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 بسم اهلل الرحمان الرحیم

 أجمعینبه  اتم النبیین محمد األمین وعلى صحوالصالة والسالم على خ 
 والمعرفة العلم بنور اإلنسان امهلكل بدایة   نهایة ، وأجمل نهایة أن یخت

 ببصمة صغیرة، وقطرة ندیة تضاف إلى محیط العلم الواسع
 لهذا األعزاء إلى دیةھ وأجمل الوجود في ما أروع وھقیل أن النجاح  

 :جهدي إلى  عصارة ديھأ
 .وحنانا عطف ا وأرضعتنيوهنا   علىوهنا  أمي الحبیبة التي حملتني  

 إلى الذي علمني أن أذوب في عمق الحیاة ألتحدى الزمن وعلمني الصبر

 أبي العزیزحیاتي    وشجعني على تحمل مصاعب الدراسة طوال   

 یاسر . بالل  ، أنورإلى إخوتي،   

ریان یوسف اماني " ،"تقوى  سهامإلى أخواتي و ابناؤهم كل من  :   

"، وف اء، "هیام  ،راما ،أحمد إیاد" وزوجة أخي بالل العزیزة "أسیا  
  " " لوجینإلى كتكوت ق لبي  

 إلى كافة أقربائي كبیرا  وصغیرا كل واحد باسمه ومق امه في ق لبي ودربي

ایمان "":  يفي درب  تو إلى رفیق  

                                                                 
        

 



 

 

 

 
 

الحمد هلل الذي تتم الحمد هلل الذي تتم به الصالحات واللهم صلي على سيدنا محمد صالة تخرجنا من ظلمات 
 به الصالحات واللهم صلي على سيدنا محمد صالة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم.

 ام هذا العمل ...الشكر هلل عز وجل على توفيقه لي في اتم

إلى قرت العين إلى من وضعت الجنة تحت قدميها إلى التي حرمت نفسها واعطتني ومن نبع حنانها سقتني إلى من 
 وهبتني الحياة والحب والحنان ربتني بلطف وعلمتني كلمة الشرف والحياة إلى تلك المرأة العظيمة صديقتي وحبيبتي

 أمي الحنونة  

إلى أعظم الرجال صبرا ورمز الحب والعطاء إلى الذي تعب كثيرا من أجل راحتي واأفنى حياته من أجل تعليمي إلى 
 ذلك الرجل الكريم وحبيبي 

 والدي العزيز

 إلى من جمعتني معهم ظلمة الرحم إلى من يعيشوا في ظل وجودهم أملي إخوتي

 "منير"، "بالل" ، "حمدي"  

 ة""وحيدأخيمنير  إلى زوجة

 إلى كل االصدقاء و األقارب و األحباب

 التي لم تبخل علينا بنصائحها القيمة"ماضي وديعة" إلى األستاذة المشرفة علينا 

 5491ماي  80إلى كل موظفي المكتبة المركزية بجامعة قالمة 

 "أحالم"إلى إجمل وردة في بستان حديقتي التي ال تبذل وتبقى وردة في كل عام صديقتي الغالية 

 . 7852إلى كل طلبة سنة ثانية ماستر تخصص إدارة المؤسسات الوثائقية دفعة 

 ، إلى كل من يعرفني.إلى كل من في قلبي ونسيه قلمي

 إيمان

 إيمان



 

 

 

 

دنا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين والّصالة والّسالم على مبعوث رحمة العالمين سيّ 
 وصحبه أجمعين.

 ".ن شكرتم ألزيدّنكمن ربك إلعمال بقوله تعالى "وإذا تأذّ 

 ال تعد وال تحصى ومنه توفيقه تعالى على إتمام هذا العمل نشكر اهلل على نعمه الّتي

الّتي ماضي وديعة" نتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان وخالص العرفان والتقدير إلى األستاذة المؤطرة "
شرفتنا بقبولها اإلشراف على هذه المذكرة وعلى دعمها وتوجيهاتها القيمة، فجزاه اهلل خيرا وفقها 

 سالة الدكتوراه(في إتمام رسالتها )ر 

 كما يسرنا أن نوجه أسمى آيات التقدير والعرفان إلى أساتذتنا الكرام على إرشاداتهم وآرائهم

قالمة  5491ماي  8كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى العاملين بالمكتبة الجامعية لجامعة 
كر العاملين بالمكتبة المركزية ونخص بالذّ   

" كريمة  مانصّّ "بن ع يدةلى السّ ى وأثمن عبارات الشكر والعرفـان إكما ال ننسى أّن نتقدم بأرق
الّتي قدمتها  على كل المساعدات كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض والكونمسؤولة مكتبة  

 لنا طيلة إعدادنا لمذكرة التخرج

 إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد

 إيمان وأحالم
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 أ

تعد املكتبات اجلامعية الركيزة األساسية من ركائز التعليم يف اجلامعة، ملا هلا من مسامهة يف حتقيق أهداف 
كوهنا أضحت من املقومات األساسية يف تقييم   اجلامعة يف العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة اجملتمع

 اجلامعات.
تأدية رسالتها ومن بني هذه اآلليات و تساهم يف جناح املكتبة  ال يته هناك العديد من اآلليات أن  وحنن نعلم 

اإلدارية،  نظيماتالية الت  يف حتديد كفاءة وفع   ع الملا هلا من دور فكتبة، لفريق العمل بامل الت نظيميةالث قافة جند 
سلوك اإلنسان نابع من  ألن   نظرا  ، فكس على كفاءة القرارات اإلداريةستنع ال يتوسلوك األفراد العاملني فيها، و 

قافة فمن ن السهل تعديله، أما إذا كان نابع من الث  فمذا كان السلوك نابع من الفرد إ هقافة، ودائما نقول أن  هذه الث  
 الصعب تعديله.

للدراسة يف جمال  متزايد اإلهتمام حيويا   تشكل جمال   أصبحت، فقد الت نظيميةالث قافة ة موضوع يألمه نظرا  و 
لوكيات والقيم الس   ، كوهنا أضحت من احملددات الرئيسية لنجاح املكتبات أو فشلها، حيث أن  املكتبات

اإلبتكار، املشاركة يف إختاذ القرارات، بالعمل اجلاد،  ها إىل اإللتزامئداخل املكتبات تدفع أعضا الس ائدةواملعتقدات 
 باإلضافة إىل حتسني األداء وحتقيق أهداف املكتبة.
 يف املكتبات اجلامعية.  الت نظيميةالث قافة وسيتم الرتكيز يف هذه الدراسة على واقع 

 أوال: أهمية الموضوع.
الشريان  تعد   ال يتاملكتبات اجلامعية، ودراسته ب الت نظيميةالث قافة موضوع يف ربط  ه الدراسةهذ ةتكمن أمهي

لذا   مصادر املعلومات، إلجنار البحو  العلمية،ارسني يف اجملتمع اجلامعي بشت  ذي يغذي الباحثني والد  احليوي ال  
داخل املكتبات اجلامعية من خالل الكشف  الت نظيميةالث قافة واقع على عرف الت  من خالل هذه الدراسة إىل نسعى 

الث قافة رة فيها من جهة أخرى، ومعرفة مستوى هبا من جهة وحتديد أهم العناصر املؤث   الس ائدة الت نظيميةالث قافة عن 
 داخل هذه املكتبات اجلامعية. الس ائدة الت نظيمية

ة وأم البواقي، ومديري هذه املكتبات قاملة، عنابكل من جامعات  لدراسة ستفيد إدارات هذه اوعليه فإن 
يف وضع إسرتاتيجيات هتدف إىل بناء ثقافة تنظيمية يف املكتبات املقصودة، باإلضافة إىل إثراء األدب املنشور 

هناك عددا  قليال  جدا  من  ن  أباملكتبات اجلامعية، وخاصة  الت نظيميةالث قافة بدراسات حول موضوع واقع 
 ع يف جمال املكتبات واملعلومات.و تناولت هذا املوض ال يتالدراسات 
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 :ثانيا: أسباب إختيار الموضوع
دراسة فقط،  حتمية أو وجوب مل تكن طريقة إختيارنا للموضوع عن طريق الصدفة أو العشوائية أو جمرد

 تتمثل فيما يلي: ال يتو  لقد كان وراء هذا اإلختيار أسباب ودوافع شجعتنا لدراسة هذا املوضوع
 سباب موضوعية:أ.أ

 يف بيئة املكتبات. الت نظيميةالث قافة راسات بالنسبة ملوضوع قلة الد  -1
 وآثارها اإلجيابية على العمل املكتيب. الت نظيميةالث قافة حتسيس العاملني باملكتبات اجلامعية بأمهية -2
 أسباب ذاتية:.ب
 .ملوضوعهذا اخصية يف معاجلة غبة الش  الر  -1
ذي تعيشه املكتبات اجلامعية من تدين مستوى اخلدمات، السلوك والتصرفات من بني األسباب أيضا الواقع ال  -2

 بعض العاملني باملكتبات اجلامعية.
 ثالثا: أهداف الدراسة:

لكل عمل أوحبث نقوم به هدف نسعى للوصول إىل حتقيقه واحلصول على نتيجة قد تكون هنائية وقد 
، نسعى إىل حتقيقها نظريا ال يتايل تكون بداية ألعمال أخرى وهذا العمل له أهدافه عن أعمال، وبالت   تكشف لنا

 قمنا هبا. ال يتومن خالل الدراسة امليدانية 
اجلامعية  ملكتباتايف  الت نظيميةالث قافة رب من واقع قاولة الت  حملكغريها من الدراسات تسع   هذه الدراسةف

ا على املكتبة ككل اهتهبا من جهة، وإبراز تأثري  الس ائدة الت نظيميةالث قافة اجلزائرية، وذلك من خالل الكشف عن 
 خرى.أمن جهة 

 وميكن حتديد أهداف هذه الدراسة يف النقاط التالية:
 مبكتباتنا اجلامعية. الس ائدة الت نظيميةالث قافة معرفة واقع -1
 باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة. الت نظيميةالث قافة التعرف على مستوى -2
 على أداء العاملني باملكتبات اجلامعية. الت نظيميةالث قافة معرفة أثر -3
رغبتنا يف التوصل إىل نتائج تقدم إضافة جديدة يف جمال إدارة املؤسسات الوثائقية بصفة عامة واملكتبات -4

 صة.اجلامعية بصفة خا
تضمن التطور  ال يتيساعد على بناء ثقافة تنظيمية ليها مبا إ املتوصل الن تائجقرتاحات يف ضوء تقدمي بعض ال-5

 .والرقي ملكتباتنا اجلامعية
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 رابعا: إشكالية الدراسة:
دورا  مهما  يف تشكيل سلوكيات وممارسات العاملني داخل املكتبة، حيث تقع  الت نظيميةالث قافة تلعب 

يف  الس ائدةوكذلك القيم  ،، وتتلون بأفكار ومعتقداتهبا الس ائدة جتماعيةرتكيبة اإلالاملكتبات اجلامعية حتت تأثري 
كما يصدر عن العاملني تصرفات يف ،  وإجنازاهتااليتها تتأثر فع  فلعمل ساليبها يف اأد مطلقاهتا و اجملتمع ومن مث تتحد  

جاء منها هؤلء العاملني، وتعترب املكتبة نظام ثقايف فرعي  ال يتقافية جتماعية والث  للبيئة اإل جنتا لراز فإالواقع هي 
 ر على سلوك وأداء املورد البشري داخل املكتبة.تؤث   ايلالت  ، وبالس ائدةقافة واملعتقدات بالث  يتأثر 

 في المكتبات الجامعية الجزائرية؟ الّتنظيميةالثّقافة ما هو واقع وعلية نطرح الشكال التايل: 
 خامسا: تساؤالت الدراسة
 إستدعت إشكالية البحث طرحها ما يلي: ال يتمن بني التساؤلت 

 باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة؟ ةالسائد الت نظيميةالث قافة مستوى  ماهو-1
 باملكتبات اجلامعية؟ الت نظيميةالث قافة رة يف العناصر املؤث  ماهي أهم -2
 ؟الت نظيميةقافة ىل أي مدى تتوفر مكتباتنا اجلامعية على القيم املكونة للث  إ-3

 سادسا: فرضيات الدراسة.
 الية:تسعى هذه الدراسة إىل إختبار الفرضيات الت  

 ضعيف. باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة الت نظيميةالث قافة مستوى -1
 .الت نظيميةالث قافة رة يف هم العناصر املؤث  أ هي من الت نظيميةالقيم -2
 .الت نظيميةقافة تتوفر مكتباتنا على بعض القيم املكونة للث  -3

 سابعا: منهج البحث:
ايل الوصول لها وعرضها وبالت  املنهج العلمي أسلوب للتفكري والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتلي

ريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف اهرة موضوع الدراسة، فاملنهج مبثابة الط  معقولة حول الظ   ئقوحقانتائج إىل 
 .1 يصل إىل نتيجة معينةهتيمن على سري العقل، وحتدد عملياته حت   ال يتالعلوم بواسطة جمموعة من القواعد 

ذي يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة بع إلجناز هذا البحث هو املنهج الوصفي ال  سبة للمنهج املت  بالن  
 أو حد  معني بطريقة كمية أو نوعية يف فرتة زمنية معينة أو عدة فرتات، من أجل التعرف على الظاهرة أو 
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 1ويره.احلد  من حيث احملتوى واملضمون، والوصول إىل نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتط
حليل املرتكز على معلومات كافية ه أسلوب من أساليب الت  بشكل عام، يعرف املنهج الوصفي "بأن  و 

على نتائج  احلصولزمنية معلومة وذلك من أجل ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل فرتة أو فرتات 
 .2"معربة ميكن تفسريها كميةأشكال   من خالل تم التوصل إليها علىيالن تائجال تيعلمية صحيحة وتصوير 

اهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب هج الوصفي يعتمد على دراسة الظ  نامل ن  كما أ
من خالل أرقام  قميا  ر  ا  توصل إليها كميا بإعطائها وصفامل الن تائجعنها كيفيا بوصفها وبيان خصائصها، وتصوير 

 تباطها مع الظواهر األخرى.اهرة أو حجمها أو درجة إر  وجداول توضح مقدار هذه الظ  
 :راسات السابقةثامنا: الدّ 

، وقد إخرتنا أن نعتمد على بعض منها الت نظيميةالث قافة تناولت موضوع  ال يتراسات هناك العديد من الد  
 تفيدنا يف موضوعا حبثنا وهي كالتايل:  ال يتو 
ة طارات اجلامعإات لدى الية الذ  وفع   الت نظيميوعالقاهتا بالضغط والولء  الت نظيمية الث قافة"الدراسة األولى:*

كتوراه يف علم النفس والتنظيم، أطروحة مقدمة لنيل درجة الد  ، 3اجلزائرية: دراسة ميدانية على جامعة اجلزائر سابقا"
 .2213.إعداد الطالبة صحراوي وافية

 الس ائدة الت نظيميةساق القيم أنمن خالل الكشف عن  الت نظيميةالث قافة هدفت هذه الدراسة إىل دراسة 
ات لدى إطارات الية الذ  وبفع   الت نظيميغط املهين والولء بالض   الت نظيميةومقارنتها ببعضها البعض، وربط القيم 

غط املهين والولء والض   الت نظيميةالث قافة ساؤل الرئيسي: هل هناك عالقة بني اجلامعة اجلزائرية، من خالل طرح الت  
 ؟ةات لدى إطارات اجلامعة اجلزائريالية الذ  وفع   الت نظيمي

 وقد طرحت الدراسة جمموعة من التساؤلت نذكرها على النحو التايل:
 لدى إطارات اجلامعة اجلزائرية. الت نظيميةقافة املكونة للث   الس ائدةماهي القيم -1
 لدى إطارات اجلامعة اجلزائرية. الت نظيميوأبعادها والولء  ظيميةالت نالث قافة هل توجد عالقة بني -2
 غط املهين لدى إطارات اجلامعة اجلزائرية.بعادها والض  أو  الت نظيميةالث قافة بني  عكسية هل توجد عالقة-3

                                                           
. 2222. عمان: داء صفاء للنشر والتوزيع، مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق حممد عثمان.،غنيمرحبي، مصطفى عليان،  -1

 .43.ص
 .44ص. .1992. عمان: دار وائل للنشر، منهجية البحث العلمي: القواعد والمراحل والتطبيقاتعبيدات، حممد وآخرون.  -2
ة الجزائرية: دراسة ميدانية على اطارات الجامعاإلوفعالية الذات لدى  الّتنظيميبالضغط والوالء  وعالقاتها الّتنظيميةالّثقافة صحراوي، وافية. -3

 .2213 .2جامعة اجلزائر : علم النفس والتنظيم،هدكتورا أطروحةجامعة الجزائر سابقا". 
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 أما عن الفرضيات فكانت كالتايل:
يف قيمة العدل، وقيمة املكافأة، قيمة فرق العمل وهي حتتل املراتب األوىل يف  الس ائدة الت نظيميةتتمثل القيم -1

 لدى إطارات اجلامعة اجلزائرية. الت نظيميةسلم ترتيب القيم 
 لدى إطارات اجلامعة اجلزائرية. الت نظيميوالولء  الت نظيميةالث قافة ل توجد عالقة بني -2
 لدى إطارات اجلامعة اجلزائرية. الت نظيميالية الذات والولء وفع  غط املهين توجد عالقة عكسية بني الض  -3

 أمهها: الن تائجهذه الدراسة إىل جمموعة من  لتوقد توص
داء فوة واملكافأة تؤثر يف األمات، فالقيم اخلاصة بالقوة والص  آثارها يف إدارة املنظ   الت نظيميةترتك القيم -1

لقيم اخلاصة بالفاعلية والكفاءة واإلقتصاد تؤثر يف أداء املهام والواجبات، ن اأني حنظيم يف وممارسات أفراد الت  
 ظام يف سلوك األفراد وعالقاهتم اإلنسانية داخل املنظمة.بينما تؤثر القيم اخلاصة بالعدالة وفرق العمل والن  

اف أهدقد يعكس  للجامعة اجلزائرية الت نظيميةموع القيم جم رتتيبإىل أن  نتائج الدراسة أيضا كما تشري -2
قايف واإلجتماعي املنتمي إليه، وإذا كانت القيم جوهر ظام الث  س هذا الن  تعك ال يت ألطرا وإهتمامات وحاجات

 ر يف سلوك أعضائها.ا ل حمالة تؤث  التنشئة فإهن  
ظل يط يف احملمع  للجامعة اجلزائرية تكشف لنا عن ضعفها فهي غري قادرة على التكيف الت نظيميةالث قافة -3
الة للجامعة اجلزائرية قد يعترب من غياب ثقافة تنظيمية فع   حيث أن   ،للتغري إلستجابةاتسارع ودائم املتحول ال

، الت نظيميةق معايري وقيم الفاعلية ذمر، وأصحبت اجلامعة ل تسري وفالمبالة والت  أدت إىل سلوكات ال   ال يتأسباب 
 مما جعل أعضائها يشعرون يف كثري من األحيان باإلحباط والعجز وتناقص يف الولء هلذه املؤسسة.

يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات  الت نظيميةالث قافة دراسة ملشنان بركة بعنوان: "دور الدراسة الثانية:*
يف علوم  LMD، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه نظام 1التعليم العايل: دراسة حالة جامعة احلاج خلضر"

 .2214التسيري، باتنة. 
إىل عرض ومناقشة املفاهيم وأفكار املرتبطة باجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم هدفت هذه الدراسة 

لتطبيق إدارة  قافة احلاليةإجيابية الث   واإلستدلل مبدىي تلعبه يف تطبيقها، ور الذ  والد   الت نظيميةالث قافة العايل، و 
أداة التقييم  تخدامإسمت اإلعتماد يف هذه الدراسة على  الت نظيميةالث قافة شخيص وتقييم ولاجلودة الشاملة، 

                                                           
أطروحة . دور الثّقافة الّتنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: دراسة حالة جامعة الحاج لخضرمشنان، بركة. -1

 .2214التسيري، جامعة باتنة. دكتوراه: علوم 
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*OCAL  واملرغوبة مستقبال، وحتديد الفجوة بينهما إلختاذ اإلجراءات  الس ائدة الت نظيميةالث قافة ملعرفة نوع
الرئيسي يف هذه  فيها مع بيئة إدارة اجلودة الشاملة، وقد كان التساؤل الس ائدةحبيث تنسجم القيم  ،الالزمة للتغيري

 ة يف مؤسسات التعليم العايل؟يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بفعالي لت نظيميةا الث قافةمدى مسامهة  :ة حولاألطروح
 وجند من تساؤلت الدراسة ما يلي:

 جبامعة باتنة مالئمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة؟ الس ائدة الت نظيميةالث قافة هل -1
 جبامعة باتنة للمسامهة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. الت نظيميةدارة للقيم ما مدى ممارسة مسؤويل اإل-2
 ؟الس ائدة الت نظيميةالث قافة  دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة جبامعة باتنة يف ظل   معوقات حتولهل توجد -3

 أما بالنسبة للفرضيات فكانت كالتايل:
 جبامعة باتنة مالئمة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة. الس ائدة الت نظيميةالث قافة إن -1
ومدى  الت نظيميةبني درجة ممارسة القيم  a<0.05معنوية ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى -2

 تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة جبامعة باتنة.
بني آراء أفراد عينة  الس ائدة الت نظيميةالث قافة  ل توجد معوقات حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل  -3

 اخلربة".خصية: "السن، سنوات الدراسة تعزي للمتغريات الش  
 توصلت إليها الدراسة جند ما يلي: ال يت الن تائجومن أهم 

مية يف اجلامعة يسودها التخصصات العل فقد لوحظ أن   الس ائدةختتلف كل كلية ومعهد يف اجلامعة يف ثقافتهم -1
يف العمل مع وجود حركية يف التخصصات األدبية واإلنسانية وسبب ذلك هو تعداد الطلبة  ستقرارنوع من اإل

 فيها.
 يف بعض الكليات فثقافتها ل تمتاز قافة اإلبداعية إل  تتصف هبا الث   ال يتعدم توفري القيم واملعتقدات -2

 جلديدة أو مواجهة التحديات واملخاطرة.يناميكية وتقدمي أفكار جديدة ومبدعة ول تركز على إكتساب املوارد ابالد  
املة يف اجلامعة حمل الدراسة، من حيث تقييم مالئمة لتطبيق إدارة اجلودة الش   الس ائدة الت نظيميةالث قافة  أن  -3

ثقافة تسعى إىل أن  قافة املرغوبة مستقبال هي ثقافة اجملموعة، بإعتبارهاأما الث   ،احلالية الس ائدةقافة وتشخيص الث  
ظمة لن اجلامعي يسوده تكامل اجلهود وتنمية املشاركة واإلرتباط، والشعور بأن أهداف املن   الت نظيمييكون املناخ 

 تتحقق إل بتظافر جهود العاملني.

