها بالســـــر غبالعمليـــــة االتصـــــالية  ب

ويف حـــني أكـــد بعـــض العمـــال أن ضـــغط الوقـــت يـــؤدي إىل حتريـــف املعلومـــات املتبادلـــة فيمـــا بيـــنهم ومتثـــل %32ب

ذلـك ألنـه  %14أما الفئة املتبقية فقد صرحوا بأن حجم املكتبـة وعـدد مصـاحلها بنسـبة مفادهـا ،%24نسبتهم ب 

ك تــأثري يف عمليــة االتصــال وتكــون أقــل فعاليــة وعرقلــة مصــاحلها كلمــا كــان هنــاكلمــا كــرب حجــم املكتبــة وتعــددت 

    وعرقلة صريورة مصاحلها كلما كان هناك تأثري يف عملية االتصال وتكون أقل فعالية صريورة العملية االتصالية.

  .العملية االتصالية 

 

  .)تأثير معوقات االتصال اإلداري على أداء العاملين71جدول رقم (

يف العمــل ممــا  مــن أفــراد العينــة تــؤثر معوقــات االتصــال اإلداري علــى أدائهــم%78أن نســبة  )17يشــري جــدول رقــم(

ينعكس  ذلك  بالسلب على نشاط املكتبة ومهامها حبيث أقرت فئة من العمال بـأن هـذه املعيقـات تـؤثر علـى مـرد 

حيث انه كلما كانت هناك صعوبات يف عمليـة االتصـال اإلداري بـني العـاملني  %38.4ودية العمل وذلك بنسبة 

أن هـذه املعيقـات تـؤثر علـى  %28.2رجعت نسبة تقدر بكلما اخنفضت إنتاجية ومر دودية العاملني ،يف حني أ

التكـــــــــــرارا  االحتماالت  النسبة  التكرارات  االحتماالت

  ت

  النسبة

  %38.6  15  مرد ودية العمل %78  39  نعم

الخـــــــــــــدمات  رداءة

  المكتبية

11  28.2%  

صـــــــعوبة التواصـــــــل  %22  11  ال

  والتعاون

13  33.3%  

 %100  39  المجموع
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رداءة اخلدمات املكتبية حبيث كلما كانت هناك عراقيل وصـعوبات يف التواصـل فيمـا بيـنهم كانـت اخلـدمات املقدمـة 

رديئــة وال تنــال رضــا املســتفيدين مــن املكتبــة ،أمــا فيمــا خيــص صــعوبة التواصــل والتعــاون فيمــا بيــنهم فقــدرت نســبتها 

جنازهــا وأيضــا قلــة ويرجــع ســبب ذلــك إىل حجــم املكتبــة ومصــاحلها املتعــددة وكثــرة املهــام املوكلــة هلــم إل %33.3ب

وعـــــي العـــــاملني بأمهيـــــة التواصـــــل وتبـــــادل وتشـــــارك األفكـــــار واملعلومـــــات مـــــع بعضـــــهم الـــــبعض حمـــــدودة وإخفـــــائهم 

اد العينـة ال تـؤثر معيقـات االتصـال للمعلومات  خوفا منهم على مناصـبهم والتنـافس ،أمـا بالنسـبة لـرأي األخـر  ألفـر 

وهــذا يــدل علــى أن هـؤالء العــاملني يعملــون جاهــدين علــى ختطــي هــذه   %22اإلداري علـى أدائهــم ونســبتهم هــي 

الصعوبات ومواجهتها وحياولون بان جيعلوا نقاط الضـعف إىل نقـاط قـوة مـن خـالل تفاديهـا عـن طريـق الـتعلم الـذايت 

  .ة والتدريب اجليد وغريها من احللول املسامهة يف القضاء على الصعوباتواملشاركة يف الدورات التكويني

  

  

  على فعالية االتصال اإلداري. المشاكل الشخصية ) تأثر12رقم (شكل 

م ال بــأ� ر علــيهم اخلالفــات الشخصــية حيــث صــرح) أن أفــراد العينــة ال تــؤث12(الشــكل رقــم حــظ مــن خــالل نال

حيـث أن هـذه املشـاكل واخلالفـات  فتخرج عالقة العمل عن إطارهـا الرمسـي والعملخيلطون بني املواضيع الشخصية 

 .أي أن العالقة الشخصية ليست هلـا أي تـأثري فيمـا خيـص االتصـال%66يرتكو�ا خارج نطاق العمل وذلك بنسبة 