                                                           

OCLA: (*.The Organizational Culture Assessment Instrument(  وضعهاهي أداة لتقييم الثقافة التنظيميةKim cameron 

 م للتحق ق من صحة ثقافة التنظيمية.تستخد، Robert Quinnو
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يف فاعلية بلديات حمافظيت اخلليل  وإنعكاساهتا الت نظيميةالث قافة حممد بدر. "واقع  جواد هدى،: الثالثةالدراسة *
 .2211 بغزة، ري: إدارة األعمال، جامعة اخلليلماجسترسالة ، 1وبيت حلم"

يف املؤسسات املعاصرة حيث تتسلح هذه  الت نظيميةالث قافة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع 
يف العمليات  ةميكنها حتقيق وخلق البيئة املرغوب املؤسسات بثقافة تنظيمية إجيابية ودرجة عالية من املرونة حت  

عة، وتقدمي املزيد من اخلدمات واحللول اإلبتكارية ملشكالت كلفة وخلق بيئة إجيابية مشج  واجلودة وعناصر الت  
لبد أن تتحمل املؤسسة ثقافة متناغمة مع إسرتاتيجياهتا، لذا جاءت  الت نظيمية تتحقق الفعالية عمالئها، وحت  

لدى البلديات بإعتبارها من املؤسسات احليوية واهلامة وتأثري  الس ائدة الت نظيميةالث قافة الدراسة لتبحث يف هذه 
قافة يف فاعلية أنشطة بلديات حمافظي اخلليل وبيت حلم، حبيث تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤل تلك الث  

 ديات حمافظيت اخلليل وبيت حلم.يف بل الس ائدة الت نظيميةالث قافة الرئيسي: ما واقع 
 طرحت الدراسة العديد من تساؤلت نذكرها على النحو التايل:

 يف بلديات حمافظيت اخلليل وبيت حلم من حيث بعد الفلسفة؟ الس ائدة الت نظيميةالث قافة ما واقع -1
 يف بلديات حمافظي اخلليل وبيت حلم من حيث بعد القيم؟ الس ائدة الت نظيميةالث قافة ما واقع -2
 يف بلديات حمافظي اخلليل وبيت حلم من حيث بعد املعتقدات؟ الس ائدة الت نظيميةالث قافة ما واقع -3

 وسعت الباحثة من خالل الدراسة إىل إختبار الفرضيات التالية:
𝑎)الرئيسية األوىل: ل توجد فروق معنوية عند مستوى الدللة اإلحصائية ) الفرضية-1 ≤ يف أداء 0.05

يف بلديات حمافظي اخلليل وبيت حلم )بأبعادها املختلفة( تعزى إىل  الس ائدة الت نظيميةالث قافة املبحوثني حول واقع 
 متغريات: اجلنس، الفئة العمرية، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، مكان العمل، تصنيف البلدية.

𝑎))الفرضية الرئيسية الثانية: ل توجد عالقة معنوية عند مستوى الدللة اإلحصائية -2 ≤ الث قافة بين0.05
الداخلية  الت نظيميةيف بلديات حمافظي اخلليل وبيت حلم )بأبعادها املختلفة( من جهة، والفاعلية  الس ائدة يةالت نظيم

 هلذه البلديات من جهة أخرى.
 أمهها: الن تائجوخرجت الدراسة مبجموعة من 

                                                           
، إدارة األعمال :ماجستريرسالة ، "في فاعلية بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم وإنعكاساتها الّثقافة الّتنظيميةواقع هدى، جواد حممد بدر.  -1

على اخلط .2211 غزة. جامعة اخلليل،
املباشر:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%

2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToE

46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvKVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX

3k3cJEPU...[.2212-12-14] :ت الزيارة بتاريختم 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
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يف بديات حمافظي اخلليل وبيت حلم متوسطة حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب  الت نظيميةالث قافة أن -1
 (.2324( واإلحنراف املعياري )3335)

( 3343حملافظي اخلليل وبيت حلم كانت متوسطة حيث أن املتوسط احلسايب كان ) الت نظيميةأن الفعالية -2
 (.2323واإلحنراف املعياري )

، مبحاورها الفلسفة، القيم، املعتقدات، األعراف الت نظيميةالث قافة دية بني وجود عالقة طر  الن تائجأظهرت -3
 )الداخلية واخلارجية للبلديات املبحوثة(. الت نظيميةالطقوس، التوقعات، الرموز واألساطري( والفاعلية 

وعالقتها بدرجة ممارسة  الت نظيميةالث قافة مشري، عمر أدمد. اهلاخلاليلة، إميان عبد الرحيم، الدراسة الرابعة: *
 .جملة العلوم اإلدارية.1إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف األردن من وجهة نظر العاملني فيه

ودرجة ممارسة إدارة  الت نظيميةالث قافة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني . 2225، 1العدد .42اجمللد 
 اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف األردن، من خالل اإلجابة على التساؤلت التالية:

 يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف األردن من وجهة نظر العاملني فيها؟ الس ائدة الت نظيميةالث قافة ما مستوى -1
 الشاملة يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف األردن؟ما درجة ممارسة إدارة اجلودة -2
≤0.05)هل يوجد إرتباط ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة -3 𝑎)  ودرجة ممارسة  الت نظيميةالث قافة بني

 إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف األردن؟
 وكانت نتائج الدراسة كالتايل:

يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف األردن من وجهة العاملني فيها كان متوسطا،  الت نظيميةالث قافة مستوى -1
الث قافة هذه النتيجة إىل كان مفهوم  ى، وقد تعز 2342، وبإحنراف معياري مقداره 23,2ومبتوسط حسايب مقدراه 

 ية.دخلت عامل املكتبات اجلامع ال يتمن املفاهيم اإلدارية احلديثة  الت نظيمية
ن كانت متوسطة، ومبتوسط حسايب ددرجة ممارسة إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف األر -2

، ميكن أن نفسر هذه النتيجة يف ضوء جمموعة من العوامل نذكر من 2359وبإحنراف معياري بلغ  2324مقداره 
 بينها:

                                                           
 وعالقتها بدرجة ممارسة إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات اجلامعية احلكومية يف الث قافة الت نظيميةمشري، عمر أدمد. اهلاخلاليلة، إميان عبد الرحيم،  -1

 :على اخلط املباشر.2225.،1ع. .42 مج. .جملة العلوم اإلدارية.1األردن من وجهة نظر العاملني فيه
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=55060.[:2212-25-25تمت الزيارة بتاريخ                                                                                                                           .]                                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=55060
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=55060
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شاملة كأحد املفاهيم احلديثة، إذ تقع مسؤولية اجلودة اجلودة ال  ضعف تبين إدارات املكتبات اجلامعية ملفهوم -3
رجة األوىل على عاتق اإلدارة العليا، لكون املديرين يف املستويات اإلدارة العليا هم الذين يضعون السياسة بالد  

 العامة للمكتبة ويتخذون القرارات اإلسرتاتيجية.
ل اجلودة الشاملة يف املكتبات حمل الدراسة، ووجود أفراد غري عدم توفر الكفاءات املؤهلة واملدربة يف جما-4

 مؤهلني وغري متخصصني يتولون مناصب إدارية هامة على املستويات اإلدارية العليا والوسطى فيها.
زمة لتطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة يف هذه املكتبات خاصة، إضافة على عدم عدم توافر امليزانيات الال  -5

 ايري دقيقة ختص العمليات اإلدارية والفنية يف املكتبات.وجود مع
 : الخامسةالدراسة *

-Michelle L,et all. Organizational Cultures of Libraires as a Strategic Resource, 

School of Information Studies1. Syracuse University.Vol53.N°1. 2004. 
، بإعتبارها مورد إسرتاتيجي له قيمة يف ضمان الت نظيميةالث قافة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور 

تؤدي إىل زيادة  ال يتالقائمة على املعلومات  الت نظيميةالث قافة وإستمرار املنظمة، من خالل جمموعة من خصائص 
كأداة   الت نظيميةالث قافة  ، ومعرفة الفائدة من إستخدامالت نظيميةون والعمل اجلماعي، والفعاليةروح التعاتب وأن عال

 إسرتاتيجية جلذب املوظفني وخلق تقييمات من قبل املسؤولني.
املكتبات، وذلك من خالل توفري يف  تنجحمو و تن الت نظيميةالث قافة خلصائص  وأبرزت هذه الدراسة أن   

 .من أجل حتقيق جناح شخصي وتنظيمي التوجهقادة للمكتبات احلالية واملستقبلية مع 
 : لسادسةالدراسة ا*

. 2abusive organisationnelle supervisionCulture  Christiante.Adangnito, -

Maitrise : relation industreilles.université de Mantréale, 2013. 

لإلشراف البيئي، وذلك من خالل وجود  الت نظيميةوابق عرف على حتديد الس  هدفت هذه الدراسة إىل الت  
ترتبط بشكل إجيايب  الت نظيميةالث قافة  ن  أ الن تائجراف البيئي، حيث أظهرت واإلش الت نظيميةالث قافة عالقة كبرية بني 

ث يكون يحبرها تؤثر سلبا على هذا اإلشراف، بدو  ال يت باإلشراف البيئي على عكس ثقافة العالقات اإلجتماعية
 بسوء املعاملة وخصائص املوظفني داخل املنظمة.مرتبط 

                                                           
1- Michelle L, et All. Stanton. Organizational Cultures of Libraires as a Strategic Resource, School of 

Information Studies. Syracuse University.Vol53.N°1. 2004. en 

ligne :http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=istpub. Date de consultation :] 25-05-

2017[. 
2- Adangnito, Christian. Culture organisationnelle supervision abusive. Maitrise : relation industrielle, université 

de Montréal, 2013. en ligne : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10734/Adangnito_Christine_2013_memoire.pdf?s

equence=4&isAllowed=y. date de consultation : ]25-05-2017[. 

http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=istpub
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10734/Adangnito_Christine_2013_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10734/Adangnito_Christine_2013_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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 تاسعا: مصطلحات الدراسة:
الّتنظيمية الثّقافة : 
تشكل إنطباعات، وترسخ  ال يتواملدركات " جمموعة مشرتكة من املعتقدات والقيم غري الرمسية رة عن:ي عباه

يف املنظمات وفق أسس الفاعلية إجتاهات، ويرتتب عليها سلوكيات تشكل القواعد األساسية ألداء العاملني 
 .1والكفاءة، كعناصر لتدعيم األداء اجليد"

:المكتبات الجامعية 
ي يؤسس ويدار من قبل اجلامعة لتلبية احلاجات املعلوماتية للطلبة وأعضاء هيئة "هي املكتبة أو النظام املكتيب الذ  

لدراسي والبحث العلمي، ولذلك فإن وظيفة التدريس والكليات واألقسام األكادميية، وأيضا حاجات املنهاج ا
 .2املكتبة اجلامعية تتمثل يف التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع"

 :البحثهيكل عاشرا: 
املختلفة النظرية وانب جلحول اتمحورت الفصول الثالثة األوىل إىل أربعة فصول،  هذا البحثمت تقسيم 

نة در اإلشارة إليه أن  يميع الفصول املكو  ، وجتللدراسة امليدانيةللموضوع املعاجل، يف حني خصص الفصل الرابع 
 ت بتمهيد وخالصة.د خص  للبحث ق

فرضياهتا وتساؤلهتا بإشكالية الدراسة و خصصت لتقدمي املوضوع وخمتلف اجلوانب املتعلقة  ال يتو  مقدمة عامة:
التعرف على خمتلف مراحل  عريف هبا مثبداية بالت   ،الت نظيميةالث قافة ماهية  عاجلنا فيه :الفصل األولأما .وأمهيتها

أساسيات  عاجل الفصل الثاينتطورها، تبيان أمهيتها، أنواع، وظائفها وأخريا أهم العوامل احملافظة عليها. يف حني 
لتعرف على ، العناصر املؤثرة فيها، باإلضافة إىل االت نظيميةالث قافة حيث تطرقنا فيه إىل خصائص ، الت نظيميةالث قافة 

. والفصل الثالث خصصناه للحديث عن الت نظيميةالث قافة خمتلف القيم املكونة هلا، مستوياهتا، أبعادها وتغري 
املكتبات اجلامعية، إنطالقا من التعريف هبا، تبيان أمهيتها، أهدافها، أنواعها، خدماهتا وأخريا اإلدارة العلمية 

 .للمكتبات اجلامعية
للدراسة امليدانية حيث تضمن التذكري بأهم اإلجراءات املنهجية للدراسة،  ناهصفخص  : واألخري الفصل الر ابعأما 

 عرض البيانات وحتليلها، أهم نتائج الدراسة ويف األخري إقرتاحات.
 باملكتبات اجلامعية. الت نظيميةالث قافة خلص البحث إىل خاتمة كانت حوصلة ملوضوع واقع 

                                                           
 .244.ص. المرجع السابقمشري، عمر أدمد.اهلان عبد الرحيم، اخلاليلة، إمي-1
 .45، ص. 2229. عمان: دار صفاء للنشر، المكتبة ومهارات إستخدامهااهلمشري، عمر أدمد. -2
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 تمهيد:
لكبري من قبل املختصني يف علم اإلدارة،  ابشكل خاص  الّتنظيمية الثّقافةبشكل عام و  الثّقافةلقيت حظي موضوع 

واضحا  يف اآلونة األخرية  ظمات أو فشلها، حيث تلقى إهتماما  كوهنا أضحت من احملّددات األساسية لنجاح املنّ 
وهذا ما سنحاول  ،ونقلها وتعليمها وأسباب تغريها عرف على ماهيتها ومصادرها وكيفية تشكيلهابغرض التّ 

 طرق للعناصر التالية: ه يف الفصل األول، من خالل التّ التعرف علي
 .الّتنظيمية الثّقافةتعريف -
 .الّتنظيمية الثّقافةمراحل تطور -
 .الّتنظيمية الثّقافةأمهية -
 .الّتنظيمية الثّقافةأنواع -
 .الّتنظيمية الثّقافةوظائف -
 .الّتنظيمية الثّقافة على افظةالعوامل احمل-
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 .الّتنظيمية الثّقافة.مفهوم 1.1
 :الثّقافة.تعريف 1.1.1

مفهوم واسع وذو جوانب متعددة عرفت عدة تعاريف تتشابه يف عدد من خصائصها وختتلف يف أخرى،  الثّقافة
 ونربز أمهها فيما يلي:

يف لسان العرب )ثقف( مبعىن: جّدد وسّوى، ورجل ثقف: أي رجل  الثّقافةورد جذر  لغة: الثّقافة.1.1.1.1
 .1حاذق، وثقف الرمح: قّومه وسّواه

انا معىن ي أحيطوالتهذيب، وقد تع الثّقافةمرتمجة إىل العربية على أهنا  Cultureلغة اإلجنليزية، فكلمة أما يف الّ 
ذيب هعهد والتّ وتعين التّ   Cultivationاهتادين، ومن مشتقّ العبادة و التعين   Cultواحلضارة، وجذر الكلمة ه

 والرعاية.
ي يتكون من املعرفة، املعتقدات، املركب الذّ  لّ بذلك الكّ  الثّقافةيعرف مصطلح  إصطالحا: الثّقافة.1.1.1.1

يف  يكتسبها اإلنسان بصفته عضوا   اّليتالفن، األخالق، القانون، العادات وغريها من املقدرات واألعراف 
 .2اجملتمع

تعين عملية حراثة األرض،  اّليتاألصل و  ة( التينيculture) الثّقافةأن مصطلح  (démorgonيرى دميورغون )-
 .3تناء بتهذيب اإلنسانعرعاية العقل واإل الثّقافةويف اللغة تعين كلمة 

 اإلجنازات املتميزة عنموز، املنقول عن طريق الرّ وب اط مسترتة أو ظاهرة لسلوك املكتتتألف من أمن الثّقافةكما أن   
من أفكار تقليدية، وكافة القيم  الثّقافةياء املصنوعة، ويتكون جوهر للجماعات اإلنسانية، ويضمن ذلك األشّ 

 روط الضرورية له من ناحية أخرى.الشّ بلوك من ناحية وتتصل فتعترب نتاج السّ  ةيالثّقاف، أما األنساق 4املتصلة هبا
تنتقل من جيل إىل  اّليتخلقها اهلل وحده مبا فيها املنتجات املادية وغري املادية  اّليتوتعرف على أهنا " البيئة -

 آخر، فهي بذلك تتضمن األمناط الظاهرة والباطنة لسلوك املكتسب عن طريق الرموز، والذي يتكون يف جمتمع 
 

                                                           
 .26.. صالمرجع السابقبركة، مشنان. -1
. . ص6002بريوت: جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  .معجم العلوم اإلنسانيةفارنسوا ؛ كنورة، جورج. دورتيه، جان  -2

 .622.622ص.
3-Mohammed Nouiga.la conduit par la qualité dans un contexte socioculturel : Essai de modalisation 

systémique et application à l'entreprise marocain, thèse de doctorat : génie industrielle dirigér ,paris, 2003.p 

53. en ligne:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B7z9Efr7638J:ekladata.com/pIK-

dcpGl17nzYo43uKFOxhMOWI.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=eg.date de consultation :] 13/05/2017[. 
. اإلسكندرية: دار المصطلحات االجتماعيةعربي(: شرح لكل -. قاموس علم االجتماع الحديث )فرنسيعاطف، عيث؛ جابر. إبراهيم -4

 .120.121. ص.املعرفة اجلامعية. ص

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B7z9Efr7638J:ekladata.com/pIK-dcpGl17nzYo43uKFOxhMOWI.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=eg.%20date
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B7z9Efr7638J:ekladata.com/pIK-dcpGl17nzYo43uKFOxhMOWI.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=eg.%20date
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B7z9Efr7638J:ekladata.com/pIK-dcpGl17nzYo43uKFOxhMOWI.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=eg.%20date
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 1معني من أفكار ومعتقدات وفنون وقيم وقوانني وعادات وغري ذلك".
أن يكون  بدالقرار، حيث تشري األدبيات إىل أّن القادة الفاعلني الر على صانعي مبثابة إطار مرجعي يؤثّ  الثّقافةف

، 2تشكل منظمة معينة اّليتارخيي والفلسفي، وخمتلف اهلياكل تّ قاليد، التطور اللديهم فهم واضح للعادات، التّ 
 والقيم واملعايري السائدة داخل املنظمة. هذا يتطلب معرفة واسعة مبختلف اإلفرتاضات حيث أنّ 

ن يرتبطون إكتسبها جمموعة األفراد الذيّ  اّليتجمموعة األفكار : "ابأهنّ  إجرائيا تعرف الثّقافةومن خالل ما سبق ميكن 
 ."ين أو غريهادّ عا  برابط معني مثل: اللغة أو الم

 :الّتنظيمية الثّقافة.تعريف 1.1.1
مات األعمال ومهما لدى منظّ  بارزا   أغلب القرارات املصنوعة داخل املنظمة إذ تلعب دورا   الّتنظيمية الثّقافةر تؤطّ 
 نظيمي.غيري التّ طوير والتّ ايل البد من الرتكيز عليها يف مرحلة التّ وبالتّ 

 تعطي اّليتثقافة املنظمة بأهنا:" ذلك النموذج من اإلفرتاضات األساسية Scheine)* (1985فقد وصف -
كيف خلارجي عامل مع مشكالت التّ طور من خالل تعلم كيفية التّ اجلماعة قدرة على اإلبتكار، واإلكتشاف أو التّ 

عامل مع أعضاء اجلدد بطريقة صحيحة عن قة والتّ والتكامل الداخلي، وتستطيع كذلك العمل بنجاح مبين على الثّ 
 3بعالقة مباشرة مع تلك املشكالت. عورطريق اإلدراك، والتكفري، والشّ 

هي: "كل الفلسفات واإليديولوجيات، القيم، املعتقدات،  الّتنظيمية الثّقافة ،Hellriegeleوحسب -
 4.اإلفرتاضات، التوقعات، املواقف واملعايري املشرتكة

 نذكر منها ما يلي: الّتنظيميةباإلضافة إىل خمتلف هذه التعاريف، هناك تعاريف أخرى للثقافة 
 5مة".قة يف املنظّ تشكل القوى الدافعة أو القوى املعوّ  اّليتهي" كل العوامل  الثّقافةالّتنظيمية-

                                                           
 .22.. ص 6010عمان: كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،  .الكافي في مفاهيم علم المكتبات والمعلوماتالصرايرة، خالد عبده.  -1

2-Barbara ,Fralinger, Valerie, Olson.OP-Cit.P..86. 
(، وهو أستاذ سابق يف كلية سلون لإلدارة يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قد وضع عالمة بارزة 1261مارس  2)ولد يف  إدغر هنري شاين -*

. وهو ابن أستاذ جامعة شيكاغو السابق مارسيل الّثقافة الّتنظيميةو  ،ت، مبا يف ذلك التطوير الوظيفيعلى جمال التطوير التنظيمي يف العديد من اجملاال
 شاين.

3 -Homri, Sabiha. Culture de l’organisation : Quel impact pour la gestion des connaissances ?.en 

ligne:http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/homri-culture-organisationmai2012.pdf. Date de 

consultation :] 04-03-2017[. 
4-Adandango, Christine. Culture organisationnelle et supervision abusive. Maîtrise :relations industrielles, 

Université de Montréal, 2013. P32. en ligne : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10734/Adangnito_Christine_2013_memoire.pdf?s

equence=4&isAllowed=y. date de consultation : ]13-05-2017[. 
 .62.. ص6012. القاهرة: مركز األحباث املهنية لإلدارة "مبيك"، أنت القائد غذا   مصطفى، حممد كمال. -5

http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/homri-culture-organisationmai2012.pdf
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/homri-culture-organisationmai2012.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10734/Adangnito_Christine_2013_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10734/Adangnito_Christine_2013_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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لوك كوسيلة تنظيمية يف تنتج عن قواعد السّ  اّليتمن القيم واملعتقدات املشرتكة  جمموعةهي "  الّتنظيمية الثّقافة-
 1احلياة".

 2مة بني األعضاء سواء موظفني أو مديرين.جمموعة من القيم واملعايري املشرتكة يف املنظّ هي  الّتنظيمية الثّقافة-
منية، نظيمي، واملشاركة يف اخلربات وتوقعات اجملموعات والقواعد غري املكتوبة أو الضّ اريخ التّ "هي تركيبة من التّ -

 .3بناء إجتماعي معقد" الثّقافةتؤثر يف سلوك كل فرد من أفراد املؤسسة، وتعترب  اّليتفاعالت واألخالقيات والتّ 
على أهنا: " جمموعة من القيم والرموز  الّتنظيميةقافة من التعاريف السابقة ميكن صياغة تعريف إجرائي للثّ 

عامل مع اعدة من أجل التّ لوك واملساألساسية املوجهة واملشكلة لإلدراك والتقدير والسّ  واالفرتاضاتواملعتقدات 
واهر واملتغريات واإلستجابة هلا، فهي مبثابة الروح بالنسبة للمؤسسة والبعد اخلفي هلا الذي يشكل خمتلف الظّ 

 الطابع املتميز.
 :الّتنظيمية.مراحل تطور للثقافة 1.1

 الثّقافةمبراحل عدة، وقد أثر هذا التطور يف تشكيل وإعادة هذه  الّتنظيميةوير، مرت القيم غيري والتطّ نتيجة للتّ 
 4كما يلي:الثقافة التنظيمية   ، لذلك ميكن حتديد مراحل تطورالّتنظيمية
 لمرحلة األولى: المرحلة العقالنية..ا1.1.1

ألداء مهامه،  ويف ظل هذه املرحلة مت النظر للفرد العامل من منظور مادي، حبيث يتم حتفيزه ماديا
قيم  قرارنيكية، ويف هذه املرحلة يتم إنظرت إىل اإلنسان نظرة ميكا اّليتمن رواد هذه النظرية RTAYLO*نوكا

                                                           
1- Measuring Core Dimensions of Organizational Culture: A Review of Research and Development of a 

New Instrumen.Enligne:https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/iag/documents/WP_53_Delobbe.pdf. Date de 

consultation : ]04-03-2017[. 
2- Jean-Philippe, Chevalier Bonin.L'influence de la culture organisationnelle sur l'épuisement professionnel: 

étude comparative entre cols blancs et policiers d'un service de police urbain. Mémoire de maîtrise, 

Université de Montréal, 2013. P.24. en ligne : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9835/Chevalier-Bonin_Jean-

Philippe_2013_Memoire.pdf. Date de consultation : ]24-05-2017[. 
. 6012طرابلس: دار البهجة للنشر والتوزيع، معجم مصطلحات إدارة المعلومات وإدارة المعرفة: إنجليزي عربي. دياب، مفتاح حممد.  -3

 .61.ص
 الثّقافة. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للتخطيط اإلستراتيجي وعالقته بأنماط املصري، كمال مصطفى أمحد -4

: على اخلط املباشر. 22ص.. 6011، ، غزةأصول تربوية، اجلامعة اإلسالمية اجستري:رسالة مالسائدة في مدارسهم. يةالّتنظيم
https://www.dropbox.com/s/9c6o8p55oe8d8ou/023.pdf .[ :6012-02-11متت الزيارة بتاريخ.] 

يكي سعى لتحسني الكفاءة مهندس ميكانيك أمر :( 1212مارس  61 - 1122مارس  60):FredrickTaylor باإلجنليزية  :فريدريك تايلور*
، كما يعد تايلور واحدا من قادة الفكر يف حركة الكفاءة، ن من أوائل املستشارين اإلدارينيكما كا،  لعلم اإلدارة األب الروحييعترب مبثابة  ،الصناعية

 أفكاره تعترب عامليا  شديدة التأثري يف احلقبة التقدمية.و 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/iag/documents/WP_53_Delobbe.pdf
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/iag/documents/WP_53_Delobbe.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9835/Chevalier-Bonin_Jean-Philippe_2013_Memoire.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9835/Chevalier-Bonin_Jean-Philippe_2013_Memoire.pdf
https://www.dropbox.com/s/9c6o8p55oe8d8ou/023.pdf
https://www.dropbox.com/s/9c6o8p55oe8d8ou/023.pdf
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، حيث تتغري القيم من املرحلة األوىل من قيم مادية إىل وميكن مالحظة هذا التغيري يف مراحل تطور الفكر اإلداري
 املرحلة الكالسيكية وكذلك مرحلة العالقات اإلنسانية.قيم معنوية، وهذا ميكن مالحظته يف 

 ة المواجهة.لالمرحلة الثانية: مرح.1.1.1
قوقه حلعنصر اإلنسا ي وعدم إعطائه وإمهااليف هذه املرحلة ظهرت قيم تنظيمية جديدة، فظهور النقابات العمالية 

 1وواجباته، أدت إىل إقرار قيم احلرية واإلحرتام والتقدير.
 المرحلة الثالثة: مرحلة اإلجماع في الرأي..1.1.1

، وتضمنت تعزيز مفهوم إىل العاملنيمت نقل اإلدارة من املديرين  ملرحلة قيم احلرية يف العمل، حيثأظهرت هذه ا
لرتسيخ جمموعة من القيم X Y*تافرضيالقيم اإلدارية، وتطرقت هذه املرحلة من خالل هذا املفهوم إىل  وأمهية

 2فرضية.ل بكاخلاصة 
 المرحلة الرابعة: المرحلة العاطفية..1.1.1

دت على أمهية املشاعر واألحاسيس واعتربت العامل كتلة من املشاعر واألحاسيس وليس جمرد آلة شدّ 
 .3ميكانيكية

 المرحلة الخامسة: مرحلة اإلدارة باألهداف..1.1.1
 يف إختاذ القرار  الّتنظيميةالقيم يف هذه املرحلة على املشاركة بني اإلدارة والعاملني فيما يتعلق بالعمليات  تز ركّ 

نظيم وكذلك املسؤولية والتخطيط والتنسيق واإلشراف، باإلضافة إىل العمل بشكل مجاعي يف حتديد أهداف التّ 
 .4املشرتكة

 

                                                           
وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي في اإلدارات العمومية الجزائرية: المصالح الخارجية لوالية الوادي  الّتنظيمية الثّقافةبوبكر، منصور.  -1

 .12.. ص6002قسنطينة، جامعة ، ماجستري: علم النفس العمل والتنظيمرسلة نموذجا.
*-Y X :إن من أبرز النظريات اليت تناولت العامل البشري يف اإلدارة ومهدت بصورة كبرية لعلم إدارة املوراد البشرية، هي نظرية"X"  و"Y"   واليت تركز

على أمهية فهم العالقة بني الدافعية  ماكجروجر على سلوك الثواب والعقاب لإلفراد ومدى تأثري املكافأة واجلزاءات يف العمل حيث ركز دوجالس 
 .وفلسفة الطبيعة البشرية

: دراسة ميدانية على مستوى كلية الملك خالد العسكرية: المدنيين وعالقتها باإللتزام التنظيمي التّنظيمية الّثقافة. الشلوي، محد بن فرجان -2
: على اخلط املباشر.16. ص6002للعلوم األمنية، ربية جامعة نايف الع، ماجستري: العلوم اإلداريةرسالة والعسكريين.

http://www.creativity.ps/library/data/1429281254959679.pdf.[.6012-02-11]: ت الزيارة بتاريخمت 
وعالقتها بمشاركة العمال في عملية إتخاذ القرار: دراسة ميدانية بمؤسسة إتصاالت الجزائر )الوحدة  الّتنظيمية الثّقافةباية، عبد الدائم.  -3

 .11.. ص6016، 6جامعة اجلزائر، س العمل وتسيري املوارد البشريةماجستري: علم النف رسالةالعملية بالبليدة(.
 .22 .صالمرجع السابق. كمال مصطفى أمحد. ،املصري  -4

http://www.creativity.ps/library/data/1429281254959679.pdf
http://www.creativity.ps/library/data/1429281254959679.pdf
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 السادسة: مرحلة التطوير التنظيمي. المرحلة.1.1.1
ستخدام منهجية البحث إل األفكار واملعلومات اإلدارية و ظهرت يف هذه املرحلة قيم جديدة متثلت يف حتلي

نظيمي من خالل وضع خطط مستقبلية، وقد صاحب طوير التّ ميكن من خالهلا إجياد ما عرف بالتّ  اّليتالعلمي، 
غوط يف متثلت يف االهتمام بالعالقات اإلنسانية واجلوانب النفسية ودراسة الضّ ذلك ظهور مفاهيم وقيم جديدة 

 .1العمل واإلجهاد وحاالت التوتر واإلنفعال
 المرحلة السابعة: مرحلة الواقعية:.1.1.1

 ،إدراك عمل املديرين ملفهوم القيادة وأمهيتها منمرت هبا القيم،  اّليتابقة السّ  اتمزجيا من مراحل التطور  تعد
 .2ومراعاة ظروف البيئة احمليطة، والتنافس، وظهور مصطلحات جديدة

 (:01من خالل الشكل رقم) الّتنظيمية الثّقافةكن توضيح مراحل تطور ومي
 .الثّقافةالّتنظيميةور (: مراحل تط11شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 .طالبتينالمصدر: من إعداد ال

 .الّتنظيمية الثّقافة.أهمية 1.1
من املديرين يعطون  مات املعاصرة فالكثريجانبا  مقبوال  وذا أولوية يف كثري من املنظّ  الّتنظيمية الثّقافةلقد أصبحت 

يف منظماهتم ألهنم يعتربوهنا من أهم املكونات األساسية للمنظمة  الّتنظيميةثقافة هتمام الكايف للّ األولوية واإل

                                                           
للمدرسة من وجهة نظر  الّتنظيمية الثّقافةدور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزة وعالقته ب، سعيد خضر سعيد. الداعور -1

متت .tp://library.iugaza.edu.ps/thesis/70856.pdfht: على اخلط املباشر. 22. ص6001غزة،  ،ماجستري: أصول الرتبيةرسالة . المعلمين
 .[6012-02-11 ]:الزيارة بتاريخ

 رسالةوالعالقات االجتماعية داخل المؤسسة الجزائرية: دراسة حالة بالمؤسسة المينائية لسكيكدة. الّتنظيمية الثّقافةمعاوي، سامية. -2
 .26.ص .6002عنابة، اجتماع، جامعة ماجستري: علم 

املرحلة 
 العقالنبة

مرحلة 
 املواجهة

مرحلة 
 اإلمجاع يف

 الرأي

 املرحلة
 العاطفية

مرحلة 
التطوير 
 التنظيمي

يةمرحلة الواقع  

مرحلة 
اإلدارة 

 باألهداف

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/70856.pdf
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كما أهنا ختلق ضغوطا  على األفراد العاملني هبا للمضي قدما  للتفكري   ،مة إىل حد كبريد جناح املنظّ حيث إهنا حتدّ 
 يف املنظمات يف األوجه التالية: الّتنظيمية الثّقافةتتناسب معها، وتكمن أمهية والتصرف بطريقة تنسجم و 

حتديد أبعاد اإلختالفات بني املنظمة، وتسهل بناء اإللتزام لدى األفراد بشيء ما، أكثر من اإلهتمامات -
 الشخصية األخرى للفرد.

 1.ستغناءواإلواإلختيار والرتقية  حتديد معايري اإلستقطاب-
تعمل كاملادة  الثّقافةتؤدي إىل وجود نظام إجتماعي ثابت، وتضيف الفجوة بني معتقدات األفراد وأفعاهلم، ف-

 تساعد على ربط املنظمة مع بعضها البعض. اّليتالالصقة، 
 2دور يف حياة األفراد واملنظمات، ميكن إبرازه يف النقاط التالية: الّتنظيميةللثقافة  كما أنّ 

 على جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها. ةالثّقافتعمل -
حتدث يف احمليط الذي يعملون به،  اّليتعلى توسيع أفق ومدارك األفراد العاملني حول األحداث  الثّقافةتعمل -

 ه ثقافة املنظمة تشكل إطارا مرجعيا يقوم يف ضوئه األفراد بتفسري األحداث واألنشطة.أي أنّ 
أو مشكلة معينة  معينا   الفرد عندما يواجهه موقفا   ألفراد واجلماعات، فمن املعروف أنّ تساعد يف التنبؤ بسلوك ا-

 3ينتمي إليها الفرد يصعب التبوؤ بسلوكه. اّليت الثّقافةفإنه يتصرف وفقا لثقافته، أي بدون معرفة 
 التكيف مع البيئة اخلارجية، كما اهنا تؤثر يف املوقع التنافسي للمنظمة. ،تساعد يف حل مشكالت-
 4تتصف بالدقة بأقل كلفة وأقصر وقت. اّليتختتار املناخ التنظيمي املالئم إلختاذ القرارات العقالنية -

تريد أن تصبح قادرة على املنافسة،  اّليتمن القضايا األساسية لدعم كل املنظمات  الّتنظيمية الثّقافةجند أن 
، إىل جانب كوهنا 5باإلضافة إىل دراسة التغيري التنظيمي بإعتبارها عامال أساسيا للتحسن املستمر يف املنظمات

 عنصر مهم لدراسة أو إختيار املوارد البشرية املؤهلة للتعامل مع التقدم التكنولوجي.

                                                           
في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنية  الّتنظيمية الّثقافةياس أثر عوامل قاملدان، سامي عبد اهلل، موسى، صباح حممد.  -1

: على اخلط املباشر. 111.. ص6010، 12جملة اإلدارة واإلقتصاد. ع. )أورانج(: دراسة حالة
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9539. [.6012-02-11]: بتاريخ الزيارةمتت 

 .122ص.. 6002. عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، خالقيات العملأالسكارنة، بالل خلف.  -2
 .121ص.. 6001. عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، التطوير التنظيمي واإلداريالسكارنة، بالل خلف.  -3
المالية وأثرها في فاعلية المنظمة: بحث مقدم إلجابة عينة  الثّقافةفي تعزيز ممارسات  الّتنظيمية الّثقافةدور عدنان، حممد شريف، أثري، أنور.  -4

-111. )111ص. .1260، 12، ع01. جملة األنبار للعلوم االقتصادية. مج السياراتمن المدراء العاملين في الشركة العامة لتجارة 
 [.6012-02-11متت الزيارة بتاريخ:]. http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111084: على اخلط املباشر(.116

5-Miguel ,Eduardo et all. L’importance de la culture organisationnelle aux entreprises. En ligne : 
http://negociosymanagement.com.ar/?p=5016. Date de consultation :] 24-05-2017[. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9539
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9539
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111084
http://negociosymanagement.com.ar/?p=5016
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واإلحساس باهلوية بالنسبة تكمن يف إجياد الشعور  الّتنظيمية الثّقافة وبناء على ما تقدم، ميكن القول بأن أمهية
، واملساعدة على خلق االلتزام بينهم كمرشد للسلوك املالئم؛ فهي بذلك تسهل من عملية الوالء للعاملني

 ماعة.التنظيمي وتعزز استقرار وتوازن املؤسسة كنظام اجتماعي، وتعمل كمنبه لتشكيل وإرشاد سلوك الفرد واجل
 .الّتنظيمية الثّقافة.وظائف 1.1

 إىل أربع وظائف رئيسية وهي كاآليت:  الّتنظيمية الثّقافةوهناك من يقسم وظائف 
وحد، مما مشاركة العاملني نفس املعايري والقيم مينحهم الشعور بالتّ ّن إ تعطي أفراد المنظمة هوية تنظيمية:-1

تسود يف  اّليتعرف على األفكار والقيم كان من املمكن التّ يساعد على تطوير اإلحساس بغرض مشرتك. فلما  
 1.املنظمة كلما كان ارتباط العاملني قوي ا برسالة املنظمة وزاد شعورهم بأهنم جزء حيوي منها

الشعور باهلدف املشرتك يشجع اإللتزام القوي من جانب من يقبلون هذه  إنّ تسهل اإللتزام الجماعي: -1
 .الثّقافة

على التنسيق والتعاون الدائمني بني أعضاء املنظمة وذلك من  الّتنظيمية الثّقافةتشجع تعزز استقرار النظام: -1
 خالل تشجيع الشعور باهلوية املشرتكة وااللتزام. 

للمعا ي  فثقافة املنظمة توفر مصدرا  لوك من خالل مساعدة األفراد على فهم ما يدور حولهم: تشكل السّ -1
مبثابة  دور ثقافة املنظمة ويكون الوظائف السابقة، من يتحقق تفسر ملاذا حتدث األشياء حنو ما  اّليتاملشرتكة 

 ذي يربط أفراد املنظمة بعضهم بعض، ويساعد على تعزيز السلوك املنسق الثابت للعمل.مغ الّ الصّ 
 :الّتنظيمية الثّقافة(: يوضح وظائف 06والشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

                                                           
على اخلط . ثقافة المنظمةترغيين، صباح.  -1

-  ch?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.fareshttp://webcache.googleusercontent.com/searاملباشر:

boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg. 
 [.6012-01-02]: بتاريخ الزيارة متت

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.fares%20%20-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.fares%20%20-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
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 .الثّقافةالّتنظيمية(: وظائف 11شكل رقم )

 
 طالبتين.من إعداد الالمصدر: 

 للثقافة أربع وظائف، وهي كالتايل:  أنّ Pederson &Scrensen كما يرى كل من 
 جتماعية املعقدة.تنظيمات اإليف فهم الّ  الثّقافةكأداة حتليلية للباحثني، حيث تساهم مناذج   الثّقافةتستخدم  1-
 نظيمي.طور التّ كأداة للتغيري ووسيلة من وسائل عمليات التّ   الثّقافةتستخدم  2-
كأداة إدارية لتحسني املخرجات االقتصادية للمؤسسة، وأيضا لتهيئة أعضاء املؤسسة   الثّقافةتستخدم  3-

 دها اإلدارة.حتدّ  اّليتاجتماعيا لتقّبل القيم 
 .1البيئة اخلارجية املضطربة كأداة احلس اإلدراكي لدى أعضاء املؤسسة عن  الثّقافةتستخدم  -4
ا تساهم رر بسمعة املؤسسة، كما أهنّ تلحق الضّ  اّليتالئقة و لوكات غري الّ ثقافة املؤسسة تقوم حبمايتها من السّ  إنّ 

ثقافة املؤسسة تشكل وسيلة أساسية ألعضاء أكثر قوة  ايل فإنّ بشكل كبري يف ختفيض تسرب املعلومات، وبالتّ 
 .طرف اجملتمع احمليط ة للمؤسسة منلنظرة جديد

 :الّتنظيمية الثّقافة.أنواع 1.1
ذي يستخدم، كما أهنا ختتلف من قسيم الّ أنواع عديدة خمتلفة من مكان إىل آخر، حسب التّ  الّتنظيميةقافة للثّ 

 منظمة إىل أخرى ومن قطاع إىل آخر، فيما يلي عرض ألبرز أنواعها:
تتحدد خمتلف املهام والصالحيات  الثّقافةيف مثل هذه : (Bureaucratic Culture)البيروقراطية الثّقافة-1

 العمل يكون منظم ويعتمد على الرقابة واإللتزام. حيث أنّ ، واملسؤوليات بني اإلدارات واملكاتب
                                                           

ة العلوم ، كليالجزائري األلفية الثالثة الملتقى الوطني األول حول االقتصاد، مداخلة ضمن التحوالت وثقافة المؤسسةعلي عبد اهلل،  -1
 .2.. ص6006ماي،  61-60ليدة االقتصادية، جامعة الب

وظائف الثقافة 
التنظيمية

إعطاء -1
ميةاهلوية التنظي

تسهيل اإللتزام -6
اجلماعي

تشكيل -2
السلوك

تعزيز -1
إستقرار النظام
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يكون فيها  اّليتيظهر يف بيئات العمل  الثّقافةهذا النوع من  :(Innovative Culture)اإلبداعية  الثّقافة-1
 1صف أفرادها باجلرأة واملخاطرة يف إختاذ القرارات.حدي واملخاطرة هي املعايري املعتمدة يف العمل ويتّ التّ 
عاون فيما بني العاملني فيسود فاعل والتّ بالتّ  الثّقافةتتسم هذه :(Suppoative Culture) المساندة الثّقافة-1

 2ريق ومراعاة املبادئ اإلنسانية.قة والعدل واإلنصاف، والعمل بروح الفيف املنظمة جو من الثّ 
حيققها  اّليتتائج يكون الرتكيز يف طريقة إجناز العمل وليس النّ  : (ProcessCulture) ثقافة العمليات-1

ذي يكون أكثر  دقة اجح هو الّ نّ الم، والفرد هسذين يعملون على محاية أنففراد الّ ،فينتشر  احلذر  واحليطة بني األ
 وتنظيما  يف العمل.

تائج، كما تعطي وتكون موجهة حنو اهلدف وإجناز العمل والرتكيز على النّ : (Task Cultureام )ثقافة المه-1
ا يف بارز   تلعب دورا   اّليتتائج، فهي تركز على اخلربة لتحقيق أفضل النّ  ثابتةأمهية خاصة إلستخدام املوارد بطريقة 

 .3صناعة القرار
لوائح قافات على وجود جمموعة من الّ تعتمد هذه النوعية من الثّ  :(Role Culture) ثقافة الدور-1

كل فرد فإن ّ  الثّقافةيف ظل هذا النوع من  ،جيب إتباعها إلجناز املهام وحتقيق األهداف اّليتارمة واإلجراءات الصّ 
يق اإلدارة، ومن صية يتم التنسيق بينها عن طر خصالوظائف التّ  قيد به، وكذلك فإنّ يقوم بدور حمدد جيب عليه التّ 

 4أبرز السمات املصاحبة لثقافة الدور التنبؤ واإلستقرار.
 :الّتنظيمية الثّقافة( يوضح خمتلف أنواع 01والشكل رقم )

                                                           
في دعم عمليات إدارة المعرفة: دراسة إستطالعية آلراء عينة من المدرسين  الّتنظيمية الّثقافةدور املالح، إسراء طارق، صاحل، شيماء حممد.  -1

 :على اخلط املباشر. 111.. ص6016، 110، ع12جملة تنمية الرافدين، مج في جامعة الموصل،
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62717[ :6012-02-10. متت الزيارة بتاريخ.] 