عمـل املنـوط �ـم اإلداري داخل املكتبة وهذا يدل على أن العمال ميتلكون كفاءات ومهارات جيدة ويدركون أمهية ال
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يف املكتبـــة ،أمـــا الفئـــة الثانيـــة أكـــدت أن املشـــاكل الشخصـــية تـــؤثر علـــى عمليـــة االتصـــال فيمـــا بيـــنهم وذلـــك بنســـبة 

وذلك الن املشاكل الشخصية تؤثر سلبا على معنويات العامل وشعوره  بامللل واإلحبـاط  ويـؤدي إىل فشـل  36%

ـــتم حتق ـــايل ال ي ـــة االتصـــالية وغموضـــها وبالت ـــنهم خـــالل أداء العملي ـــة ويـــؤدي إىل خلـــق فجـــو ة بي يـــق أهـــداف املكتب

  األعمال .

  

  ):غموض المعلومات ودورها في عرقلة العملية االتصالية .13رقم (شكل 

يتسـبب يف إعاقـة عمـل  العليا الذي  )أن غموض املعلومات اليت تصدرها اإلدارة13رقم (الشكل تشري إحصائيات 

املــوظفني ويــؤدي إىل عــدم تفــاعلهم مــع بعضــهم الــبعض وهــذا يــؤدي إىل فشــل العمليــة االتصــالية فقــد تتجلــى هــذه 

العرقلة يف تنفيذ أوامر وتعليمات خاطئة ليست هي املطلوبة كمـا يسـتغرق وقـت كبـري يف فهـم وإدراك حمتـوى الرسـالة 

يقــرون بــأن غمــوض املعلومــات ال يشــكل %12لعينــة ، أمــا نســبة مــن أفــراد ا %88وتنفيــذها وهــذا حســب نســبة 

  .ي أ�ا ال تؤثر على مستوى أدائهمعرقلة يف سري العملية االتصالية بينهم ،أ

  

  

  

88%

12%

.غموض المعلومات ودورها في عرقلة العملية االتصالية 

نعم ال



.إجراءات وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة الفصل الرابع   

  

71 
 

     . عرض نتائج الدراسة :3. 4

  . نتائج على ضوء الفرضيات .1. 3. 4

و   أفقـي هـي االتصـاالت الرمسيـة حبيـث تكـون طبيعـة االتصـال  يف املكتبـة هـو اتصـال أ. اختبار الفرضية األولـى :

  بناء على جمموعة من املؤشرات نذكر ذلك .

  يف الغالـب وهـذا أكدتـه النسـبة املقـدرة أفقـي يتم االتصـال داخـل املكتبـات اجلامعيـة بـني العـاملني هـو اتصـال

والــذي %16وأخــريا االتصــال النــازل وذلــك بنســبة  %32وذلــك بنســبة لصــاعد ويليهــا االتصــال ا %50ب

   ).02(خالل حتليل جدول رقميكون من األعلى إىل األسفل من 

 يف عمليـــة االتصـــال بيـــنهم هـــي االتصـــاالت الشـــفوية  أكـــد العـــاملني أن القنـــوات أو الوســـيلة األكثـــر اعتمـــادا

حيــــث أن العــــاملني يفضــــلون الطريقــــة الكتابيــــة وااللكرتونيــــة لدقــــة  %32معــــا بنســــبة  واملكتوبــــة وااللكرتونيــــة

 ).  03(والسرعة والرمسية اليت ميتازون �ا هذه القنوات وذلك من خالل حتليل جدول رقم

  ر فيما بينهم داخل املكتبة تتمثل يف التعليمات اجلديدة واملراسـيم بأن املواضيع املتداولة أكث %36تبني نسبة

وأيضــــا يتــــداولون استشــــارات حــــول %26أخــــر التطــــورات يف اخلدمــــة املكتبيــــة وذلــــك بنســــبة ،باإلضــــافة إىل 

باملكتبـــة فتتمثـــل نســـبتهم ب ني والتجديـــد حـــأمـــا فيمـــا خيـــص الت %24إجـــراءات العمـــل وتتمثـــل نســـبتها ب

 ).04وذلك من خالل حتليل جدول رقم (  14%

  70حتقيـــق التواصـــل يف املكتبـــة وذلـــك بنســـبة أمهيـــة االتصـــاالت اإلداريـــة يف املكتبـــات اجلامعيـــة تكمـــن يف% 

مـــن العـــاملني وهـــو أيضـــا يضـــمن تـــدفق  %64إىل خلـــق جـــو مناســـب للعمـــل وهـــذا مؤكدتـــه نســـبة ،إضـــافة 