: دراسة إستطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في المعهد التقني في الوالء التنظيمي ّتنظيميةال الّثقافةدور صادق، رانا جميد وآخرون.  -2
: على اخلط املباشر.121.. ص6012، 12، ع1جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، مج .في مدينة أربيل. 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120400.[ :6012-02-10متت الزيارة بتاريخ.] 
لمدير المدرسة ودورها في اإلبداع اإلداري من وجهة نظر مديري مدرسة التعليم اإلبتدائي الّثقافة الّتنظيمية . حممد بن علي بن حسن ،لليثيا -3

: على اخلط املباشر. 62.. ص0160، اإلدارة الرتبوية والتخطيط،جامعة أم القرى ماجستري: رسالةبالعاصمة المقدسة. 
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D

9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9

%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8

D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8

%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf. :[6012-02-10]متت الزيارة بتاريخ. 

ماجستري: علم رسالة وعالقتها بديناميكية جماعة العمل: دراسة مسحية على عمال ثانوية عمراني العابد. الّتنظيمية الثّقافةشطي، آمنة.  -4
 .12.. ص6012جامعة بسكرة،اإلجتماع، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62717
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62717
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120400
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120400
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
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 الثّقافةالّتنظيمية(: أنواع 11شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الطالبتين.

 :الّتنظيمية الثّقافة. العوامل المحافظة على 1.1
 هناك ثالث عوامل رئيسية تعلب دورا كبريا يف احملافظة واإلبقاء على ثقافة املنظمة وهي:

تتخذها، فإىل أي  اّليتإن ردود فعل اإلدارة العليا تعترب عامال مؤثرا على ثقافة املنظمة من خالل القرارات .1.1.1
مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك املنتظم من خالل إستخدام لغة واحدة ومصطلحات وعبارات وطقوس مشرتكة، 

فلسفة اإلدارة العليا يف كيفية معاملة العاملني تتضمن التوجهات حول العمل و  اّليتوكذلك املعايري السلوكية 
وسياسة اإلدارة إجتاه اجلودة والغياب، وكذلك سياستها حول تنفيذ القواعد واألنظمة والتعليمات، فإذا ما حافظت 

هذا سيؤثر على ثقافة  ختص املنظمة ككل فإنّ  اّليتاإلدارة العليا على سياستها وفلسفتها من مجيع النواحي 
 1.املنظمة

يف احملافظة على ثقافة املنظمة،  كبريا    تلعب عملية جذب العاملني وتعيينهم دورا   إختيار العاملين:.1.1.1
ذين لديهم املعرفة واخلربات والقدرات لتأدية مهام العمل واهلدف من عملية اإلختيار هو حتديد إستخدام األفراد الّ 

                                                           
فلسطين. "Paltelعلى مستوى األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على شركة االتصاالت " الّتنظيمية الثّقافةأثر عكاشة، أسعد أمحد حممد.  -1

: على اخلط املباشر. 62.. ص6001غزة،  ،اجلامعة اإلسالمية ،دارة األعمال: إماجستريرسلة 
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82380.pdf. [.7342-30-41:]الزيارة بتاريخ متت 

يةالبريوقراط الثّقافة-1  
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جيب أن يكون هناك موائمة بني املهارات والقدرات واملعرفة املتوفرة لدى  يف املنظمة بنجاح يف عملية اإلختيار
 .1الفرد مع فلسفة املنظمة

نه قد يتأثر األداء ل احملافظة على ثقافة املنظمة، ألمبعىن ال يكون هناك تناقض بني األفراد يف املنظمة من أج
 .ن ثقافة ال تتناسب مع ثقافة املنظمةوالفاعلية يف املنظمة بسبب تأثري العاملني اجلدد الذين حيملو 

هذه العناصر ال تعرف ثقافة املنظمة  عند اختيار عناصر جديدة يف املنظمة فإنّ  المخالطة االجتماعية:.1.1.1
هذا أمر ني اجلدد على األفراد العاملني وعلى ثقافة املنظمة و تعرف املوظف يقع على عاتق اإلدارة أن وبالتايل

 أداء يف املنظمة. ضروري حىت ال يتغري
 .العوامل احملافظة على الثّقافة الّتنظيمية( يوضح 02والشكل رقم )

 الّتنظيمية الثّقافةالعوامل المحافظة على (: 11شكل رقم )
 

 
 

 .المصدر: من إعداد الطالبتين
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
سة إتصاالت الجزائر، وحدة سوعالقتها بمشاركة العمال في عملية إتخاذ القرار: دراسة ميدانية بمؤ  الّتنظيمية الثّقافة، أسعد أمحد حممد.باية -1

 .22.. ص6016ماجستري: علم النفس العمل وتسيري املوارد البشرية: جامعة اجلزائر، رسالة . العملية بالبليدة

اإلدارة العليا-1 إختيار العاملني-6 ملخالطة اإلجتماعية-1
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 خالصة الفصل:
تدعمه منظومة من القيم واملعتقدات واإلفرتاضات  تعترب املنظمة نظام متكامل من السلوك اإلستماعي

م الواقع التنظيمي وتشكل هوية املنظمة، تعترب مقاربة قي اّليت، الّتنظيمية الثّقافةمتثل ما يعرف ب اّليتاألساسية و 
ا للدور الذي أكدته يف تفسري الكثري من املمارسات  والسلوكيات، م هبا من قبل الباحثني نظر حيث تطور اإلهتما

فهي جتمع املنظمة يف كيان واحد متكامل، جيعلها وحدة مرتابطة هلا حيث تلعب دورا  حيويا  يف حياة املنظمة، 
ء إجتاه واضح وحمدد، وهي جتمع بني أفراد املنظمة وتوجههم حنو املنافسة هدف واحد و هو اإلستمرار وبقا

 دورا  أساسيا  يف الرقابة على سلوك األفراد داخلها. الّتنظيمية الثّقافةاملنظمة، وقدرهتا على املنافسة، كما تلعب 
 
 

 

 

 

 

  



 

 الفصل الثاني: 

 مقومات الثقافة التنظيمية
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 تمهيد: 
مهما كانت طبيعة نشاطها، فهي تلعب دورا  لنجاح أي مؤسسةمن أهم العوامل بالنسبة  الّتنظيمية الثّقافةتعترب 
ية األمهية يف متاسك فريق العمل واحلفاظ على هوية اجلماعة وبقائها، وهي أداة فعالة يف توجيه سلوك ايف غ

 العاملني ومساعدهتم على أداء اعماهلم بصورة أفضل. 
 تكمن اّليت الّتنظيمية الثّقافة يف اجلديدة واألفكار اإلبداع استيعاب يف للنجاح اقةالطّ  لديها الناجحة فاملؤسسات

تقرار ألعضائها، فاألفراد سقق اإلحيوجود ثقافة للمنظمة وانتشارها  معه ، ألنّ واإلبتكار اإلبداع عمليات قلب يف
ذي يتبعه أعضاء اجملتمع الواحد، لوك الّ يف املنظمة يعرفون ما يتوقع منهم، وماذا يتم عمله، فهي تعكس منط السّ 

نتقاهلا إحتفاظ باملعلومات و كر مبا يساعد على اإلوالتذ  ويساعد على إنشائها وتطورها قدرة اإلنسان على التعلم
 من جيل إىل جيل.

 وسنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل إبراز العناصر التالية:
 .الّتنظيمية الثّقافةخصائص -
 .الّتنظيمية الثّقافةالعناصر املؤثرة يف -
 .الّتنظيميةالقيم املكونة لثقافة -
 .الّتنظيمية الثّقافةمستويات -
 .الّتنظيمية الثّقافةبعاد أ-
 تغيري ثقافة املنظمة.-
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 :الّتنظيمية الثّقافة.خصائص 2.1
خرى، ألن هذه اخلصائص هلا أ إىلمن منظمة  الّتنظيمية الثّقافةاء الباحثني يف تقسيم خصائص آر  تختلفإلقد 
يف املنظمة كما تزيد من إنسجام وتوافق العاملني، وتتمثل هذه اخلصائص  ور الفعال يف تعزيز الرمسية واإلنضباطالدّ 

 فيما يلي:
إختالف حتتوي على ثقافات فرعية ختتلف بال متتلك املنظمة ثقافة واحدة وإمنا  نظام مركب: الّتنظيمية الثّقافة

 .1الرئيسية يف املنظمة الثّقافةقافات الفرعية و ليها وعادة ال يوجد تعارض بني الثّ إاألفراد املنتمني 
قافة داخل املنظمة، وذلك من خالل خلق اإلنسجام بني العناصر املختلفة للثّ نظام متكامل:  الّتنظيمية الثّقافة

 ينعكس أثره على باقي العناصر األخرى. الثّقافةأي تغيري على أحد عناصر  حبيث أنّ 
حتدث داخل أو خارج املنظمة وهذا  اّليتاملتغريات مع  الّتنظيمية الثّقافةتتكيف نظام مرن:  الّتنظيمية الثّقافة

 لتحقيق أهداف املنظمة.
عادة ما تكون ثقافة املنظمة قابلة للتغيري والتطوير متاشيا مع املتغريات نظام متغير ومتطور: الّتنظيمية  الثّقافة

 .2هداف املنظمةأالبيئية الداخلية واخلارجية من أجل حتقيق 
 ميكن أن نذكرها كما يلي:  الّتنظيميةوهناك خصائص أخرى للثقافة 

 بداع واملخاطرة.درجة تشجيع العاملني على اإل اإلبداع والمخاطرة:•
 تفاصيل. ليتوقع فيها من العاملني أن يكونوا دقيقني منتبهني ل اّليترجة الدّ  اإلنتباه للتفاصيل:•
درجة تركيز اإلدارة على النتائج أو املخرجات وليس التقنيات والعمليات املستخدمة  اإلنتباه نحو النتائج:•

 لتحقيق هذه النتائج.
 هتمام اإلدارة بتأثريها على األفراد داخل املنظمة. إدرجة  التوجه نحو الناس:•
 درجة تنظيم فعاليات العمل حول الفرق ال األفراد. التوجه نحو الفريق:•
 .3دية التعامل معهمو عدوانية األفراد وتنافسهم، ال سهولة و  درجة العدوانية:•
 .4من النمو مة احملافظة على احلال الراهنة بدالا درجة تأكيد فعاليات املنظّ  الثبات:•

                                                           

  1-السكارنة، بالل خلف. أخالقيات العمل. عمان: دار املسرية والتوزيع، 9003.ص. 953.
، " في فلسطينPaltelعلى مستوى األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت " أثر الثّقافة الّتنظيمية عكاشة، أسعد أمحد. -2

 .29. ص. 9002أعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستري: إدارة 
 .993. ص. 9009عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،  سلوك المنظم: سلوك الفرد والجماعة.العطية، ماجدة.  -3

 .993ص.  .املرجع السابقالعطية، ماجدة.  -4
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 :التايل نذكرها على النحو اتمسّ  20إىل  الّتنظيمية الثّقافةوهناك من قسم خصائص 
 .الحيات املتوفرة لعضو التنظيمتقاللية والصّ سمدى احلرية واإلالمبادرة الفردية: -2
 جريب واملبادرة ومحل املخاطرة واملغامرة.على اإلبتكار والتّ  عضاءمدى تشجيع األتحمل المخاطر: -1
 سلكه يف عالقتها مع البيئة اخلارجية.تذي جتاه الّ سرتاتيجية واإلإلمة باألهداف اعالقة ثقافة املنظّ  أي تجاه:اإل-3
املختلفة أي التكامل بني  الّتنظيميةنافس بني الوحدات عاون والتّ مدى قيام اإلدارة بتشجيع التّ  التكامل:-4

 الوحدات املختلفة يف التنظيم.
قيق املباشر على تصرفات وسلوكيات العاملني أو القواعد واإلجراءات وأحكام اإلشراف الدّ يف املتمثلة  الرقابة:-5
 قابة الذاتية.الرّ 
 .1مدى قيام اإلدارة العليا بتوفري الدعم واملساندة، وإتاحة املعلومات وتشجيع أعضاء التنظيم ري:الدعم اإلدا-6
يعملون فيها أو لتخصصهم  اّليتنتمائهم للوحدات مة ككل بدال من إانتماء املوظفني للمنظّ درجة  الهوية:-7

 املهين.
الرتقيات( على املوظفني على أساس معايري  ما مدى توزيع املكافآت )الرواتب، الزيادات،نظام المكافأة: -8

 األداء مقارنة باألقدمية واحملاباة.
أي درجة التسامح مع  ،مدى تشجيع األعضاء على عرض وجهات نظرهم وتقبل النقد تقبل اإلختالف:-9
 ختالف ووجهات النظر املختلفة.اإل

شكليا يسمح بتبادل  اا و تأخذ منطية، مستصال على القنوات الرّ قتصار عمليات اإلإمدى  نماذج االتصال:-21
 .2املعلومات يف كل اإلجتاهات

 هأنّ الّسمات إاّل اد هيكلية وسلوكية ورغم هذه تشتمل على أبع الّتنظيمية الثّقافة يالحظ من خالل اخلصائص أن
حنو أسلوب املركزية  الرتابط بني هذه األبعاد كبري، وميكن مالحظة أنه كلما كانت التكنولوجيا روتينية كان اإلجتاه

ة أكثر من منط املصفوفة، مسيتصاالت الرّ الوظيفية تشجع على منط اإل الّتنظيميةن اهلياكل إيف اإلدارة، وكذلك ف
 مدى التعاون والعالقات التبادلية األفقية. يعرب عنكامل يعترب مؤشرا ن وجود التّ إّ وكذلك ف

 
 

                                                           

 .993..ص 9022عة، الطبالتوزيع املسرية للنشر و ار اد: ناعم .بداع اإلداريإلا. السكارنة، بالل خلف-1 
 .993.ص . نفس المرجع السابقف. السكارنة بالل خل-2 
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 : الّتنظيمية الثّقافةعناصر  1.1
عبارة عن نظام لألفكار غري امللوسة من القيم،  الّتنظيمية الثّقافةيف مكوناهتا، ف الّتنظيمية الثّقافةمهية أتكمن 

تأثر على سلوك  اّليتمبثابة القوى العناصر  ، فهذهالثّقافةاملعتقدات، التوقعات واألعراف، أو ما يعرف جبوهر 
يفكر، يدرك ويعمل هبا األفراد كأعضاء عاملني  اّليتيفية تشكل احملصلة الكلية للك اّليتاألفراد داخل املنظمة، وهي 

تنعكس على ممارسة اإلدارة وأسلوهبا يف حتقق أهدافها وإسرتاتيجيتها، وميكن أن نذكر أهم هذه  اّليتباملنظمة، و 
 فيما يلي: الّتنظيمية الثّقافةعناصر 
 :الّتنظيمية.القيم 2.1.1

جتماعي الواحد حول ما هو مرغوب أو غري مرغوب، نظيم اإلمشرتكة بني أعضاء التّ  القيم عبارة عن إتفاقات
فهي متثل القيم يف بيئة العمل، حبيث تعمل على  الّتنظيميةوجيد أو غري جيد، ومهم أو غري مهم، وأما القيم 
هتمام بإدارة الوقت اإلهم هذه القيم العدالة بني العاملني، أتوجيه سلوك العاملني ضمن الظروف املختلفة، ومن 

 .1العالقات اإلنسانية أواحلفاظ على مبد
ؤى ووجهات النظر واملعتقدات وحمددات احلكم للعاملني، والقيم هي وبالتايل فهي تعرب عن جمموعة املبادئ والرّ 

لوك غري السّ لوك متسق و فه املنظمة بالسّ ي يوجه ويشكل سلوك األفراد إىل ما ميكن أن تصنّ اهر والذّ اجلزء غري الظّ 
 املتسق.
وهي عبارة عن األفكار املشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة اإلجتماعية يف بيئة  :الّتنظيميةالمعتقدات .1.1.1

املشاركة يف عملية صنع القرارات، واملسامهة يف  ومن هذه املعتقدات، الّتنظيميةالعمل، وكيفية إجناز العمل واملهام 
 .2الّتنظيميةوأثر ذلك يف حتقيق األهداف فكار املشرتكة العمل اجلماعي واأل

تتمثل يف التعاقد السيكولوجي غري املكتوب والذي يعين جمموعة من التوقعات : الّتنظيميةالتوقعات .3.1.1
حيددها أو يتوقعها الفرد أو املنظمة خالل فرتة عمل الفرد داخل املنظمة مثال ذلك: توقعات الرؤساء من 

                                                           

اقية لعر ات امعالجا والفنية فيضية الريالتربية ات اء مديريالمدر  الّتنظيمية الّثقافةط امأنس اء مقيابن ئم.از، عدي غالكو امر، ائع، وليد عاض -1 
: على اخلط املباشر .932..ص9029، 92، ع23مج ضية، الريافدين للعلوم الر امجلة  .اهبيمن وجهة نظر منتس

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69679[ :9023-05-95. متت الزيارة بتاريخ.] 
ة في اإلداريت ادالقياء عينة من ار اعية ستطالاسة ادر  لتنظيمي:اء لوالافي  الّتنظيمية الّثقافةط امأن دوروآخرون.  احلميدر عبد امحد، سردأ -2 
: على اخلط املباشر .222..ص9023، 23، ع22، مجةواإلداريدية اقتصالالعلوم ار ابنألامعة اج . جملةربيلأفي مدينة  اإلداريلتقني المعهد ا

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120400. [ :9023-03-02متت الزيارة بتاريخ.] 

http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69679
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69679
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120400
http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=120400
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خرين واملتمثلة يف التقدير واإلحرتام املتبادل وتوفري بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي والزمالء من الزمالء اآلملرؤوسني ا
 1فسية واإلجتماعية.يساعد ويدعم إحتياجات الفرد العامل النّ 

ا مفيدة أنّ  على إعتباريلتزم هبا العاملون داخل املنظمة،  اّليتاملعايري  عبارة عن وهي: الّتنظيميةاألعراف .4.1.1
ويفرتض أن تكون هذه األعراف غري خوة يف نفس املنتظمة، تزام بعدم تعيني اإللعلى سبيل املثال اإل مة،للمنظّ 

 .2مكتوبة وواجبة اإلتباع
 (:02من خالل الشكل رقم ) الّتنظيمية الثّقافةوميكن توضيح عناصر 

 .الّتنظيمية الثّقافة(: عناصر 14شكل رقم )

 
 .طالبتينإعداد الالمصدر: من 

تقوم عليها ثقافة أي  اّليتساسية متثل األركان األ الّتنظيمية الثّقافةعناصر  يتضح أنّ ومن خالل الشكل السابق 
ذي تنبثق منه املكونات األخرى الّ  يقع ضمن اجلزء املغمور ذيالّ  الّتنظيمية الثّقافةمؤسسة، كما أنا متثل جوهر 

 مكونات ظاهرة، وأخرى ضمنية تظهر ضمن مستويات متداخلة. الّتنظيميةقافة للثّ ، حيث أن الّتنظيميةقافة للثّ 
 : الّتنظيميةالقيم المكونة للثقافة .3.1

بعاد رئيسة وكل بعد يشتمل أربعة أإىل  الّتنظيمية القيم "Mac Leducو"  "Dave Francis"صّنف الباحثان 
نه جيب أن تكون قادرة على إّ مة أن تكون ناجحة فأرادت منظّ  ه إذافرعية، ويقول الباحثان أنّ  الّتنظيميةعلى قيم 

 القيام بالتايل: 
 

                                                           

جه ة كوندور لأللة شركة  اسة حا: در داء المتمي  للمسسسة االقتصاديةالالتحقيق  الثّقافة الّتنظيمية كمدخل. فاطمة الزهراءمهديد،  -1 
 .990..ص9020، سيلةجامعة امل ،دراة املنظماتإاملاجستري: رسالة من لية،  لكهروالكترونية و الا
 .59. ص. المرجع السابق. بركات، منال طه -2 

عناصر اثقافة 
الّتنظيمية
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 .إدارة اإلدارة:2.3.1
دور  لة بالنفوذ ودور اإلدارة، كما جيب أن تتأكد من أنّ يا ذات صّ اتعين أنه جيب على املنظمة أن تتعامل مع قض

براز إجل أنسيق العناصر املعقدة فيها، ومن توجيه وتيعملون على املديرين  اإلدارة قد مت حتديده بدقة ووضوح وأنّ 
، هذه العملية نطلق عليها اإلدارة ية وتدرب بإتقان وحتفز اتار بعنختأن حتدد املصادر البشرية بدقة و  جاح جيبالنّ 

 ة.على قيم: القوة، الصفوة، املكافأوتشمل 
متالكهم إين جيب أن يديروا( وذلك من خالل وتتبىن هذه القيمة مقولة )املدير  القوة أو النفوذ:.2.2.3.1

تتحكم يف  اّليتلطة واملركز الوظيفي، فاإلدارة الناجحة تدرك قوة نفوذها وتتحمل مسؤولية قراراهتا للمعلومات والسّ 
 .1لطةل من مقاومة األفراد للسّ تقلّ  امستقبل املنظمة، كما أن

ادرة نسبيا موعة كبرية وعالية من القدرات والكفاءات النّ تتطلب القيادة اإلدارية الفاعلة، جم.الصفوة: 1.2.3.1
ة معايري منها: حتديد لعد يتم اختيارهم وفقاا  إذ صعباا  تتوفر يف الصفوة، لذا تعد الصفوة كقيمة خياراا  اّليت

للمرشح تقييم الكفاءات الفعلية ستخدام املعايري املوضوعية، والتعرف على قيم املرشح جتاه اإلدارة و إالكفاءات و 
 كتشاف دوافع املرشح.إو 

، تآكافاملجاح و بىن قيمة املكافأة وتقوم بتحديد معايري النّ تت اّليتمة الناجحة هي املنظّ  نّ إ المكافأة:.3.2.3.1
اه رفع مستوى مة يف إجتّ العقاب من أجل توحيد جهود املنظّ أخرى  واب ولثّ لواإلدارة الناجحة تستخدم أنظمة 

براز اإلمكانات املناسبة وتشكيل السلوك إجتذاب العاملني القادرين و قوة املكافأة إل ستخدامإكن األداء، ومي
 2وتوحيد اجلهود من أجل حتقيق أهداف املنظمة.

 دارة المهمة: إ.1.3.1
العمل بإتقان ودقة وهذا يتطلب الرتكيز و يا ذات صلة بأداء العمل، اتعين أنه جيب على املنظمة أن تتعامل مع قض

 3واضحة والعمل بكفاءة ويشمل هذا البعد: الفعالية، الكفاءة ن االقتصاد.هداف أو 
تعود عليها بالنتائج  اّليتاملنظمة الناجحة قادرة على تركيز مصادرها على األنشطة  نّ إ: الفعالية.2.1.3.1

ويف احلد من القرارات املناسبة  ختاذإوصل إىل صنع و املثمرة، لذا حتتضن املنظمة املتميزة قيمة الفاعلية يف التّ 
                                                           

لتخطيط ارة و ادإلا :اجستريمرسالة . السائدة في مكاتب التربية والتعليم بمدينة الرياض الّتنظيمية الّثقافةلعزيز بن سعود. املقبل، عبري بنت ا -1 
متت الزيارة بتاريخ:  .fhttp://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12413.pd على اخلط املباشر:  .90 .، ص9000ض، الريالرتبوي. ا
[02-03-9023]. 
ت غ ة من وجهة نظر افظاوية بمحانلثاس المدر الدي مديري  اإلداريع ا بدإلاب اقتهوعال الّتنظيمية الّثقافةد حسن حسني. ابو هني، ودأ-2 
 .92.. ص9020،اجلامعة اإلسالمية، غزة لرتبية، اصول أجستري: امرسالة . لمعلمينا
 .23..صبقالسالمرجع ا، فوزية. يناشرفية، مونية، شيب-3 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12413.pdf
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هتمام إختاذ القرارات ومن هنا جاء إفاعليتها عند  علىلتزام بتقسيم املعلومات بتأكد إالصراعات الشخصية، و 
القادة واإلداريني بفاعلية البناء التنظيمي ومجع وتنظيم البيانات الصحيحة واملعلومات الدقيقة من مصادرها 

 .1رتاح بدائل مناسبة حللهاإقاملنظمة و  تواجه اّليتشكالت جل فهم املأمن  ،املختلفة
ىن قيمة الكفاءة شياء، فهي تبفضل الطرق لعمل األأبحث املنظمات الناجحة دائما على ت الكفاءة:.1.1.3.1

جاح فال خيار رادت املنظمات النّ أذا إجيابية حنو العمل اجلاد، و إجتاهات إتساب العاملني إكبطريقة صحيحة و 
لتزاماهتا بقيمة الكفاءة من إدارات العليا لتزام مديري اإلإو  الّتنظيمية الثّقافةمامها سوى العمل على تطوير قيم أ
 2داء الفّعال.جل األأ

تتبىن هذه القيمة مقولة )ال شيء جمانا( حيث تسعى املنظمة الناجحة إىل عدم اإلسراف اإلقتصاد: .3.1.3.1
تسعى لنشر الوعي باإلقتصاد يف يف اإلنفاق من خالل عمل نظام املراقبة التكاليف وحساب الربح واخلسارة، كما 

 .3نفاق بني أفراد املنظمةاإل
 دارة العالقات اإلنسانية: إ .3.3.1

  سهام من موظفيها، حيث أنّ إيا ذات صلة باحلصول على أفضل اعلى املنظمة أن تتعامل مع قضتعين أنه جيب 
فرق العدالة، ويشمل هذا البعد:  ،ادجيب أن يكون جالعمل  كل منظمة عبارة عن جمموعة من املوظفني وأنّ 

 .النظامو العمل، القانون، 
ينتج  الّتنظيميةحساس جبو العدالة والنزاهة واإل ساس املساواةأحقوق العاملني على عطاء إالعدالة: .2.3.3.1

مة يف كعوامل متحكّ لذان يربزان  عنه الال متيز واملساواة مما يؤدي إىل زيادة الشعور باإلنتماء والوالء التنظيمي الّ 
 .4ة قد حتقق فعالية التنظيمدافعية األفراد وفعاليتهم ومن ثّ 

ما ينتج من قبل جمموعات أن أي ة )العمل معا بإنسجام( : تتبىن هده القيمة مقولفرق العمل.1.3.3.1
 ةخر يف نفس اجملموعآيفتقدها فرد يف جمموعة قد ميتلكها فرد  اّليتراد، فاملهارة أفكرب بكثري مما ينتجه أمتجانسة 

 .5تتبىن وجود فرق عمل فاعلة ومنتجة اّليتؤدي إىل التكامل، فاملنظمة الناجحة هي مما ي

                                                           

 .33.ص .9029. مرجع سابقفية. اي، و او صحر -1 
 .32.33ص. ص. .السابق نفس المرجعفية. اي، و و اصحر -2 

  3-املقبل، عبري بنت عبد العزيز بن سعود. المرجع السابق. ص.92.
 .23. ص.المرجع السابق ، فوزية.يناشرفية، مونية، شيب-4 
 .92ص . .المرجع السابقاملقبل، عبري بنت عبد العزيز بن سعود. -5
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ساسية تنظم تصرفاهتا وتوفر القواعد األ اّليتمن القوانني  طاراا إ: ترسم كّل مجاعة والنظام القانون.3.3.3.1
ه جيب على نّ إعلى سلوك موظفيها من خالل تلك القوانني لذا ف كبرياا   مات نفوذاا لوك املقبول ومتارس املنظّ للسّ 

 .1باملنظمة قانون يف تنظيم سلوك العاملنيالين أن يدركوا األمهية األساسية املدير 
 إدارة البيئة:.4.3.1

 اّليتيا ذات صلة بالتنافس، حيث جيب عليها أن تعرف البيئة اوتعين أنه جيب على املنظمة أن تتعامل مع قض
اجحة حتصل على املعلومات تؤثر هبا على هذه البيئة لصاحلها واملنظمة النّ  اّليتتعمل هبا وأن تبحث عن الكيفية 

عليها صياغة االسرتاتيجية لتحمي مصاحلها، وجيب عليها أن  نّ إختاذ القرارات الصائبة لذلك فإل زمة من بيئتهاالاّل 
لبعد دارة البيئة ويشمل هذا اإوتستغل الفرص وتسمى هذه العملية تتخذ كل اخلطوات الضرورية لتكون منافسة 

 .2ستغالل الفرصإعلى قيم: الدفاع، التنافس، 
هناك الكثري من املنظمات جتد نفسها حتت  عرف عدوك( حيث أنّ إمقولة )وتتبىن هذه :  الدفاع.2.4.3.1

تقوم بدارسة التهديدات اخلارجية  اّليتاملنظمة الناجحة هي و عتمادات املالية، يد من أولئك الّذين يزودونا باإلالتهد
 مث تضع بعد ذلك خطة دفاعية قوية ضّد املنافسني.

الوحيد املنافسة هي الطريق  مقولة )البقاء لألصلح( حيث تفرتض أنّ  وتتبىن هذه القيمة : التنافس.1.4.3.1
تتخذ كل اخلطوات الضرورية كي تكون تنافسية، حبيث جيب  اّليتاملنظمة الناجحة هي  نّ إاملوثوق به للبقاء، لذا ف

 .3أن تكون هذه الرسالة مفهومة لدي مجيع املستويات اإلدارية مبا فيهم األفراد
مور الفجائية وعليها أن تبحث عن فرص من املنظمة ال ميكنها أن تتجاهل األ:  استغالل الفرص.3.4.3.1

ضل الفرص وعليها أن تلزم نفسها فأخرين جماال لينتزعوا منها جيب إنتهازها بسرعة، وال تعطي اآلاخلارج و 
 .4ستغالهلابإ

 : الّتنظيمية الثّقافةمستويات .2.9
ثالث قوى تتمثل يف ثالث ايل فهي تقوم على نتائج للثقافة مبفهومها الواسع، وبالتّ  الّتنظيمية الثّقافةتعترب 

 ساسية هي اجملتمع، الصناعة املنظمة، فرق العمل، وميكن توضيح هذه املستويات فيما يلي: أمستويات 

                                                           
 .99ص. المرجع السابق.الليثي، حممد بن علي بن حسني. -1

  2-شرفية، مونية، شيباين، فوزية. المرجع السابق.ص.22
  3-املفبل، عبري بنت عبد العزيز بن يعود. المرجع السابق. ص .99

  4-شرفية، مونية، شيباين، فوزية. المرجع السابق. ص. 23 
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ائدة يف اجملتمع جتاهات و املفاهيم السيف القيم، اإل يف هذا املستوى الثّقافة:  تتمثل ثقافة المجتمع 2.4.1
ا يساهم يف تشكيل ثقافة يتم نقلها من اجملتمع إىل داخل املنظمة عن طريق العاملني ممو  ،املنظمة هفي ةاملوجود

داخل  جتماعية مثل:  النظام السياسي، النظم االقتصادية للمنظمةبعدد من القوى اإل الثّقافةوتتأثر هذه  تنظيمية،
هدافها و ممارستها،  ولكي حتظى املنظمة أسرتاتيجية املنظمة و إحيث يؤثر على  ،طار العام لثقافة اجملتمعهذا اإل

  1هتا و منتجاهتا متوافقة مع ثقافة اجملتمع الذي تعمل فيه.اسرتاتيجيإول و الشرعية وجب عليها أن تكون بالقب
ها، حيث تعمل املنظمة حتت ظلّ  اّليتبثقافة الصناعة  الّتنظيمية الثّقافةتتـأثر ثقافة الصناعة أو النشاط: .1.4.1

 .2قافات بني النشاطات والصناعات املختلفةختالفات يف الثّ إداخل الصناعة الواحدة و  الثّقافةيوجد تشابه يف 
ن القيم واملعتقدات اخلاصة مبنظمة ما توجد يف نفس الوقت يف معظم أو كل املنظمات العاملة داخل إّ وعليه ف

منط اختاذ  :يتكون منط معني داخل النشاط له تأثري مميز على جوانب رئيسية مثلنفس النشاط، وعرب الوقت 
ائدة داخل املنظمات خرى السّ شياء األط حياة األعضاء، نوع املالبس واألالقرارات ومضمون السياسات ومن

 .3العاملة يف نفس النشاط ويتضح ذلك بالنظر يف النمط الوظيفي يف نشاطات البنوك وشركات البرتول
 :  ثقافة المسسسة أو المنظمة.3.1.4

 ثقافات خمتلفة سواء كانت يف   كبريةاملؤسسات الصغرية أو ال وو احلكومية  عادة ما تسود املؤسسات العامة
مواقع أو أماكن العمل داخل نفس املنظمة، حيث ميكن أن تكون الثقافات الفرعية حول املستويات اإلدارية و 

قسام أو قطاعات املؤسسة، و يرجع ذلك إىل أن األفراد يف هذه املستويات أو أاملختلفة داخل إدارات و  الّتنظيمية
يواجهون متغريات خمتلفة و يتعرضون ملصادر و أنواع من الضغوط مما يدفعهم إىل تشكيل  الّتنظيميةيف الوحدات 

يعتقدون أنا حتمي   اّليتكم سلوكهم أو حت اّليتجمموعة من القيم و العادات،  و املعتقدات و االفرتاضات 
 .4تواجدهم يف املنظمة

 : الّتنظيمية الثّقافةبعاد أ.5.1
 ، وميكن تلخيصها فيما يلي: أخرى من منظمة إىل الّتنظيمية الثّقافةبعاد أء الباحثني يف تقسيم آر لقد اختلف 

 التوقع والتنبؤ الدقيق والضمان. ستقرارإجراءات، أي االهتمام بالقواعد واإل الثبات واالستقرار:-2
                                                           

، ريةالتجالعلوم اجستري: امرسالة . لمنيومئرية لألالج  الة لشركة اسة حالبشرية: در ارد المو اء اأدعلى  الّتنظيمية الثّقافةثير أتمل. اس، ساليا -1 
 .99. ص. 9003مسيلة، جامعة 

 .293. ص .9002معية، اجلار الداسكندرية: إلاة. فسيالتنالمي ة البشرية مدخل لتحقيق ارد المو ارة ادإ بوبكر، مصطفى حممود.أ -2 
بي العمومية تر ائية استشفالالمسسسة الشبه طبيين با األفرادلة فئة اسة حالوظيفي: در ا الرضاعلى  الّتنظيمية الثّقافةثر أي، وهيبة. و اعيس -3 

 .93.ص. 9029ن، امعة تلمسات، جالشركاجستري: حوكمة امرسالة . رابوجمعة ببش
 92. ص. المرجع السابق،  ي، وهيبةو اعيس -4
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 أي االهتمام باإلبتكار واقتناص الفرص، اخلربة واملمارسة، حتمل املخاطر العناية والدقة. اإلبتكار واإلبداع:-1
 أي االهتمام بتقدير حقوق األفراد والعدالة، األنصاف، التسامح والشفافية. إحترام حقوق االخرين:-3
مال الكبرية بالعمليات واألنشطة، الطموح واآل هتمامهتمام باألداء واإلجناز، اإلأي اإلهتمام بالنتائج: اإل-4

 والرتكيز على النتائج.
ة الفائقة بكافة التفاصيل، التحليل ودراسة كافة العناصر ايأي االهتمام بالدقة والعن هتمام بالتفاصيل:اإل-5

 واجلزئيات.
 تعاون العاملني كجماعة.شاركة و م ،العملأي االهتمام بفرق هتمام بجماعية األداء: اإل-6
جتماعية واملعتقدات، املبادئ املسؤولية اإل ،الفصل م يفهتمام بالتشدد واحلسأي اإل لت ام:التشّدد واإل-7
 1ساسية.األ

 ثقافة المنظمة:تغيير .6.1
أو مضيعة الوقت الّذي تسعى فيه املؤسسات إىل حتقيق زيادة  فكرياا  قد يبدو احلديث عن تغري ثقافة املنظمة طرفاا 

ت، فثقافة املنظمة هي تقوم عليها املنظما يتإذن هي القاعدة األساسية الّ  الثّقافةيف األرباح ويرتبط بدوره ب
اذ أي قرار ظر قبل إختية إىل إعادة النّ احيتاج يف البد الثّقافةن القيام بتغيري هذه إّ س ماهلا ولذلك فأشخصيتها ور 

 تدفع بنا للقيام هبذه العملية اّليتحتكم علينا عملية التغيري ولعل أهم العوامل  اّليتولذا يدفعنا لتساؤل عن الظروف 
 2 نذكر ما يلي:

من خالل توفري لديهم رؤية جديدة وبديلة  التغيير يجب أن يكون في تغيير قادة المنظمة البارزين: أوال: أنّ 
 وواضحة ملا جيب أن تكون على املنظمة.

هي مرحلة إنتقال املنظمة إىل النمو والتوسع، وكذلك دخول املنظمة مرحلة  ثانيا: مرحلة دورة حياة المنظمة:
 اإلحندار وتعترب مرحلة النمو واإلحندار مرحلة تشجيعية على تغيري ثقافة املنظمة.

تكون ثقافة املنظمة أكثر قابلية للتغيري يف املنظمات صغرية السن، بغض النظر عن مرحلة  ا: عمر المنظمة:ثالث
 دورة حياهتا.

 من األسهل تغيري ثقافة املنظمة يف املنظمات صغرية احلجم. رابعا: حجم المنظمة:

                                                           
اجستري: مرسالة  .عض وكاالت البنوك العمومية مسيلةلة باسة حادر  التّنظيمية في نجاح تطبيق ادارة المعرفة: الّثقافةهمة امس. عيشوش، رياض-1
 .22..ص 9022امعة بسكرة، ج، رفاملعاملعرفة وارة ادإاد و قتصإ
 .33.. ص 9005دمي،اكال اب الكتامركز  ن:اعم. لاعمألات المنظمالتغيير في ارة ادإ. امعأنيل، احلبا ملنجي،الدين اء العسكري، هبا-2
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 .الثّقافةزادت صعوبة تغيري  قافةالثّ ة متسكهم بمجاع العاملني وشدّ إكلما زاد   الحالية: الثّقافةخامسا: قوة 
 ساسية،األ الثّقافةوجود ثقافات فرعية عديدة يف املنظمة يزيد من صعوبة تغيري  أنّ  سادسا: غياب ثقافات فرعية:

 .1مر مرتبط باحلجم فاملنظمات كبرية احلجم تقاوم التغيري ألنا تضم عادة عدة ثقافات فرعيةا األهذو 
حداثها مع مقومات املنظومة إساسية املراد من رغبة القيادة يف حصر التغريات األ الّتنظيمية الثّقافةتتحدد معامل 

ع ذا املشرو سرتاتيجية شاملة إلجناح هإتتطلب هذه العملية وضع ، احلالية، ولكي تتحول إىل منظومة ذات فاعلية
 الثّقافةها، وتقدير حجم الفجوة بني عف والقصور فيالسائدة والوقوف على مواطن الضّ  الثّقافةإنطالقا من تقييم 
 ة ملعاجلة الفجوة.يليات ذات ناآليها، وحتديد إيطمح الوصول  اّليتاحلالية والثقافات 

أخرى أو استعارة شارة هنا إىل أن جتاوز التخلف ال يتم بتقليد اإلجنازات والتجارب الناجحة ملؤسسات وميكن اإل 
قنيات ستخدام التّ إ كافة األمناط السلبية من خالل جيابية وتغيريجتاهات اإلاإل هتمام بتنميةباإلأنظمتها، وإمنا 

فنظريات التحديث يف حقيقة األمر تعرب  ،ا يتطلب أشهر أو رمبا سنواتإمنّ ثة، وهذا التحول ال يتم بسرعة و احلدي
 2عن موقف أيديولوجي أكثر منه نظرية علمية يف التحديث.

 بسبب جذورها وترسخ السنوات مبرور تتطور لكنها ، نسبيا ثابتة متعددة عناصر خالل من الّتنظيمية لثّقافةفا
 دور العوامل هذه لكل يكون حيث ، وترقيتهم موظفيها ختيارإ ومعايري إدارهتا وأسلوب وفلسفتها برسالتها لتزاماإل

 ثقافة تغيري السهل من يكون ال لذا ، السنوات مر على ودعمها السائدة الثّقافة مقومات على احملافظة يف كبري
 . فعاليتها من وتقلل العملية هذه تواجه اّليت الصعوبات من العديد هناك بل املنظمة

 فلكي ينجح املوظفني بني املشرتكة القيم يف تغيريات إحداث نفسه الوقت يف يتطلب تنظيمية تغيريات إجراء إن 
 طويلة عملية الّتنظيمية الثّقافة تغيري عملية تُعترب السائدة، لذا الثّقافةو  يتفق مبا األفراد قيم تعديل من البد التغيري

 اّليت املختلفة املوقفية العوامل تفهم ذلك يتطلب حيث تغيريها النهاية يف ميكن الغالب يف لكن سنوات تستغرق
 أو القيادة تغيري عند أو معينة ألزمات التنظيم تعرض كحالة من صعوباته وتقلل التغيري إحداث على تساعد
 ملا بالنسبة أما ، وهكذا التطوير يف الرغبة عند أو قوهتا أو احلالية ثقافته أو ضعف حداثته أو التنظيم حجم لصغر
 املطلوب الثّقافة مع ملقارنتها السائدة الثّقافة عناصر وحتليل تفكيك أو تذويب إىل حتتاج التغيري فهي عملية تتطلبه

واهلياكل  املوارد تغيري من أصعب القيم غيريت عملية تُعترب حيث ، سدها املطلوب الفجوة حجم إجيادها وحتديد
 :الّتنظيمية الثّقافة تغيري يف النجاح يتحقق حّت  يلي ما عمل املختصون يقرتح لذا ،والتقنيات

                                                           

 .32.ص  ،المرجع نفسه-1 
 .933 .. ص9003لتوزيع،امد للنشر و ار حا:  دنا.عم9.طت: منظور كليالمنظمارة اداحرمي، حسن. -2 
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 إجرائه. عدم حالة يف املتوقعة واألزمات التغيري دواعي توضيح•
 . مسئوليته يتوىل فريق وتشكيل العليا اإلدارة دعم على احلصول•
 . جديدة وحدات إجياد أو إلغاءها أو الوحدات بعض دمج خالل من التنظيم إعادة•
 . جديدة طقوس صياغة يف والبدء املناسبة والرموز القصص لنسج اجلديدة القيادة حترك•
 اجلديدة القيم تبين عملية يسهل مبا وحتفيزهم وتقييمهم وتعيينهم املوظفني اختيار إجراءات يف النظر إعادة•

 . نشرها املرغوب
 من هأنّ  اخلرباء يرى لذا وتوحدها، اجلهود اشرتاك إىل حيتاج كما طويل وقت إىل حيتاج املنظمة ثقافة تغيري إنّ *

 : يلي ما فعل السابقة األمور إىل وباإلضافة الثقايف التغيري لنجاح روريالضّ 
 . التغيري على املرتتبة اإلجيابية والنتائج املأمول وبالكسب بأمهيته ،بالتغيري واملتأثرين العاملني إقناع •
 . ويتقبلونه حبماس التغيري على اسالنّ  يقبل حت املنظمة يف التفاؤل نشر •
 يف والرغبة اجملهول من كاخلوف لذلك فردية أسباب هناك أن حيث العاملني من التغيري مقاومة أسباب دراسة •

 أو باملنظمة ترتبط أسباب هناك أن كما ،مانلآل واحلاجة الشخصية املصلحة على واحلرص والتعود نتباهاإل لفت
 . ذلك وغري املوارد وقلة قةالثّ  نعداموإ األهداف فتقادوإ النفوذ قوى كتهديد اجملموعة

   1:هي كما ستبقى اّليت والعناصر التغيري سيشملها اّليت العناصر حتديد• 
 ويتم ،منها املناسب نتقاءإ يتم حبيث واملراسم الدينية عائروالشّ  والطقوس موزوالرّ  القصص ستغاللوإ توظيف -

 .الناس يتقبلها مناسبة ثقافية أشكال بإنشاء تطويره
 تغيريها أن حيث الثقايف التغيري ممارسة يف جتماعيةاإل األنشطة ستخدامإ يتم حبيث والتقاليد العادات تطوير -

 .الثّقافة تغيري يف يساهم
 .ببالغة اإلقناع على وقدرة وسيطرة قوية وقناعة بالنفس مفرطة ثقة متلك إبداعية قيادة وجود-
 جديدة مناذج وخلق القدوة وإرساء لإلدارة الرمزي ورالدّ  ترسيخ الفعال الثقايف غيريالتّ  يتطلب نفسه الوقت يف

 جتماعياإلالتطويع  أو أقلمالتّ  عملية تنظيم وإعادة املرغوب السلوك يظهرون ذينالّ  العاملني وتشجيع لوكللسّ 
 تأثري من التقليل مع للعمل رمسية وإجراءات قواعد شكل يف القيم تلك صياغة وضرورة، اجلديدة القيم مع لتتفق

 العناصر على التعرف الضروري من هإنّ حيث 2اجلديدة. للثقافة العاملني تأييد على واحلصول الفرعية الثقافات

                                                           

 .933ص . .المرجع السابق، حرمي، حسن -1 

 .933ص. المرجع السابق. نفس حرمي، حسن. -2 
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 املطلوب القيم صياغة ذلك بعد لتتم ،منها للتخلص املناسبة اإلجراءات وضع مث وحتديدها املرغوبة غري الثقافية
 وجهاتوالتّ  تتفق اّليت املرغوبة القيم نشر يف األولوية تُراعى أن على وحتفيزهم هبا امللتزمني وتشجيع ونشرها تبنيها

 كما املنظمة أو اجلهاز هتدد أزمات وجود الثقايف التغيري إلحداث احملفزة األسباب من يعترب لذا للتنظيم، اجلديدة
 .التغيري قبول على العاملني تشجع اّليتو  للتغيري اعمةالدّ  األسباب من يعترب التنظيم يف األداء مستوى خنفاضإ أنّ 
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 خالصة الفصل:

، حيث قمنا بتوضيح خصائصها، العناصر املؤثرة الّتنظيمية الثّقافةتعرضنا يف هذا الفصل إىل مقومات 
وجدناها عامل مهم للغاية من  اّليتفيها، القيم املكونة هلا، مستوياهتا، أبعادها ويف األخري تغيري ثقافة املنظمة 

 عوامل جناح املؤسسة أو فشلها.
 