 تلف املستويات داخل املكتبة وذلكوهذا بدوره يؤدي إىل التنسيق بني خم %56املعلومات بينهم بنسبة 

  ).05من العاملني من خالل حتليل جدول رقم ( %50بنسبة 

 . تحققت بنسبة متوسطة من خالل هذه المعطيات فإن الفرضية الجزئية األولى -

علــى تكنولوجيــا املعلومــات –أم البــواقي –تعتمــد املكتبــة املركزيــة جلامعــة  : اختبــار الفرضــية الجزئيــة الثانيــة-ب

اء املعلومــات والعديــد مــن التقنيــات االتصــالية احلديثــة لتفعيــل أدوالتصــاالت احلديثــة ،باعتمادهــا علــى شــبكات 

 عملها.
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  اعتمــــاد العــــاملني باملكتبــــة لوســــائل تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت احلديثــــة اعتمــــادا كليــــا وذلــــك بنســــبة

،وهـذا مـن خـالل بيـنهم  وذلك من خـالل أ�ـا جمهـزة بوسـائل حديثـة تسـاعدهم علـى التواصـل فينـا 100%

 ).06(رقماجلدول 

  من أ�م يستخدمون الفاكس كوسيلة اتصال لنقل وتبـادل املعلومـات فيمـا بيـنهم وأيضـا  %30أكدت نسبة

وذلـك مــن خـالل تصـفح املوقـع واالطـالع علــى املسـتجدات املتعلقـة مبهنـتهم املكتبيــة  املكتبـة يتعـاملون مبوقـع

يف تعـــامال�م اإلداريـــة ،يف حـــني فضـــل   %20بنســـبة Gmail ،وأيضـــا يتعـــاملون ب %24وذلـــك بنســـبة 

مـن خـالل حتليـل اجلـدول %14وذلك بنسـبة  التواصل االجتماعي صفحة  بعضهم التواصل فيما بينهم عرب

 ).07رقم(

 أن لـديهم معرفـة ودرايـة باسـتخدام –أم البـواقي –دي بة املركزية جلامعة العريب بن مهـأكد مجيع العاملني باملكت

 ).08وذلك من خالل حتليل اجلدول رقم ( %100ومات والتصال وذلك بنسبة وسائل تكنولوجيا املعل

 مــن العــاملني يرجــع ســبب إتقــا�م لوســائل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال إىل  %38أكــدت نســبة تقــدر ب

وأ�ـم ميتلكـون مهـارات وخـربات تـؤهلهم السـتخدام مثـل %24التعلم الذايت يف حني أرجعـت نسـبة متمثلـة ب

، يف حــــني أقــــرت نســــبة أخــــرى أ�ــــا تلقــــت تــــدريب وتكــــوين حــــول اســــتخدامها وذلــــك بنســــبة  هــــذه القنــــوات

مـــن طـــرف زمالئهـــم داخـــل املكتبـــة  الــيت تلقوهـــا ســـاعداتيرجـــع  إىل املوالــبعض األخـــر فســـبب إتقـــا�م 20%

 ).09،وهذا من خالل حتليل جدول رقم (%18وذلك بنسبة 

 ) يكــــون قــــادر علــــى أن تتــــوفر يف العامــــل  أنأن مجيــــع املهــــارات جيــــب ) 10يبــــني مــــن خــــالل اجلــــدول رقــــم

استخدام املهارة التقنية (التكنولوجية)وأيضا تكون لديه اللباقـة يف احلـوار ومـتمكن يف اسـتعمال أكثـر مـن لغـة 

 .%30وذلك بنسبة 

 وذلـك بنســبة  أكـدت اكـرب فئـة انـه لـيس هنـاك عالقـة لوسـائل تكنولوجيـا االتصـال يف فشـل العمليـة االتصـالية

 أن سـبب الفشـل يعـود إىل هـذه الوسـائل أل�ــا  %38أخـرى مـن العـاملني أن نسـبة يف حـني أن فئـة 62%

 ).11(ليست أمنة وذلك حتليل جدول رقم

 .متوسطة بنسبة ومن خالل هذه المعطيات يمكن القول أن الفرضية محققة -
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علـى العــاملني ومسـتوى أدائهــم يف املكتبـة املركزيــة  اإلدارييـؤثر االتصــال  : اختبـار الفرضــية الجزئيـة الثالثــة-ج

ث يتفاعـــل العمـــال مـــع بعضـــهم ديـــة ،خلـــق جـــو مناســـب حبيـــ دو مـــن خـــالل حتســـني املـــر-أم البـــواقي–جلامعـــة 

  البعض. 