 

 الفصل الثالث:

 المكتبة الجامعية أساسيات
 



 الفصل الثالث: أساسيات المكتبات الجامعية
  

 
32 

 تمهيد:
ابض يف للمكتبة اجلامعية ميزة نابعة من إرتباطها باجلامعة وخدماهتا ووظائفها وأهدافها، كوهنا حتتل موقع القلب الن  

دريس والبحث العلمي، حيث تكارك ا تااه  وبككل كب ر يف حتقي  أهدا  اجلامعة يف الت  اجلامعة، وذلك ألهن  
ستقالليته، بل تعترب إحدى املقومات إككيان له ذاتيته وتفرده، و يف صلب العملية التعليمية، ويف الوقت ذاته  

 األساسية يف تقيي  اجلامعات العصرية واإلعرتا  هبا على املاتويات األكادميية الوطنية والدولية.
 تلبية إحتياجاتو ا تااعدها على رفع ماتوى خدماهت ال يتألدوار املنوط هبا و ا تاعى لتنفي  العديد من اكما أهن  

 .ديهاتفما
مبختلف وه ا الفصل خصصناه للحديث عن املكتبة اجلامعية، كوهنا عينة حبثنا، حيث حناول من خالله اإلملام 

 من تعريفها، أهدافها، أنواعها، خدماهتا وأخ راً اإلدارة العلمية للمكتبات اجلامعية. القاالعناصر األساسية هلا، إنط
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 .تعريف المكتبة الجامعية:3.1
علي  ز رسالتها يف الت  ترك   قايف والعلمي، ومن ث  اجلامعة هي مؤساة علمية تربوية ومركز حبث، ومنارة لإلشعاع الث  

هي جزء ال يتجزأ فوالبحث وخدمة اجملتمع، وتاتمد املكتبة اجلامعية وجودها وأهدافها من اجلامعة ذاهتا ورسالتها 
ن املكتبة التعلي  والبحث مها حمورا اجلامعة، فإ   كانجلامعة مبثابة القلب هلا، وإذا  فاملكتبة يف ا1من رسالة اجلامعة.

راسية للطلبة فيما قبل التدرج )مرحلة اللياانس( فهي ختدم احلاجات الد   هي حمور التعلي  والبحث يف اجلامعة،
وفيما بعد التدرج )الدراسات العليا( وحاجات البحث هليئات التدريس، وال تقتصر مهمتها على ذلك فقط وإمنا 

 2متتد لتخدم األمة كلها.
ت ة والطالب واإلدارات املختلفة يف اجلامعات ختدم جمتمع األسا ال يتوتعر  املكتبة اجلامعية على أهنا: "املكتبة -

 3والكليات، وتقوم بتهيئة وسائل املعرفة وتعظيمها وتنظيمها جملتمع املاتفيدين منها.
تنكأ من قبل جامعة أو جمموعة اجلامعات أو معاهد  ال يتتلك املكتبة أو جمموعة املكتبات هنا وتعر  أيضا بأ  -
ها، وذلك لتقدمي املعلومات واخلدمات املكتبية للمجتمع األكادميي من الطلبة علي  املختلفة ومتوهلا وتدير الت  

 4واملدرسني والعاملني يف ه ه املؤساات.
رد يف قاموس املكتبات وعل  املعلومات تعريف املكتبة اجلامعية بأهنا:" املكتبة أو النظام املكتيب ال ي و قد و -

لبة وأعضاء هيئة التدريس والكليات أو األقاام إحتياجات الط  يؤسس ويدار وميول من قبل اجلامعة لتلبية 
راسية، فبعض اجلامعات الكب رة توجد فيها مكتبات باملعلومات وتلبية إحتياجات البحث العلمي واملناهج الد  

 5ميكن مقارنتها مبكتبات الكليات. ال يتللدراسات األولية أو الدراسات العليا أو مكتبات األقاام العلمية و 
 6"املكتبات اجلامعية هي مكتبات تكوين وحبث".-

                                                           
 .4.ص. 6991. القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب، المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع والمستقبلعبد اهلادي، حممد فتحي.  -1
 .651.. ص6911. القاهرة: دار املريخ للنكر، دراسات في المكتبات والمعلوماتعبد اهلادي، حممد فتحي.  -2
 .16.القاهرة: دار غريب للطباعة والنكر، )د،س(. صإدارة المكتبات الجامعية: أسسها النظرية وتطبيقاتها العلمية. دياب، أمحد الكافعي. -3
. 1166، 6، ع69، مجRIST. جملة ت األكاديمية والمستودعات الرقمية المؤسساتية: مهام وأدوار جديدةالمكتباكرثيو، إبراهي .   -4

 .611.ص
. عمان: مؤساة الوراق، المدرسية-العامة-المتخصصة-الجامعية-. المكتبات النوعية: الوطنيةعليوي، حممد عوده، املالكي، جمبل، الزم -5

 .16.. ص1111
6-Renoult, Daniel. Les bibliothèques dans l’université. Paris :Cercle de la librairie, 1994. p.52. 
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علي  العايل والعصب احملرك ألي أه  مؤساات الت  املكتبة اجلامعية من  ميكن القول أن   عاريفومن خالل ه ه الت  
  اجلامعة، فنجاح اجلامعة يقاس مبدى جناح املكتبة يف تقدمي خدماهتا والقيام يجامعة، وهي أحد مقومات تقي

 بوظائفها.
 .أهمية المكتبات الجامعية:3.1

 تاعـــى املكتبة اجلامعية بككـــل عام إىل:
راسية رتباطًا وثيقًا باملناهج الد  إترتبط  ال يت ،توف ر جمموعة حديثة ومتوازنة وشاملة وقوية من مصادر املعلومات•

 .والربامج األكادميية والبحوث العلمية اجلارية يف اجلامعة
 .بليوغرافيايوالب ستخالصككيف واإلت الفهرسة والتصنيف والت  املعلومات من خالل القيام بعملياتنظي  مصادر •
 تقدمي اخلدمة املكتبية واملعلوماتية املختلفة جملتمع املاتفيدين مثل اإلعارة والدوريات واملراجع .. اخل•
 1ة.ستخدام املكتبة ومصادرها وخدماهتا املختلفإتدريب املاتفيدين على حان •
 . 2تبادل املطبوعات اجلامعية ومطبوعات العمادة مع اجلامعات واملؤساات العلمية بالداخل واخلارج•

 .أهداف المكتبة الجامعية: 1.1
والعمل على تنظيمها، علي  والبحث، الزمة للت  املكتبة اجلامعية ومن خالل قيامها بتوف ر مصادر املعلومات ال   إن  

فادة ممكنة من املعلومات مبصادرها املكتبية مبا يكفل حتقي  أقصى إ وتقدمي اخلدماتوتيا ر سبل اإلفادة منها، 
 املختلفة، فهي تاعى لتحقي  األهدا  التالية:

هب ا  ترتبط ال يتوحفظ املواد املكتبية  راسي باجلامعة أو الكلية عن طري  إختياردع  وتطوير وخدمة املنهج الد  •
 املنهج.

حيتاج إليها الطالب  ال يتراسة من خالل توف ر املعلومات ومصادر البحث واملعرفة والد  تاي ر وسائل البحث •
 والباحثني واألسات ة كل يف جمال ختصصه.

الب تااعد الط   ال يتاملاامهة يف نقل الرتاث الفكري العلمي وذلك بتبادل األحباث، الرسائل العلمية واملعلومات، •
ه العلمية ومعرفة مدى ما توصلت إليه اجملتمعات األخرى من تقدم ورقي يف الباحث واألستاذ على أداء رسالت

 جماالت املعرفة املختلفة.

                                                           
  :بتاريخ الزيارةمتت  .post_7685.html-http://hlllloo22.blogspot.com/2012/04/blogعلى اخلط املباشر:أهمية المكتبات الجامعية.-1
[ 11-11-1161.] 
ماجات ر: عل  مكتبات رسالة . معسكر نموذجا -مستغانم-أنظمة تسيير وحدات التزويد واالقتناء: المكتبات الجامعية وهرانغوار، عفيف.  -2

 .41.. ص1119جامعة وهران،  ،والعلوم الوثائقية

http://hlllloo22.blogspot.com/2012/04/blog-post_7685.html
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 عاون مع املكتبات اجلامعية األخرى داخل البلد وخارجه.تطوير عالقات الت  •
علي  الت  وتندرج ه ه األهدا  جمتمعه حتت هد  أمسى وهو مااندة اجلامعة يف اإلطالع مباؤولياهتا الثالثة وهي 

 .1أهيل يف التخصصات العلمية واملهنية املختلفة، البحث وتنمية املعرفة وك ا املاامهة يف تطوير اجملتمعوالت  
 حصر أهدا  املكتبة اجلامعية يف ثالثة أهدا  أساسية، تتمثل فيما يلي:وميكن 

 مساندة العملية التعليمية التعلمية: -3
 مااندة لربامج  التعلمية وتقدمي خدمات-األوىل إىل مااندة العلمية التعليميةرجة د  املكتبة اجلامعية بالد  هت
فهي تليب  ،ماتوى املاجات ر والدكتوراهراسات اجلامعية على ماتوى اللياانس، وبرامج الدراسات العليا على الد  

الزمة لدع  املطبوعة ال   حاجات الطلبة وأعضاء اهليئة التدرياية من خالل توف ر مصادر املعلومات املطبوعة وغ ر
توظيف مصادر املعلومات املتوافرة يف املكتبة  املناهج الدراسية واحملاضرات واحلصص التطبيقية واألعمال املوجهة.إن  

اجلامعية خلدمة املناهج الدراسية ودع  احملاضرات الصفية، جيعل منها قوة تعليمية فعالة، تاه  بككل كب ر يف 
ال ايت املاتمر للطلبة، وضرورة  ية للجامعة، وخاصة يف ظل تأكيد اجلامعات على التعل حتقي  األهدا  التعليم

 عتماده  على ما توفره املكتبة من مصادر معلومات حديثة يف ه ا اجملال.إ
أما بالنابة لألعضاء اهليئة التدرياية، فتعمل املكتبة على تاخ ر مصادر ملعلومات ال يت تغ  ي مناهجه  مبختلف 

جيهات والنظريات العلمية ال يت حيتاجوهنا لغرض إعداد احملاضرات والدروس إذ يعتمدون عليها يف متابعة التو 
التطورات واملاتجدات يف حقول ختصصه ، وبال تايل إثراء وحتديث حماضراهت  وبراجمه  مما ينعكس إجيابيا على 

 .2تأهيل الطلبة وحتصيله  العلمي
 تشجيع البحث العلمي:-3

غياب  كيانه يف   تككل اجلامعة والبحث العلمي والتنمية ثالثية مرتابطة العناصر، وال ميكن أن ياتقي  لعنصر منها
البحث العلمي هو األداة ، و ا هي اإلطار واملناخها ومكتباهتهبيئتها التعليمية وطلبتة العنصرين اآلخرين، فاجلامع

 والوسيلة، والتنمية هي الغاية واهلد .
 لمجتمع:خدمة ا-1
رتباطها باجلامعة وخدمتها لوظائفها وأهدافها، فاجلامعة تاعى خلدمة اجملتمع إلمكتبات اجلامعية ميزة نابعة من ل

والعمل على رقيه وتطويره من خالل إعداد األفراد املؤهلني لتاي ر خمتلف قطاعات النكاط وإجراء البحوث العلمية 
                                                           

 .614 .. ص1111القاهرة: دار غريب، مدخل لدراسة علم المكتبات والمعلومات.قاس ، حكمت.  -1
مكانة المكتبة الجامعية في سياسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية بجامعات منتوري قسنطينة، عنابة الزاحي، مسية. -2

 .644.. ص1164قانطينة، ،جامعة دكتوراه: عل  مكتباتأطروحة وسكيكدة.
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ى لتاط ر احللول هلا، من خالل تواجه اجملتمع وتاع ال يتص خمتلف املككالت تكخ   ال يتبيقية ظرية والتط  الن  
كتكافات العلمية أي واإل  خرتاعاتاملختلفة، املاامهة يف تطبي  اإل سرتاتيجيات أو األجهزة ونتائج البحوثاإل

ورفع كفاءة املواطنني  املاامهة يف حتقي  اجلوانب التطبيقية يف ه ه اجملاالت وحتاني طرق اإلنتاج والعمل واألداء
 1وماتواه  املعيكي واحلضاري.

 ى لتحقي  العديد من األدوار األخرى واملتمثلة يف:اعاملكتبة اجلامعية تن وإضافة إىل ه ه األدوار الرئياية، فإ  
 التعلي  والبحث. زمة لقيام اجلامعة مبهامها يفبناء وتنمية اجملموعات مبا يضمن توف ر مصادر املعلومات الال  1-
 .يانةحليل واحلفظ والص  بط والت  تنظي  املصادر واجملموعات من خالل الض  2-
املرجعية  تقدمي اخلدمات املكتبية، وما يتضمنه ذلك من خدمات اإلعارة بأشكاهلا املختلفة واخلدمات3-

 .2واإلرشادية واإلعالمية والبيبليوغرافية والتصوير
 3لإلستفادة من مصادر املعلومات داخل وخارج الوطن.ناي  عاون والت  الت  -4
 ي املعلومات.صصاتخإمع املكتبة وه ا دور املكتيب أو تقدمي وتاهيل طرق التعامل -5
الب الباحث تااعد الط   ال يتاملاامهة يف نقل الرتاث الفكري العلمي وذلك بتبادل األحباث العلمية واملعلومات -1

العلمية ومعرفة مدى ما وصلت إليه اجملتمعات األخرى من تقدم ورقي يف جماالت املعرفة واألستاذ على أداء رسالته 
 4املختلفة.

وك لك تكجيع إقامة املعارض ،   تدريب العاملني يف حقل ماتواه كتبات عن طرياملاملكاركة يف تطوير عل  -1
 املكتبات واملعلومات.قطاع تطوير دوات وإلقاء احملاضرات والبحث يف كل ما يااه  يف وعقد املؤمترات والن  

ه هناك أهدا  يااعد حتقيقها على رفع ماتوى خدمات املكتبة اجلامعية ويف الوقت نفاه تزيد من دع  كما أن  
 فئات املاتفيدين للمكتبة اجلامعية ومن ه ه األهدا :

 .يف خدمة اجلامعة إجياد سل  من الرواتب يهد  إىل تكجيع املكتبيني املتميزين للبقاء واإلستمرارية-
 
 

                                                           
 .645.ص المرجع السابق.الزاحي، مسية. -1
جامعة  ،ماجات ر: عل  مكتباترسالة . الرقمنة في المكتبات الجامعية: دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية يوسف بن خدةباشيوة، سامل.  -2

 .641.. ص1111اجلزائر، 
رسالة بمعسكر ومستغانم.تقييم خدمات المكتبات الجامعية في ظل التكنولوجيا الحديثة: دراسة ميدانية للمكتبة الجامعية زوليخة، وليد.  -3

 .16.. ص1111جامعة وهران، ، ماجات ر
 .611.. ص1166. عمان: دار املا رة للنكر والتوزيع، أنواع المكتباتاملدادحة، أمحد رافع.  -4
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 .1صات موضوعيةتوظيف مكتبيني من ذوي اخلربات واحلاصلني على ختص  -
 ال يتخدمات املكتبة مجيع فروع الكليات واألقاام  ، حبيث تع   متوازناً  توزيع املكتبات النوعية بني الكليات توزيعاً -

 حتتاج إىل ه ه اخلدمات.
 .أنواع المكتبات الجامعية:3.1

 وهي كاآليت: اجلامعية أربعة أنواعللمكتبة ختدم املكتبة اجلامعية 
 .المكتبة المركزية:3.3.1

بادل والتدريب، التت اجلامعية واألطر املعلوماتية، هي املكتبة الرئياية للجامعة، وتقوم مبهام اإلدارة العامة للمكتباو
كما يت  على ،مكتبات املعاهد واألقاام :للمكتبة املركزية مثلابعة وتوف ر املوارد البكرية املناسبة للمكتبات الت  

 .2، وتطبي  التقنيات احلديثةمعلوماتللالوطنية ة ياسخطيط املاتقبلي للا  خطيط لتنمية اجملموعات والت  ماتواها الت  
 .مكتبات الكليات:3.3.1

فني العاملني يف الكلية، املوظ   ة و واألساتلبة موعاهتا وخدماهتا للط  مبج تقوم داخل املكتبات ال يتهي مؤساات 
ا تتوىل مهمة اإلشرا  على  منها متخصصة بتخصص الكلية وتطور جمموعاهتا يف ه ا اإلجتاه، كما أهن   كون كل  تو 

على  ابعة للكلية، ولقد تطورت وظيفة ه ه املكتبات حبيث أصبحت تركز إهتماماً كل مكتبات األقاام الت  
ختدم الربنامج  ال يتوتقدمي أوعية املعلومات  عليمية املتعددة، وك ا إختياردام املصادر الت  تكجيع الطالب على إستخ

 .3ل حركة اإلعارة وتدريب الطالب على كيفية إستخدام املكتبة والفهارس واملراجع .... إخليعليمي، وأيضا تاهالت  
 .مكتبات المعاهد واألقسام:1.3.1

ة قاي  اإلداري املت بع يف حاب الت   جامعات كل  دولة قد جند معاهد أو أقاام، فيكون يف الكلية الواحدة عد 
أقاام، ل ا فإن  وجود مكتبة يف كل  معهد أو قا  يُعترب طريقة مناسبة لتوف ر مواد البحث ألعضاء هيئة التدريس 

 4لجامعة.هاب إىل مكتبة الكلية أو املكتبة املركزية ليف ذلك القا  حىت ختتصر عليه  وقت وجهد ال   

                                                           
للنكر والتوزيع، عمان: مكتبة اجملتمع العريب  .المكتبات الجامعية ودورها في عصر المعلومات. مطل ، حان حممود، املدادحة، أمحد نافع -1

 .41. ص.1164
أوت  32تأثير البيئة الرقمية على المستفيدين من المكتبة الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة مايف، عائكة.  -2

 .41.. ص1161قانطينة، ،جامعة ماجات ر: عل  مكتباترسالة . بسكيكدة 3511
ات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية دور مصادر المعلومبن طيب، زينب. -3

 .611.. ص1161قانطينة، ،جامعة ماجات ر: عل  مكتباترسالة . لجامعة باتنة
دراسة  :إرساء نظام معلومات عربيواقع انضمام المكتبة الجزائرية إلى الفهرس العربي الموحد ومساهمتها من خالله في فوغالية، صربينة. -4

 .645.ص. 1161قانطينة، ،جامعة ماجات ر: عل  مكتبات.رسالة ميدانية بالمكتبة الوطنية الجزائرية ومكتبة جامعة الجزائر
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وهي مكتبات تنكأ على ماتوى اجلامعة أو وحدات البحث وتوجه  .مكتبات مراكز البحث العلمي:3.3.1
تااعده  يف تقيي   ال يتفتهيء هل  املصادر واملراجع  ،راساتخلدمة البحوث العلمية والعاملني على مدار الد  

 .1حبوثه  وإجراء جتارهب 
 .خدمات المكتبات الجامعية:1.1

واد على هبا املكتبة وه ا بغية خدمة الر   تقوم ال يترورية زمة والض  اخلدمات املكتبية هي جمموعة من العمليات الال  
 2تقدمها املكتبات اجلامعية وميكن توضيح ذلك فيما يلي: ال يتأحان وجه ممكن، وهناك نوعان من اخلدمات 

 :الغير مباشرة الخدمات.3.1.1
ينجزها املوظفون أو العاملون  ال يتوهي تلك العمليات واإلجراءات الفنية، وتامى أيضا باخلدمات املكتبية 

اتج النهائي هل ه اخلدمات، وتتمثل ه ه باملكتبات من حيث ال يراه  املاتفيد ولكنه يف احلقيقة ياتفيد من الن  
 اخلدمات أساسا فيما يلي:

راء، اإلجراءات الفنية للحصول على أوعية املعلومات عن طري  اإلهداء، الك  وهو جمموعة التزويد: .3.3.1.1
 بادل، اإليداع، اإلشرتاك.الت  

جالت قليدية والا  قليدية وغ ر الت  كما يعرفه أمحد حممد الكامي بأنه: "القا  املاؤول عن تزويد وإقتناء األوعية الت  
 بعد واإلتصال باملوردين.مل تصل  ال يتوإستقبال الفوات ر وإستعمال املواد 

تعترب الفهرسة والتصنيف من اخلدمات القاعدية، وهي إحدى العمليات الفنية الفهرسة والتصنيف: .3.3.1.1
 ،لوعاء ومتيزه عن غ ره من األوعيةد هوية احتد   ال يتتت  على مصادر املعلومات بواسطة جمموعة من البيانات  ال يت

، AFNORقانني الدولية من أمهها اإلعتماد على جمموعة من القواعد والت  وتعد البيانات البيبليوغرافية ب

UNIMARC3. 
 التكشيف واإلستخالص:.1.3.1.1

ككيف هو ومها من اخلدمات املهمة بالنابة للمكتبات بصفة عامة، واملكتبات اجلامعية بصفة خاصة، فالت  
ا اإلستخالص فهو أحد من جوانب اإلعداد ، أم  الوثائ توى إعداد املداخل ومفاتيح الوصول احمل حليل من أجلت  ال

                                                           
 .614.. ص 1116قانطينة: مطبوعات جامعة منتوري قانطينة،  مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات.صويف، عبد اللطيف.  -1
جودة خدمات مكتبة الدكتور أحمد عروة بجامعة األمير عبد القادر العلوم اإلسالمية: تطبيق مقياس اإلدراكات بوعافية، الاعيد. قياس  -2

 .11.. ص1111 ،، جامعة قانطينةماجات ر: عل  مكتباترسالة . والتوقعات
مشروع الحكومة اإللكترونية. بالجزائر: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة جيجل.  مواقع المكتبات الجامعية ضمنشنيقل، نزار.  -3

 .96.91.صص..1161ماجات ر: عل  مكتبات: قانطينة، رسالة 
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ه عملية تككيف متطورة فهو فن إستخراج أكرب قدر ممكن البيبليوغرايف ملصادر املعلومات وذلك على أساس أن  
 .1عب ر عنها بأقل عدد من الكلماتمن املعلومات املطلوبة من مقال ما يف دورية معينة أو مطبوع معني والت  

 مباشرة. .الخدمات3.1.1
 2تكمل كل اخلدمات املقدمة إىل املاتفيدين مباشرة ومن أمهها ما يلي:

وتكمل كافة األنكطة املتعلقة بإعارة املواد املكتبية أو إلغاء إعارهتا بعد إرجاعها إىل املكتبة،  اإلعارة:.3.3.1.1
اقبة مجيع الكتب املتأخرة وإعداد إحصاءات مثل: إعارة املواد اخلاصة أو احملجوزة ومتابعة وصيانة الاجالت، ومر 

 يومية وشهرية.
 3يريدها من خالل إتصال شخصي ونظام تاجيل. ال يتأهنا:" النكاط ال ي يزود القارىء باملواد وتعر  على 
 م ملراجعة الوثائ  احلديثة من أجل إختيار مواد وحمتويات هلا إتصالاا نظ  بأهن  تعر  اإلحاطة الجارية:.3.3.1.1

رات عنها إىل األشخاص أو عالقة بإحتياجات شخص أو جمموعة، وتاجيل ه ه املواد واحملتويات ث إرسال م ك  
 4هتت  هب ا املوضوع. ال يتأو اجملموعات 

تعر  بأهنا خدمة إحاطة جارية يف شكل جديد، موجهة إىل ماتفيد معني أو  البث اإلنتقائي:.1.3.1.1
صص أو مسات أو مكروع عمل مجاعي. وما يت  إنتقائه له أو هل  من جمموعة من املاتفيدين جيمعه  خت

على ما مت حتديده من موضوعات وصفت يف  أوعية معلومات يعتمد بككل أساسي تاجيالت بيبليوغرافية عن
 5بناء الامات. 

 لمكتبات الجامعية:في ا.اإلدارة العلمية 1.1
 الجامعية:لمكتبات في ا.مفهوم اإلدارة العلمية 3.1.1

  مفهوم ية وأخرى فنية، ومن مثة ميكن تطليككل املؤساات الوثائقية يعمل ما رو املكتبات اجلامعية بأنكطة إدار 
 اإلدارة العلمية على املكتبة اجلامعية.

فاإلدارة العلمية هي: " إدارة غ ر مباشرة تاتعمل يف ذلك وسائل وأدوات علمية، ميكن من يقوم على رأس اجلهاز 
لطة ض الا  وير، ومن تلك الوسائل واألدوات تفاهليئة من مزاولة أعمال اإلدارة بدقة دون اإلتصال املباشأو 

                                                           
 .96. صالمرجع السابقشنيقل، نزار.  -1
 .61.. ص1111امللك فهد الوطنية، . الرياض: مكتبة 1ط خدمات اإلعارة في المكتبة الحديثة.احلزميي، سعود بن عبد اهلل.  - 2
 .14.. ص1111. عمان: دار صفاء للنكر والتوزيع، خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلوماتالنواسية، غالب عوض.  -3
 .64.. ص6915. الرياض: دار املريخ للنكر، خدمات المعلومات مع اإلشارة خاصة إلى اإلحاطة الجاريةأمان ، حممد حممد.  -4
 11... ص 1114. اإلسكندرية: دار الثقافة العلمية، البث اإلنتقائي للمعلومات : المكونات والخدماتالبنداوي، إبراهي  دسوقي.  -5
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وبعبارة أخرى هي إدارة القوة العاملة واملال واملواد لتحقي   ء،بع اخلطة وتقوميها وتوقيع اجلزاوتناي  اجلهود، وتت
 أهدا  حمددة وواضحة".

، املعاصرة من ختطيط، تنظي  اإلدارة العلمية سللمكتبة اجلامعية فهي: "تطبي  أس فيما خيص مفهوم اإلدارة العلمية
رقابة يف متابعة األنكطة واألدوات للحصول على أحان النتائج بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل مصاريف توجيه، 

د املادية والبكرية   املوار هود، وتنا    اجل  كما أهنا تنظ  .1"وجهد، ويف أقصر وقت ممكن، بكفاءة تنظيمية عالية
تائج نظي ، وذلك للحصول على أفضل الن  خطيط والت  الت  تثمارها بأقصى درجة ممكنة لتحقي  والتكنولوجية وإس

ا تعتمد على األساليب العلمية ال يت تااعد املكتبات 2قت ممكننيو وحتقي  األهدا  املطلوبة بأقل جهد و  . كما أهن 
اجلامعية على مواجهة التحديات املفروضة فإستخدام الطريقة العلمية " تااعد املاؤول أو املدير يف تقومي 
اذ القرارت اإل  .3دارية"األهدا  والا ياسات والربامج وتعترب أداة هامة يف حتديد اخلطوات الواجب إتباعها عند إخت 

 .عناصر اإلدارة العلمية في المكتبات الجامعية:1.1.1
تحقي  أهدا  املكتبة، تاتخدم يف التاي ر ل ال يتكتبات اجلامعية األساليب واملناهج ملاإلدارة العلمية يف امتثل 

دارية والتقنية املصاحل اإلعمال املكتبية وتاي ر خمتلف إجناز األاإلمكانيات البكرية واملادية املتاحة يف  وذلك بتوزيع
  ر إىل حتقيقه.ناهج الااملق و ر ط  الل كوهو ما هتد   ن الفعالية واملردودية يف العمل مبا يضم

ووسيلة لتقدميها، ورفاهيتها، وذلك عن طري   ةإذن تعد اإلدارة هب ا املفهوم أداة لتطوير املكتبات اجلامعي
 فرة لديها بغرض حتقي  أهدافها املرسومة.اقات واإلمكانيات املتو اإلستغالل األمثل للط  

ملكتبات وحيدد الدكتور أمحد بدر والدكتور حممد فتحي عبد اهلادي يف كتاهبما "املكتبات اجلامعية": "دراسات يف ا
 ة"، عناصر اإلدارة العلمية يف النقاط التالية:األكادميية والكامل

 التخطيط:.3.1.1.1
حتقيقه من األهدا  يف ظر   ة األم وهي اجلامعة وما تصبوا إىلالعامة للمؤسا ويتمثل يف حتديد اإلحتياجات 

تهجها لتحقي  تلك األهدا  تن ال يتزماين معني وعلى ضوء إحتياجات اجلامعة حتد د املكتبة طريقة العمل واخلطة 
 ين سيلتحقون يف الدخول اجلامعي اجلديد بة اجلدد ال  لتياجات، فعلى سبيل املثال حتد د اجلامعة عدد الطحأو اإل

مبختلف األقاام والتخصصات وبناء على ه ه املعلومات، يت  التخطيط للاياسة املنتهجة يف تزويد املكتبة 

                                                           
. تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية بالمكتبات الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية للجنوب الشرقي الجزائريطواهري، فاطمة.  -1

 .611.616..ص. ص1111مكتبات: قانطينة، ماجات ر: عل  
 .15.ص.1116. عمان: مؤساة الرؤى العصرية، اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلوماتاهلمكري، عمر أمحد.  -2
ين. -3  .651.ص.1166، 6.ع.69، مجRIST،جملة 3اإلدارة العلمية من منظور المكتبة الجامعية: جامعة الجزائربيزان، مزيان، شريد، نورد الد 
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اجيالت اجلديدة، اخلاصة بالت  اإلحصاءات مكتبة املركزية ومكتبات األقاام حاب لاجلامعية وإقتناء الكتب ل
 يد احلاجة للمعلومات بالنابة ملاتفيدين.خطيط حصر وحتدويتضمن الت  
 التنظيم:.3.1.1.1

قنية للمكتبة مع حتديد املاؤوليات داخل كل  ف املصاحل اإلدارية والت  لوهو تقاي  األعمال والوظائف بني خمت
الوحدات هبد  إجياد هيكل ذي فاعلية وكفاءة ليت  إجناز األنكطة وحتقي  أهدا  العمل على أحان وجه، 

صاهت  عم ال ختتلف ختص  الا جتمع وتنا  جهود جمموعة أهن  باجلامعية عن غ رها من املؤساات، وتتميز املكتبات 
ا ياتدعي وضع طريقة للتناي  بني ه ه الفئات من العاملني وتكوين سلالة من املهام وماتوياهت  ومهامه  مم
 لتحديد أهدا  املكتبة.

 التوظيف:.1.1.1.1
وثي  واملكتبات واملعلومات مبا يتماشى مع طبيعة صني يف الت  ويتمثل يف إختيار املوظفني األكفاء من املتخص  

وياتحان أن تكون هناك قوانني واضحة حتد د  فيدينخلدمات املقدمة للماتاألعمال املنجزة يف املكتبة اجلامعية وا
 .1املؤهالت واخلربات املطلوبة لكل  مرتشح أو طالب للتوظيف يف املكتبات اجلامعية

 التوجيه:.3.1.1.1
وجيه اآلين للعمل والت  اي ر حتد د إطار العمل يف املكتبة وتكمل الت   ال يتويتمثل يف القرارات اإلدارية واألوامر الرمسية 

والتوجيه من أسس إدارة العمل املكتيب  يف املكتبة وك لك التصورات املاتقبلية لرس  خطوات العمل ومراحلها.
الية والتصورات املاتقبلية خاصة يف املكتبات اجلامعية ألهنا تعمل ضمن خمططات مبنية على املعطيات احل

 .2اخلدماتات املاتفيدين منحلاج
 التنسيق:.1.1.1.1

املنوطة  ام وإدارات جهاز التوثي  واملعلومات يف تناس  خيدم األهدا  والوظائفأقاوهو ما يتعل  مبختلف 
 .3باجلهاز

 

                                                           
رسالة . -نموذجاأ-دور إختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعية: جامعة منتوري قسنطينة ماضي، وديعة.  -1

 .651 .. ص1111قانطينة، ،جامعة ماجات ر: عل  مكتبات
 .654.651.ص.المرجع نفسه-2
. الجامعية: تنظيمها وإدارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي المكتباتبدر، أمحد، عبد اهلادي، حممد فتحي.-3
 .91.. ص1116. القاهرة: دار غريب للنكر والتوزيع، 4ط



 الفصل الثالث: أساسيات المكتبات الجامعية
  

 
42 

 إعداد التقارير والمتابعة:.3.1.1.1
إعداد تقارير عن س ر العمل باملكتبات اجلامعية يااعد اهليئات املكرفة كإدارة اجلامعة أو الوزارة على متابعة  إن  

  بعض حتول دون حتقي ال يتاملكاكل والعوائ  حل  نكاط املكتبة واإلطالع على ما مت حتقيقه، باإلضافة إىل 
 .1أو نقص العمال يف خمتلف الفئاتف امليزانية املخصصة سنويا ضعأهدا  أو وظائف املكتبة ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،جامعة دكتوراه: عل  مكتباتأطروحة . مجتمع المعلومات وأثره في المكتبات الجامعية: مكتبات مدينة قسنطينة نموذجاكرمي، مراد.   -1

 .11.. ص1111قانطينة، 
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 خالصة الفصل:

من خالل ما تطرقنا له خبصوص املكتبات اجلامعية، ناتنتج أن املكتبة اجلامعية من أرقى املكتبات، ألهنا جتمع كل 
 ال يتخصائص املكتبات األخرى، ومن هنا كان االهتمام هبا والاهر على تاي رها بككل جيد من أه  األهدا  

 .ة أكادميية على ماتوى اجلامعةاوك ا التعليمية كمؤسالعلمية والرتبوية  تاعى اجلامعة لتحقيقها، نظرا لقيمتها
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  : تمهيد

باملكتبات اجلامعية  الث قافة الت نظيميةكشف عن واقع لراسة امليدانية و ال يت هتدف لحيثيات الد   يتناول هذا الفصل
الث قافة عرف على مستوى البواقي ، من خالل الت  أم –عنابة –دراسة ميدانية باملكتبات املركزية جلامعات : قاملة 

وصف ملنهج و إبراز أهم املقومات و القيم املكونة هلا،  وذلك من خالل االعتماد على بيانات ال الت نظيمية
أساليب وطرق إعدادها وصدقها وثباهتا، و  ذلك أداة الدراسة املستخدمةكالدراسة، وألفراد عينة وجمتمع الدراسة، و 

صحة الفروض أو نفيها مع  منأكد الت   و أخريا   يف حتليل البيانات اإلحصائية تدماستخ ال يتاإلحصائية  املعاجلة
 تبيان النتائج إليها الدراسة.
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 :ءات المنهجية للدراسة الميدانيةالتذكير بأهم اإلجرا.4.1

 :التذكير بأهم تساؤالت البحث.4.4.1

 :طرحها الد راسة ستدعت إشكاليةإ ال يتمن بني التساؤالت 

 باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة؟ الث قافة الت نظيميةهو مستوى ما  .1
 ؟باملكتبات اجلامعية الث قافة الت نظيميةهم العناصر املؤثرة يف أماهي  .2
 ؟القيم املكونة للثقافة التنظيميةعلى أي مدى تتوفر مكتباتنا اجلامعية  إىل .3

 :بالفرضياتالتذكير .4.4.1
 الفرضية األولى:

  باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة ضعيف. الث قافة الت نظيميةمستوى 

 الفرضية الثانية:

  الث قافة الت نظيميةهم العناصر املؤثرة يف أالقيم التنظيمية هي من. 

 :الفرضية الثالثة

 .تتوفر مكتباتنا على بعض القيم املكونة للثقافة التنظيمية 

 :الدراسةحدود .4.1
من عناصر  تتكون أساسا   ال يتعند إجراء دراسة ميدانية يشرتط على الباحث أن يقوم بتحديد جماالت البحث 

حتديد هذه اجملاالت الثالثة هو يف  .واملتمثلة يف احلدود اجلغرافية، الزمنية والبشرية حمورية تعترب ركيزة أساسية للبحث
 ة.حكم يف موضوع الدراست  احلقيقة مبثابة توفري أدوات أساسية لل

 الحدود الجغرافية:.4.4.1
ثالث جامعات يف  علىدراستنا  قتصرتإكتبات اجلامعية عرب القطر الوطين، فقد لصعوبة دراسة كافة امل نظرا  
باجي ، جامعة -قاملة-1491ماي8: جامعة للجامعات راسة املكتبات املركزيةحيث مشلت الد  ، رق اجلزائريالش  

 .-لبواقياأم -العريب بن مهيدي جامعة و  ،-عنابة–خمتار 
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 :    -البواقي أم-مهيدي نبذة مختصرة عن جامعة العربي بن •

 1ة:الت الييف نشأهتا باملراحل -أم البواقي-مر ت جامعة العريب بن مهيدي 

 .1483ماي 7تاريخ إنشاء املؤسسة: -

 .77/71/1483املؤرخ يف: 319-83مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  (ENS)إنشاء املدرسة الوطنية العليا  مت-

-89اخلاص بإنشاء املدرسة الوطنية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  319-83 إلغاء املرسوم التنفيذي رقم مت-
 .18/78/1489بتاريخ  271

بتاريخ  271-89مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  (INSM)إنشاء املعهد الوطين العايل للميكانيك  مت-
18/78/1489. 

 و املركز اجلامعي حيمل إسم الشهيد العريب بن مهيدي. 1444نوفمرب  71منذ -

-74معهد واحد من خالل املرسوم التنفيذي رقم ( كليات و 71ال يت تتألف من مخسة )إنشاء جامعة أم البواقي -
 .79/71/2774من تاريخ  70

 2713أفريل  11املؤرخ يف  109-13( معاهد مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 73ثالثة )( كليات و 77سبعة )-
 اخلاص بإنشاء جامعة أم البواقي. 2774جانفي  79املؤرخ يف  70-74يتمم املرسوم رقم ال ذي يعدل و 

 :الكليات 

 كلية اآلداب و اللغات.-

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية.-

 ة و العلوم التجارية و علوم التسيري.كلية العلوم االقتصادي-

 كلية احلقوق و العلوم السياسية.-

 كلية العلوم و العلوم التطبيقية.-

                                                           
 [.2717-70-71] :ت الزيارة بتاريخ.متOeb.dz-www.Univ. على اخلط املباشر:-أم البواقي-املوقع االلكرتوين جلامعة العريب بن مهيدي -1

http://www.univ-oeb.dz/
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 كلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و احلياة.-

 كلية علوم األرض و اهلندسة املعمارية.-

 :املعاهــد 

 تسيري التقنيات املدنية.-

 ة و الرياضية.معهد العلوم التقنية لألنشطة البدني-

 معهد التكنولوجيا.-

  أم البواقي-التعريف بالمكتبة المركزية لجامعة العرب بن مهيدي-: 

 المكتبة القديمة:-أ

عن مكتبات متخصصة كل معهد مستقل  عبارة –أم لبواقي –دي يريب بن مهكان أول تواجد ملكتبة جامعة الع
–بدورها تقع وسط املؤسسة األم  حيث مت توحيدها يف بناء واحد ومكتبة واحدة وال يت ،1447بذاته العام 

 .سرتاتيجي هامإوبذلك يف حتتل موقع -اجلامعة

 -المقر الجديد-:المكتبة الجديدة-ب

م مجيع ضركزية جديدة تستوجب على اجلامعة إنشاء مكتبة مإالكم اهلائل من الرصيد الوثائق و  دمع الزيادة للعد
حث من أجل وهو مكان للب 2778ماي 74، وهي مكان عمل جديد مت إفتتاحه يف التخصصات والفروع

على  طالعظام املفتوح لإلختارت املكتبة الن  إخل الرئيسي مباشرة للجامعة وقد د، تقع أمام املاجملتمع اجلامعي
 عارة الداخليةإاألرصدة وتتم فيها عملية 

 : فضاءات 73وتتكون هذه املكتبة من 

 .تصالفضاء تكنولوجيا املعلومات واإل-

 .يفالبحث البيبلوغرافضاء العمل و -
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 1املراجع االلكرتونية. فضاء الدوريات و -

  (.14:ملحق رقم)أنظر ال-أم البواقي-الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة العربي بن مهيدي 

 "قالمــة": 4411ماي  8مختصرة عن جامعة  نبذة•
سمية ترجع الت  و  ستقالل املايل،خصية املعنوية واإلمهين تتمتع بالش  عمومية ذات طابع علمي ثقايف و سة هي مؤس

 شهدهتا العديد من واليات اجلزائر. ال يت 1491ماي 8جمازر  إىل
بداية من خالل املعاهد الوطنية للتعليم العايل بقاملة املنشأة مبقتضى املرسوم  1491ماي 8أنشئت جامعة 

يف اجلذع املشرتك  1480حيث فتحت أبواهبا يف سبتمرب  ،1480أوت  1الصادر يف  80/172 التنفيذي
نظيم البيداغوجي يف املومسني قد تركز الت  أستاذا أجنبيا، و  12منهم  أستاذا   19طالبا يؤطرهم  123تكنولوجيا بـ

 فيزياء الصناعية.على معهدين مها معهد اهلندسة امليكانيكية و معهد ال 87/88و  80/87اجلامعيني 
يف املوسم اجلامعي و  ،مت فتح معهد جديد متمثل يف معهد اهلندسة املدنية 1484/1447يف املوسم املوايل و 

لضرائب. حتولت هذه املعاهد فيما بعد اد اإللكرتونيك، معهد احملاسبة و مت فتح معهدين: معه 1447-1441
 .77/77/1442املؤرخ يف  42/44مركز جامعي مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  إىل

املؤرخ يف  71/273ي جامعة مبقتضى املرسوم التنفيذ إىلل املركز اجلامعي حتو   2771يف سنة و 
 املتضمن إنشاء جامعة قاملة.و  18/74/2771

 :2تضم اجلامعة يف الوقت احلايل سبعة كليات موزعة على أربع جممعات
 لتكنولوجيا.اكلية العلوم و -
 لكون.واكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض -
 علوم املادة.كلية الرياضيات واإلعالم اآليل و -
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري.-
 كلية احلقوق و العلوم السياسية.-
 كلية اآلداب و اللغات.-
 جتماعية.إلاكلية العلوم اإلنسانية و -

                                                           
 .17:77سا [2717-79-11]بتاريخ مقابلة مع مسؤولة املكتبة -1
 [.2717-70-71]:متت الزيارة بتاريخ .guelma.dz-www.Univ. على اخلط املباشر:-قاملــة-1491ماي 8ملوقع االلكرتوين جلامعة ا-2
 

http://www.univ-guelma.dz/
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  4411ماي  8المكتبة المركزية لجامعة : 

تتوىل مهمة اإلشراف على مجيع أنواع  ال يتئيسية للجامعة، حيث جند لكل جامعة مكتباهتا املركزية هي املكتبة الر  
تزودها بالوثائق والكتب ووسائط املعلومات املختلفة، وذلك  ال يتاملكتبات األخرى املوجودة باجلامعة، لكوهنا هي 