 )أداء العـــاملني داخـــل املكتبـــة تـــأثري علـــى   اإلداريـــة أ�ـــا لـــديها)أن االتصـــاالت 12يتبـــني مـــن خـــالل اجلـــدول

أ�ــــا تـــــؤثر باإلجيــــاب علــــى أداء اكــــرب نســــبة مـــــن العــــاملني وذلــــك بنســــبة هـــــي حيــــث %80وذلــــك بنســــبة 

أل�ـــــا تســـــاهم يف رفـــــع مســـــتوى أدائهـــــم ،أمـــــا الفئـــــة الـــــيت تـــــؤثر علـــــيهم بالســـــلب قـــــدرت نســـــبتهم 82.5%

أمـــا نســـبة قليلـــة مـــن الوســـائل االتصـــاالت احلديثـــة ،  اســـتخدامأ�ـــم غـــري متمكنـــني مـــن وذلـــك %17.5ب

 .%20لى مستوى أدائهم وذلك بنسبة قدرتاالتصاالت اإلدارية عتؤثر ال العاملني 

 ) فهو حيدد مدى تأثري ظروف العمل على مستوى أداء العاملني حيث أكـدوا بـأن منـاخ 13أما اجلدول رقم(

يف حني صـرحت بـأن منـاخ العمـل ال %68العمل يؤهلهم ألداء عملهم بكفاءة وفعالية وتتمثل نسبتهم ب 

 .%32ء�م وأداء مهامهم وذلك بنسبةيسمح هلم بتطوير كفا

  نسبة تداول املعلومات بني العـاملني يكـون علـى كافـة املسـتويات اإلداريـة بنسـبة كبـرية 14رقم (يبني اجلدول(

جنـاز مهـامهم والتـأخر يف بعكس فئة أخرى صرحت بأن تداول املعلومات بينهم غري كايف إل%82قدرت ب

 .% 18 وصول املعلومات إليهم وذلك بنسة

 يبني حمددات فعالية النشاط االتصايل يف املكتبات اجلامعيـة وأن أهـم حمـدد  هـو البيئـة 15( أما اجلدول رقم (

وأن يكـــون مضـــمون الرســـالة االتصـــالية واضـــح وذلـــك بنســـبة   %38احمليطـــة بظـــروف العمـــل وذلـــك بنســـبة 

أمــا فيمــا خيــص نوعيــة املهــام %22وذلــك بواســطة وســائل نشــر مالئمــة متثلــت نســبتها ب %28قــدرت ب 

 .%12املقدمة للعمال فقدرت بنسبة 

 .بنسبة عالية ةومن خالل هذه المعطيات يمكن القول أن الفرضية الجزئية الثالثة محقق -

ــار صــحة الفرضــية الرابعــة:د.  تعتــرب املعوقــات التنظيميــة احلــاجز الــذي يهــدد جنــاح العمليــة االتصــالية يف  اختب

 م البواقي.أاملركزية جلامعة  املكتبة 

 ) أن العــاملني داخــل املكتبــة املركزيــة ال تعرتضــهم صــعوبات وعراقيــل أثنــاء عمليــة االتصــال 16يبــني اجلــدول رقــم(

وأيضـــا احملـــيط  %28.5ويرجـــع ذلـــك إىل روح التعـــاون والتبـــادل بـــني العـــاملني وذلـــك بنســـبة%70وذلـــك بنســـبة 
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وفعاليــة الوســيلة الــيت يعتمــدون عليهــا بنســبة كبــرية  %25.7اجليــدة داخــل املكتبــة بنســبة  املهــين املالئــم والظــروف

يف حـني تـرى فئـة أخـرى %20وتليهـا نسـبة املصـداقية يف املعلومـات املتاحـة واملتبادلـة بنسـبة  %22.8وقدرت ب

 .%30أنه توجد صعوبات أثناء عملية االتصال فيما بينهم وذلك بنسبة قدرت ب

 ن العــاملني داخــل املكتبــة أنــه هنـــاك عــدت معوقــات تــؤثر علــى فعاليــة االتصــال ،واملعوقـــات نســبة مــ أكــدت

املعوقـــات النفســـية الـــيت تعرقـــل  %�68ديـــدا لنجـــاح العمليـــة االتصـــالية هـــي املعوقـــات التنظيميـــة وذلـــك ب  األكثـــر

وتليها املعوقات اللغوية والفهم %30وتليها املعوقات التكنولوجية بنسبة % 40التواصل بني العاملني وذلك بنسبة 

يف حـــني ارجـــع الـــبعض ذلـــك إىل املعيقـــات الثقافيـــة وذلـــك يكمـــن يف اخـــتالف %28اخلـــاطئ ملضـــمون الرســـالة ب

 ).17وذلك من خالل حتليل جدول ر قم (%24املستوى الثقايف لكل عامل وذلك بنسبة قدرت ب

 )االتصــال اإلداري هـــي عوامــل تتعلـــق حبجـــم  ريورة عمليـــةســـ)بـــأن العوامـــل الــيت تـــؤثر علــى 11أكــد الشـــكل رقــم

 .%30إضافة إىل ضغط الوقت وذلك بنسبة املكتبة ووسيلة االتصال 

 أن معوقـــات االتصـــال اإلداري تـــؤثر علـــى أداء العـــاملني %78)يؤكـــد أن نســـبة قـــدرت ب18( أمـــا اجلـــدول رقـــم

وتــؤدي إىل  %28.2اخلدمــة املكتبيــة ب،ورداءة %38.6العمــل بنســبة مردوديــة كمــن هــذا التــأثري يف الزيــادة يف وي

،أمــا الفئــة الثانيــة فهــي أكــدت أن هــذه املعيقــات ال تــؤثر علــى %33.3صــعوبة التواصــل والتعــاون بنســبة قــدرت ب

 .%22 بنسبة تتمثل ب أدائهم

  أن %65فعاليــــة االتصــــال فيمــــا بيــــنهم بنســــبة  علــــى ال تــــؤثر)بــــأن املشــــاكل الشخصــــية 12الشــــكل رقــــم(يشــــري ،

الشخصية ليست هلا تأثري على تواصلهم فيما بينهم ،أما فيما خيص العاملني اللذين تؤثر علـيهم املشـاكل العالقات 

 .%35الشخصية فتقدر نسبتهم ب

 أن غمــوض املعلومــات الــيت تصــدرها اإلدارة العليــا يتســبب يف إعاقــة عمــل املــوظفني وذلــك 13(ل رقــمالشــك شــريي(

ـــة الثانيـــة %88بنســـبة قـــدرت ب ـــة  أمـــا نســـبة الفئ يقـــرون بـــأن غمـــوض املعلومـــات ال يشـــكل عرقلـــة يف ســـري العملي

 .   %12بنسبة  االتصالية بينهم حيث أنه ال تؤثر على مستوى أدائهم

   .ضعيفة بنسبة  ومن خال ل هذه معطيات يمكن القول أن الفرضية الجزئية الرابعة محققة -
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ــائج العامــة للدراســة. 3. 4 مكنتــا الدراســة احلاليــة مــن الوصــول إىل جمموعــة مــن النتــائج وفــق خطــة البحــث  :النت

  وهذه النتائج  هي :

تعد االتصاالت اإلداريـة أهـم عنصـر يف املكتبـات اجلامعيـة والـيت تعمـل علـى حتقيـق التواصـل بـني العـاملني بنجـاح  -

   وفعالية.

ئل وطـرق االتصـال املتاحـة بـدراجات وسـا -أم البـواقي– مهـدييستخدم العـاملني يف املكتبـة املركزيـة العـريب بـن    -

  .   متفاوتة لتفعيل االتصال فيما بينهم

  العاملني داخل املكتبة يعتمدون على وسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة مما يؤدي إىل رفع مستوى أدائهم   -

  .املكتبة  اختاذ القرار املناسب داخليف يساهم و   

اختاذ القرار حيقق الرضا الوظيفي مما يؤدي إىل رفع روحهم املعنوية وبالتـايل الزيـادة يف مسـتوى مشاركة العمال يف   -

  األداء .

  وذلك من خالل تنمية مهار�م .تؤثر االتصاالت اإلدارية على العاملني باملكتبة املركزية باإلجياب  -

تتجلـــى فعاليـــة االتصـــال اإلداري يف تـــداول املعلومـــات بـــني كافـــة املســـتويات اإلداريـــة، وذلـــك أن البيئـــة احمليطـــة    -

 . لتواصل لبظروف العمل مناسبة ومالئمة خللق جو مناسب 

داخــل -أم البــواقي–غيــاب اآلليــات التنظيميــة لالتصــال اإلداري داخــل املكتبــة املركزيــة جلامعــة العــريب بــن مهيــدي -

 خلق فجوة اتصالية بني العاملني . أدى إىل كتبة امل

مشـــكالت اتصــالية أثنـــاء تأديـــة –آم البــواقي -يعــرتض  العـــاملني داخــل املكتبـــة املركزيــة جلامعـــة العـــريب بــن مهيـــدي-

  مهامهم .

والـــذي بــدوره يــؤدي إىل عرقلـــة هنــاك اضــطرابات يف العالقــات املتبادلـــة بــني العــاملني بســـبب املشــاكل الشخصــية -

 . العملية االتصالية 

 لغموض املعلومات دور يف عرقلة العملية االتصالية بني العاملني داخل املكتبة .-
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  :يلي   نقرتح مابناء على ما توصلت إليه الدراسة ميكن أن  .االقتراحات .4. 4

  حتسني العملية االتصالية وبناء سياسة واضحة ومستقرة.-

  الشفوية واملكتوبة وااللكرتونية من خالل تدريب العاملني يف دورات متخصصة.  ت العاملنياتطوير مهار -

  ،من خالل إنشاء خلية اتصال تتوىل هذه املهمة .  توعية العاملني أكثر بأمهية االتصال-

  .  املعنية األطرافضرورة تدخل اإلدارة ملعاجلة الصراع مبكرا ومعرفة أسبابه من -

  االهتمام بالعاملني داخل املكتبات وتشجيع التواصل  فيما بينهم .-

  تقرار داخل املكتبة.فتح قنوات االتصال بني أعضاء التنظيم مما يساعد يف خلق التوازن واالس-

  ط الضرورية املالئمة لتحفيز بغية  حتقيق األهداف املرجوة .مدير املكتبة توفري الشرو على -

     أسلوب التشاور واحلوار ألن ذلك يفتح ا�ال للتعرف على ما يدور داخل املكتبة.االعتماد على -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.إجراءات وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة الفصل الرابع   

  

77 
 

  خالصة الفصل :

من خالل إجراءات دراسـتنا امليدانيـة نسـتنتج أن االتصـاالت اإلداريـة عبـارة عـن نشـاطات خمتلفـة تقـوم �ـا املكتبـات 

لتوضــــيح توجها�ــــا وأهــــدافها للعــــاملني باملكتبــــة املركزيــــة جلامعــــة العــــريب بــــن مهيــــدي أم البــــواقي ، واخــــتالف طــــرق 

ائمني بعمليـــة االتصـــال ، وذلـــك باختيـــار القنـــوات املناســـبة االتصـــاالت اإلداريـــة يبـــني املهـــارة الـــيت جيـــب توفرهـــا بالقـــ

لشــخص املناســـب ع املعلومـــة املناســبة ، ومـــن خـــالل دراســـتنا حــول دور االتصـــال اإلداري يف تفعيـــل أداء العـــاملني 

  .باملكتبة املركزية جلامعة أم البواقي  
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 خاتمة :

ويف األخري نستطيع القـول بـأن االتصـال اإلداري لـه أمهيـة كبـرية تظهـر مـن خـالل مفهومـه وتطـوره يف الفكـر اإلداري 

وتبـــدو عالقتـــه باملكتبـــات اجلامعيـــة مـــن خـــالل مهامـــه ودوره يف اإلدارة داخـــل املكتبـــة ،باعتبـــاره وســـيلة لبلـــوغ غايتـــه 

وظيفــة إداريــة الــيت تــتم علــى مســتوى إدارة املكتبــة وأنــه مؤشــر كفاء�ــا يف ويبقــى االهتمــام بــه ضــرورة ملحــة ألنــه أهــم 

التواصل مع مجيع املستويات واملصاحل وقدرته يف حتقيق أهداف املكتبة ،كما يساعد يف تعزيـز لـدوافع لـدى العـاملني 

رسـالة ، وبـذلك التوصـل إىل حنو العمل ،ويعتـرب االختبـار اجليـد يف  لنـوع االتصـال اإلداري والوسـيلة املناسـبة لبلـوغ ال

حتسني طرق االتصال وتقليـل مـا أمكـن مـن املعوقـات الـيت ميكـن حـدوثها أثنـاء العمليـة االتصـالية بـني العـاملني والـيت 

 قد تؤثر سلبا على فاعلية املكتبة وأهدافها .

  االتصال اإلداري  وجدنا أ�م يعرتفون بأمهية  -أم البواقي -وبعد الدراسة اليت أجريناها على مستوى جلامعة

ودوره يف رفــع مســتوى أدائهــم وتنميــة معلومــا�م وخــربا�م ممــا يســهل عمليــة التواصــل فيمــا بيــنهم ممــا يــنعكس علــى 

  زيادة فاعلية املكتبة.
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 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات

 فرع علم المكتبات والمعلومات

  في اطار إعداد مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم المكتبات تخصص إدارة المؤسسات الوثائقية .استمارة استبيان 
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  . المحور األول : بيانات شخصية

              أنثى           ذكر - : اجلنس :    1س

            ليسانس علم مكتبات       ماسرت علم مكتبات        علم مكتباتماجستري  - الشهادة العلمية :   :  2س

                         تقين سامي توثيق وأرشيف              دراسات جامعية تطبيقية    - 

  أخرى أذكرها : -

......................................................................................................   

         ]10- 5[   ]           5-0[ : سنوات اخلربة : 3س 

  ]            فما فوق -15[        ] 15- 10[                          

المحور الثاني : أهم قنوات االتصال االداري وطبيعة العالقة االتصالية المعتمدة في المكتبة المركزية 

  لجامعة أم البواقي .

  ؟ هل تتصل مع زمالئك يف العمل:  4س

            ال          نعم - 

  ؟ اذا كانت االجابة بال فمن هم االشخاص الذين تتصلون معهم -

 ؟ االتصال السائدة يف عملية االتصال بينكمما طبيعة :  5س

  اتصال صاعد          اتصال نازل           اتصال أفقي               -

  آخر أذكره :  - 

......................................................................................................  
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  ؟ أهم قنوات االتصال اليت تعتمدون عليها يف عملية االتصال بينكمماهي :  6س

 معا          لكرتونية وسائل إ         وسائل شفوية         وسائل مكتوبة  -

 

  : ماهي املواضيع املتداولة أكثر فيما بينكم ؟ 7س -

            .              استشارات حول العمل -

         .           .               واملراسيمالتعليمات اجلديدة  -

 آخر التطورات يف اخلدمات املكتبية.       -

    .حتيني وجتديد إجراءات العمل .                -

 : حسب رأيكم فيما تكمن أمهية االتصال اإلداري ؟8س

  يضمن تدفق املعلومات .                  خلق جو مناسب للعمل .

  حتقيق التواصل  داخل املكتبة. .          التنسيق بني خمتلف املستويات.          

  

  المحور الثالث : االستخدام الفعلي لوسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة .

  هل  تعتمدون على وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة ؟:  9س

  نعم        ال -

  ؟ ة بال ملاذاإذا كانت االجاب -

.................................................................................................

.................................................................................................

........................... 

تعتمدون عليها يف عملية مبكتبتكم و  املتوفرةاألكثر فعالية  ديثةاحلتكنولوجية التصالية االوسيلة ال ماهي: 10س

  ؟ مع بعضكم العض االتصال 
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        Gmail          Tweeter      كتبة موقع امل        الفاكس -

- Facebook           Linked in            yahoo                        

 

 هل لديكم معرفة مسبقة باستخدام هذه الوسائل ؟: 11س

  نعم          ال           -

 إذا كانت اإلجابة بال ملاذا ؟ -

......................................................................................................

......................................................................................................

............................ 

  هل سبب إتقانكم هلذه الوسائل االتصالية التكنولوجية كان عن طريق ؟: 12س

 التكوين والتدريب            مبساعدة من طرف آخر         -

         املهنية         التعلم الذايت املهارات واخلربة -

  حسب رأيكم ما هي املهارات الواجب توفرها يف العامل لتحقيق اتصال ناجح وفعال بينكم ؟: 13س

  مهارات تقنية (تكنولوجية)   -

 مهارة التحدث ( لباقة يف احلوار)  -

 مهارات لغوية (يتقن أكثر من لغة) -

 كل هذه املهارات -

 أخرى أذكرها :  -

......................................................................................................

.....................................................................................................    

  هل تعتقد بأن هذه الوسائل التكنولوجية هلا عالقة يف فشل العملية االتصالية يف مكتبتكم ؟:  14س
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 النعم          -

 تصال اإلداري على أداء العاملين الرابع : تأثير االالمحور 

 : هل تؤثر االتصاالت اإلدارية على أدائكم يف العمل ؟ 15س

 نعم           ال -

 إذا كانت االجابة بنعم فهل تؤثر : باإلجياب           السلب            -

  : هل تؤثر ظروف العمل على مستوى أدائكم ؟ 16س

 نعم            ال           -

  هل تداول املعلومات بني العاملني يكون على كافة املستويات اإلدارية يف الوقت املناسب ؟ : 17س

 نعم           ال          -

  : ما هي حمددات فعالية النشاط  االتصايل يف املكتبة ؟ 18س

 البيئة احمليطة وظروف العمل        نوعية املهام املقدمة للعمال           -

 لة االتصالية              وسائل النشر املالئمة                             لرساا مضمون -

  :أخرى أذكرها  -

......................................................................................................

......................................................................................................  

  المحور الخامس : معوقات االتصال اإلداري في المكتبة المركزية لجامعة أم البواقي .

  ؟: هل واجهتكم صعوبات أثناء عملية االتصال مع بعضكم البعض  19س 

  نعم            ال -

 إذا كانت االجابة باال فهل يرجع ذلك إىل : -

 فعالية الوسيلة االتصالية          احمليط املهين وظروف العمل            -
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  مصداقية املعلومات             روح التعاون والتبادل بني العاملني                 -

  أخرى أذكرها : -

......................................................................................................

..............  

  : ما هي املعوقات األكثر �ديدا لفعالية االتصال اإلداري مع بعضكم البعض ؟ 20س

 معوقات نفسية          معوقات لغوية               -

 تنظيمية        معوقات ثقافية  معوقات -

 فوبيا تكنولوجية            -

  : حسب رأيكم ما م هي العوامل اليت تؤثر على سريورة عملية االتصال ؟ 21س

  ضغط الوقت         وسيلة االتصال       حجم املكتبة   -

  قات االتصال االداري على أدائكم ؟و : هل تؤثر مع 22س

 نعم           ال           -

 إذا كانت االجابة بنعم  فهل سيكون ذلك من خالل : -

  اخلدمات املكتبية        صعوبة التواصل والتعاونة مردودية العمل        ردائ -

  : هل تؤثر املشاكل الشخصية بينكم على فعالية االتصال اإلداري ؟ 23س

 نعم          ال            -

 االجابة بنعم ملاذا ؟إذا كانت  -

......................................................................................................

......................................................................................................  

  : هل لغموض املعلومات دور يف عرقلة العملية االتصالية بينكم ؟ 24س

  نعم          ال -
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   الملخص :

يعد شبكة ربط تربط حيث   االتصال اإلداري يف املكتبات اجلامعيةهذه الدراسة إىل حماولة التعرف على هدفت 

بني مجيع املستويات اإلدارية التنظيمية ،كما أن فعالية االتصال هي الغاية اليت تسعى إىل حتقيقها املؤسسات 

املسئولني والعاملني القدرة على استخدام لدى  توفر يالوثائقية عامة واملكتبات اجلامعية خاصة ،إذ جيب أن 

ت واملعلومات بوضوح ودقة عالية ،كما أنه يثري اهتمام العمال فيما يتعلق الوسائل احلديثة ضمانا للوصول البيانا

مبدى تقبلهم  للقرارات والتعليمات ،إضافة إىل مدى تقبل اإلدارة ملشاكل اليت يعاين منها العاملني داخل املكتبة 

جو مناسب للعمل وبث  ،وهذه العملية تساهم يف إجياد نوع من العالقات بني اإلدارة  والعاملني ،وبالتايل خلق

  روح التواصل والتعاون بني العاملني وهذا  بدوره  يؤدي إىل اختاذ قرارات مشرتكة ومن مث حتقيق أهداف املكتبة .

أم –من خالل اختيار املكتبة املركزية جلامعة العريب بن مهيدي  على العينة القصدية، يف دراستنا وقد اعتمادنا

وقد مت  والعاملني داخلها ،وذلك مبا  يتناسب وحجم جمتمع الدراسة األصلي ككل،مع مديرة املكتبة  -البواقي

االعتماد على أداة االستبيان جلمع املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث مت تفريغ وحتليل االستبيان 

توصلنا إليها من خالل  ليتومن أهم النتائج ا التكرارات. النسبة املئوية،:باستخدام األدوات اإلحصائية التالية 

  العاملني داخل املكتبة يعتمدون على وسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة يف التواصل فيما بينهمهي أن  الدراسة 

فعالية  تتجلىوأخريا اإلدارية على العاملني باملكتبة املركزية على حتسني مستوى أدائهم تؤثر االتصاالت  كما،

االتصال اإلداري يف تداول املعلومات بني كافة املستويات اإلدارية وذلك أن البيئة احمليطة بظروف العمل مناسبة 

  ومالئمة.

  الكلمات المفتاحية:

  .إلدارياالتصال ا ،-أم البواقي –املكتبة املركزية  اجلامعية، اتاملكتب
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