قتناء املواد املعلوماتية يتم بشكل مركزي على مستوى هذه املكتبة. كما أهنا تتكفل جبانب التأطري أي توظيف إألن  
نظيمية والعلمية، اجلوانب األخرى الفنية والت   إىلاملكتبيني وتوزيعهم على املكتبات املوجودة باجلامعة، باإلضافة 

ظم وحتديد العالقات بني املكتبة قرتاح احلـلول الفنية، ووضع الن  إاملكتبة املركزية بشكل فعال يف  ما تساهم وغالبا  
 .وإدارات الكليـات واألقـسام، تنظيم النشاطات العلمية املختلفة: ملتقيات وندوات وحماضرات ومعارض وغريها

جلامعة م فتحت املكتبة املركزية  2777أفريل من سنة  72هـ املوافق لـ  1927من ذو احلجة من سنة  27بتاريـخ
عليم العايل والبحث العلمي وزير الت "عمار صخري "أبواهبا، إذ مت تدشينها من طرف السيد  1491ماي  8قاملة 

 . يدة وايل والية قاملةمت تدشني مقرها اجلديد من طرف الس   2711نوفمرب  71، ويف آنذاك

 اللغة واألدب(مقعد )بني كلية علوم الطبيعة واحلياة وكلية  1177موقعها احلايل: جممع 

  (.14:ملحق رقم)أنظر ال -قالمة– 4411ماي  18الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة 

 :-عنابة-مختصرة عن جامعة باجي مختار نبذةثالثا: 
  عرفت اجلامعة تطورا   1471أفريل 24 املؤرخ يف 28/71أنشأت بقرار  ،شرق اجلزائر عنابة تقع مبدينة هي جامعة

 :1الت ايلوهم ك ،مدرستني حتضرييتني إىلوهي اآلن تضم سبع كليات هذا باإلضافة  كبريا  
 كلية العلوم.-
 كلية علوم األرض.  -
 كلية الطب.  -
 كلية اهلندسة.  -
 .كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  -
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.  -
 .كلية احلقوق  -
 

                                                           
 [.71/70/2717]: متت الزيارة بتاريخ.www.Univ.annabadz. على اخلط املباشر:-عنابــة-املوقع االلكرتوين جلامعة باجي خمتار -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.univ.annabadz/
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  عنابة–التعريف بالمكتبة المركزية لجامعة باجي مختار- 
، يغطي وعاء 377777حيث تتسع حلوايل  2م3017يقدر إمجايل مساحتها ب و  1471مت افتتاحها سنة 

 .ى طابقني، موزعة علتقنية باللغة العربية واألجنبيةالها جمموعة من التخصصات العلمية و رصيد
  1(.10:ملحق رقم)أنظر الالهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة باجي مختار عنابة 

 الحدود الزمنية: .4.4.1
مث  ،من حتديد املوضوع وضبط اإلشكالية والفرضيات وكل ما تعلق باجلوانب املنهجية ا  تداءإبنطلقت الدراسة إ

حترير النص  ا  أخري و حتليل البيانات راسة امليدانية، تفريغ النتائج و ، إجراء الدالبحث الوثائقي وإثراء اجلانب النظري
 . 2717جوان  12فيفري إىل غاية 14، حيث كانت املدة من ضبط اإلخراج النهائيو 

 الحدود البشرية: .0.4.1
نطبق عليه تالدراسة وهلم عالقة مبوضوع البحث و  سهمتمل أن متن حيال ذي األفرادتتجلى احلدود البشرية يف مجيع 

 .اهرة وينتمون للمكان قيد الدراسةالظ
 ال ذي: هو يشمل مجيع عناصر املشكلة أو الظاهرة قيد الدراسة، ويعترب األساس المجتمع الكلي للدراسة.0.1

 يساعد يف حتديد لطبيعة موضوع البحث، حت   وتبعا   تقوم عليه الدراسة امليدانية، حبيث يكون حتديده واضحا  
 نتائج علمية دقيقة تعكس الواقع املدروس. مبا أن   إىلاألسلوب العلمي األمثل لدراسة هذا اجملتمع والوصول 

باملكتبات اجلامعية، فرض علينا أن يكون اجملتمع األصلي  الث قافة الت نظيميةمعرفة واقع  إىلالية هتدف راسة احل  الد  
عامل، حبيث 42بلغ عددهم  ال ذييتمثل يف العاملني باملكتبات املركزية جلامعة قاملة، عنابة وأم البواقي، و  اسةللدر 

 2(:71هو موزع حسب املكتبات حمل الدراسة يف اجلدول رقم ) ميكننا توضيح اجملتمع األصلي من خالل ما
 %النسبة املئوية  التكرار اجلامعة

 15,2% 14 جامعة قاملة
 42,4% 39 جامعة عنابة

 42,4% 39 جامعة أم البواقي
 100% 92 اجملموع

 .(: المجتمع األصلي للدراسة موزع حسب الجامعات14رقم ) لجدو 

                                                           
1-Université badjimokhar (anaba).Cuide de lecteur .Bibliothèque centrale. 

 

 2-من خالل املقابالت ال يت أجريناها مع مسؤويل املكتبات
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 عينة الدراسة:.1.1
ختيارها وفق قواعد وطرق علمية، حبيث متثل اجملتمع متثيال اجيري  ال ذيتعترب العينة ذلك اجلزء من اجملتمع 

يتم تقسيم فيه  ال ذي، ولقد مت العمل يف هذه الدراسة على العينة الطبقية وهي ذلك النوع من العينات 1صحيحا
طبقات معينة مبوجب مواصفات معروفة تؤخذ وحدات من كل طبقة للحصول على  إىلجمتمع الدراسة األصلي 

 2طبقاته. عينة مؤلفة من جمموع هذه األجزاء، وهذه العينة متثل اجملتمع األصلي جبميع
ختيار عينة من كل فئة أو طبقة بشكل عشوائي وبشكل يتناسب مع حجم تلك الفئة يف جمتمع ابعد ذلك يتم 

اسرتجاع ، بعد التطبيق امليداين حصل الباحثان على ةعينة الطبقية العشوائية بالنسب.مت اختيار ال3الدراسة األصلي
( استبيان لعدم جدية 8، كما استبعدت)توزيعها استبيان مت( 117)من أصل  ( استمارة االستبيان177)

خضعت  ال يتاإلجابة عليها، ولعدم حتقيق الشروط املطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك تكون االستبيانات 
 ( استبيان.42للدراسة هي )

 :دراسةمنهج ال.التذكير ب1.1
يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث  ال ذيبالنسبة للمنهج املتبع إلجناز هذا البحث هو املنهج الوصفي 

معني بطريقة كمية أو نوعية يف فرتة زمنية معينة أو عدة فرتات، من أجل التعرف على الظاهرة أو احلدث من 
 نتائج وتعميمات تساعد يف فهم الواقع وتطويره. إىلحيث احملتوى واملضمون، والوصول 

 جمع البيانات: واتأد.4.1
استخدام جمموعة أو بعض من أدوات حتليل  إىلتوياهتا وخمتلف ختصصاهتا حباجة البحوث العلمية يف كافة مس إن  

 فقد اعتمدنا على األدوات اآلتية جلمع املعلومات من امليدان. ، من أجل حتقيق أهداف الدراسةالبيانات
 :ستبياناإل.4.4.1

اسة ومن زمة لتحقيق أهداف الدر شيوعا جلمع املعلومات الال  ستبيان من أكثر األدوات اإلحصائية حيث يعترب اإل
)اجلنس،  البيـــانات األوليةتتكون من أربعة حماور:حيتوي األول على  إستمارة اإلستبيانجل ذلك مت تصميم أ

حماور  3على حماور الدراسة املتمثلة يف  ور الثانيـــالمحبينما يشتمل (، اخلربة ،اجلامعة، الدرجة العلمية، السن
ور ـــــالمحيشمل على أسئلة بنعم و ال أما  ال ذيداخل املكتبات اجلامعية   الث قافة الت نظيميةخاصة بـ مبستوى 

                                                           
 .134، ص. ص. 2777عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، حممد املغريب. لمكا  -1
 102. ص. 2777عمان: مؤسسة الوراق،  أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية.إبراهيم، مروان عبد اجمليد.  -2
 .41. ص.مرجع سبق ذكرهعبيدات، حممد وآخرون.  -3
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القيم املكونة للثقافة التنظيمية داخل املكتبات و  الث قافة الت نظيميةخاصة بالعناصر املؤثرة يف  الرابع و  الثالث
 .رت اخلماسياامعية و يشمل على أسئلة خاصة مبقياس ليكاجل

 :المقابلة. 4.4.1
اعتمدنا عليها كأداة مكملة وقد مت صياغة جمموعة من األسئلة املفتوحة وطرحت على مجيع حمافظي املكتبات حمل 

 الدراسة هبدف مجع بعض املعلومات حول موضوع الدراسة وكذا بعض االستفسارات.
 

 المفردات المتغير الفرعي المتغير المحور
 (1-1) معلومات عامة البيـــانات األولية احملور األول

 
 

 احملور الثاين

 
 

 الثّقافة الّتنظيميةمستوى 
 بالمكتبات الجامعية  

 (0-1) املشاركة يف اختاذ القرارات-1
 (8-7) العمل اجلماعي-2
 (11-4) االبداع واالبتكار-3
واالنضباط احرتام الوقت -9

 العمل
(12-13) 

 (19) البحث عن األداء املتميز-1
احملور 
 الثالث

الثّقافة العناصر المؤثرة في 
داخل المكتبات  الّتنظيمية
 الجامعية

 (18-10) القيم التنظيمية-1
 (21-14) املعتقدات التنظيمية-2
 (29-22) األعراف التنظيمية -3
 (27-21) التوقعات التنظيمية-9

 
 
 
 

 احملور الرابع 

 
 
 

القيم المكونة للثقافة التنظيمية 
 داخل المكتبات الجامعية

 (24-28) قيم القوة-1
 (31-37) قيم الصفوة-2
 (39-32) قيم املكافأة-3
 (30-31) قيم الفاعلية-1
 (38-37) قيم الكفاءة-0
 (97-34) قيم االقتصاد-7
 (92-91) قيم العدالة-8
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 (99-93) فرق العمل-4
 (90-91) قيم القانون والنظام-17

 طالبتين.المصدر: من إعداد ال

 :ستبيان الدراسةإتفصيل  :(14ل رقم )الجدو 

 :ساليب التحليل اإلحصائي للبياناتأ .4.1
إىل احلاسب اآليل باستخدام لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات ال يت مت جتميعها قمنا برتميز وإدخال البيانات 

، كما مت القيام باستخدام بعض  Statistical Package fore Social Sciences*(SPSS)برنامج
 األساليب اإلحصائية املناسبة واملوجودة يف هذا الربنامج وهي كما يلي:

لوصف أفراد عينة الدراسة وحتديد إجابتهم.: التكرارات والنسب المئوية 
 لتحديد األمهية النسبية إلجابات أفراد العينة جتاه حماور الدراسة، كما مت استخدام الحسابيةالمتوسطات :

 مقياس "ليكارت اخلماسي " لقياس إجابات املبحوثني لعبارات االستبيان حسب اجلدول الت ايل:
 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 1 2 3 9 1  الدرجة

 طالبتينلمصدر:من إعداد الا

 .ليكارت مقياس درجات :(10جدول )

 ولتحديد قيم املتوسط احلسايب يف أية فئة نقوم مبا يلي:
وبعد ذلك احلد األدىن للمقياس  7.8=9/1مث قسمة املدى على عدد الفئات : 9=1-1*إجياد طول املدى 
 املقياس الت ايل:( وهكذا لبقية الفئات فيكون عندنا 1.8-1فتصبح الفئة األول )

 ميثل درجة غري موافقة بشدة.(:1.8-7.8ن)م 
 وافقة مغري درجة ميثل(:2.0-1.8) من.  

  ميثل درجة حمايد. (:3.9-2.0)من 
  ميثل درجة موافق.(:9.2-3.9)من 
  ميثل درجة موافق بشدة. (:1-9.2)من 

                                                           
*SPPS:Statistical Package for the Social Sciences. 
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وملعرفة ما مدى ارتفاع آراء األفراد  فاملتوسط احلسايب: استعمل لرتتيب إجابات أفراد العينة حسب درجة املوافقة
 عن كل عبارة من عبارات حماور االستمارة.

:ال ذي استخدم لقياس درجة تشتت قيم إجابات العاملني عن الوسط احلسايب علما أنه  اإلنحراف المعياري
 يفيد يف ترتيب العربات حسب املتوسط احلسايب لصاحل أقل تشتت عند تساوي املتوسط احلسايب.

 ثبات أداة الدراسة.8.1
يوضح قيمة  الت ايلالدراسة، واجلدول  نباخ لعباراتة متت االستعانة مبعامل ألفا كرو للتحقق من ثبات أداة الدراس

 .لعبارات الدراسة ألفا كرو نباخ
 

 عدد العبارات معامل ألفا كرو نباخ مقياس الدراسة
 90 7.840 األداة ككل

Source : SPSS0202 

 .االستبيانلمتغيرات  (Cronbach Alpha)الثبات ألفا كرو نباخ  معامل قيمة :(11الجدول رقم )
تقبل عندها درجة  ال يتولكون هذه القيمة أعلى من القيمة 7.80ثبات األداة ككل أن  من اجلدول  يت ضح

ستبيان اإل حث العلمي، وهذا يدل على متتع، تعترب هذه النسبة مقبولة ألغراض الب7.07االعتمادية والبالغة 
 .للدراسة امليداين التطبيق يف عليها االعتماد وميكن بدرجة عالية من الثبات

 :تحليل البيانات اإلحصائية .4.1
ستبيان واملتعلقة من اإلسب املئوية ألسئلة احملور األول كرارات والن  ستخراج الت  ستخدام اإلحصاء الوصفي إلإمت 

، أما فيما خيص احملور الثالث واملتعلق الث قافة الت نظيمية، واحملور الثاين املتعلق مبستوى البيـــانات الشخصية األوليةب
واحملور الرابع املتعلق بالقيم املكونة للثقافة التنظيمية مت اإلعتماد على مقياس  الث قافة الت نظيميةبالعناصر املؤثرة يف 
 ليكارت اخلماسي.

 :ثالمحور األول: بيانات خاصة بالمبحو 

وصف جامعات و خلربة ، ا، الدرجة يف السلم الوظيفينمن خمتلف اخلصائص الدميوغرافية )اجلنس، السسيتم تناول 
 .عند النسب املئوية والتكرارات ذلك توظيفها فيما بعدال يت وضعت يف بداية االستبيان و (، الدراسة

 

 



 اإلجراءات الدراسة الميدانية: لرابعالفصل ا
  

 
57 

 الجنس:.4
 %النسبة المئوية  التكرار الفئة
 %37 39 ذكر
 %03 18 أنثى

 %177 42 اجملموع
 .العينة وفقا للجنس أفرادتوزيع  :(11الجدول رقم)

، %37العينة إناث يف حني نسبة الذكور إال  أفرادمن  %03( نالحظ أن نسبة 71من خالل اجلدول رقم )
ن أناث تفوق نسبة الذكور كما يبة اجملتمع اجلزائري يف حد ذاته، حيث نسبة اإلترك إىلرمبا يف األساس يرجع هذا 

 إىللون ين ميال ذيناث مقارنة مع الذكور ت هو ختصص مطلوب بكثرة من طرف اإلختصص علم املكتبا
 .التخصصات العلمية اهلندسية

 :السن.4

 %النسبة املئوية  التكرار الفئة
 %21.3 22 سنة 37أقل من

 %19 17 سنة 97 إىل 31من 
 %18.1 17 سنة  17 إىل 91من 

 %2.2 2 سنة 17كثر من أ
 %177 42 اجملموع

 .العينة وفقا للسن أفراد: توزيع (14جدول رقم )

، مث نسبة سنة 97-31هم ما بني العينة ترتاوح سن   أفرادمن %19.3( نالحظ أن 70من خالل اجلدول رقم )
هذه الفئة شابة  على أن  هذا ما يدل سنة، و  37قل من أهم يرتاوح سن   العينة أفراد 37قل من أهم من % 23.4

تكون هلا قابلية أكثر حنو التجاوب مع  الت ايلبللمكتبة، و  ميكن أن تكون هلم رغبة يف تطوير ثقافة تنظيمية إجيابية
فترتاوح أعمارهم بني  % 18.1. أما نسبة ال يت تطرأ على ثقافة املكتبةاخلارجية تلف التغريات البيئة الداخلية و خم

هي أكثر من  % 2.2تتميز باخلربة املهنية و ثقافة واسعة يف جمال املمارسة املهنية بينما  سنة و هي فئة 91-17
 الث قافة الت نظيميةالعينة فهي تلعب دورا أساسيا يف تكوين خمتلف عناصر  فرادسنة ، متثل فئة قليلة بالنسبة أل 17
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، ر على سلوك األفراد داخل املكتبةتأث يتال  داخل املكتبات اجلامعية من قيم و معتقدات و أعراف كوهنا القوى 
واصل معهم و اإلجابة على ، من خالل الت  وظفني اجلدد و األقل خربة يكون ذلك خاصة عن طريق مساعدة املو 

 .ستفساراهتم مما حيقق االنسجام الوظيفي داخل املكتبةإخمتلف 

 :الرتبة المهنية لعينة الدراسة.0

 %النسبة المئوية  التكرار الفئة
 33.7% 31 ول أاملكتبات اجلامعية مستوى ب ملحق

 3.3% 3 ملحق باملكتبات اجلامعية مستوى الثاين
 13.7% 12 مساعد باملكتبات 

 1.9% 1 تقين باملكتبات
 3.3% 3 مني وثائقيأ

 1.1% 1 عون حفظ البيانات
 3.3% 3 عالم اآليلتقين سامي اإل

 2.2% 2 داريإ ملحق
 13.7% 12 داريإ عون

 11.2% 19 عون تقين
 1.1% 1 حماسب
 2.2% 2 متصرف

 1.1% 1 مساعد البحث
 2.1% 2 آليلعالم امهندس اإل

 100% 42 اجملموع
 .نية للعينة الدراسةه( : الرتبة الم14جدول رقم )

يشغلون منصب "ملحق %33.7ــــــــالعينة تقدر ب أفرادأعلى نسبة من  ( أن  77من خالل جدول رقم ) يتبني
، و هذا يبني سعي املكتبات حمل الدراسة لتوفري متخصصني عامل 19ول " ما يعدل أباملكتبات اجلامعية مستوى 

، خاصة فيما خيص املعاجلة الفنية ين على أداء مهامهم على أكمل وجهيف جمال املكتبات و املعلومات قادر 
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أغلبية  إىل أن  ، إضافة نظرا للتكوين اجلامعي ال ذي تلقوه، كتبةو املهام الرئيسية داخل امل الوثائقيةلألرصدة 
 .ال ذي يتم توظيفهم مباشرة يف الرتبة، و ثني متحصلني على شهادة الليسانس يف علم املكتباتاملبحو 

ا رجات الوظيفية املتوفرة باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة حيث تركز يف جمملهتعرب هذه النتائج عموما على الد  و 
من أجل تسيري اخلدمات ى أول ومساعدي مكتبات اجلامعية على توظيف ملحقي املكتبات اجلامعية مستو 

 .كتبية والقيام باخلدمات الفنيةامل

 :سنوات الخبرة.1

 %النسبة المئوية  التكرار الفئة
 %9.3 4 ل من سنةأق

 34,8% 32 سنوات  1 إىل1من 
 26,1% 24 سنوات  17إىل  1من 

 34,8% 32 سنوات 17كثر من أ
 100% 92 اجملموع

 .العينة وفقا لسنوات الخبرة أفرادتوزيع  :(18جدول رقم )

اخلربات املهنية : هي جمموعة من الكفاءات و املهارات و املعارف ال يت يكتسبها الفرد من خالل احلياة اليومية أو 
مبهام معينة .و اخلربة املهنية هي قدرات يظهرها عليم ، مث تنعكس بعد ذلك على أداءه و قيامه التدريب أو الت  

نفس النسبة ، من خالل النتائج املتحصل عليها 1املوظف أثناء أداءه ملهام عمله و تفاعله مع بيئة العمل و األفراد
 17سنوات و أكثر من  1 إىلالعينة لديهم من سنة  أفراد من% 39.8نسبة  (  نالحظ أن  78اجلدول رقم )يف 

راية الكافية هاتني الفئتني تتميزا خبربة واسعة و هذا يعين أن لديهم املعرفة و الد   املكتبة ، نتوقع أن  بسنوات خربة 
، حيث ميكن للمكتبني حديثي التوظيف أن نظيمية داخل املكتبات اجلامعيةالت  بطبيعة عناصر والقيم املكونة 

، و ذلك من خالل ما ميلكونه من معلومات دامى و العكس صحيح بالنسبة للجددقيستفيدوا من املكتبيني ال

                                                           
الخبرات المهنية للعاملين بالمكتبات الجامعية و دورها في تطوير الخدمات :من خالل توصيف المهام بالمكتبة جامعة محودي ، سارة .-1

 .12.1.ص .ص.2710، 21جملة دراسات و أحباث، ع.. 4الجزائر
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حديثة مقاييس و اخلدمات اجلديدة و طرق و أساليب العمل احلديثة من خالل تطبيق التكنولوجيات احلديثة  
 حتسن من صورة املكتبة من جهة و اخلدمة املكتبية  من جهة أخرى. ن  أهنا أمن ش ال يت

 (.14)أنظر الملحق رقم: في المكتبات الجامعية الثّقافة الّتنظيمية: مستوى نيلمحور الثاا

جابات النسب املئوية إلاجلامعية قمنا حبساب التكرارات و يف املكتبات  السائدة الث قافة الت نظيميةمستوى ملعرفة 
 . هداف الدراسةأجل حتقيق أمن العينة  أفراد

 :اذ القراراتإتخ المشاركة في .4

اإلخالص اجتاه العمل، هما كونه يقوم خبلق نوع احلماس و يعترب عنصر مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات عنصرا م
كثر فعالية من أاخلروج بقرارات وف على كل االقرتاحات والتوصيات، و الوقخرين و من خالل تبادل الرأي مع اآل

عينة  فرادألمعرفة مدى وضوح هذا املفهوم بالنسبة ولنا من خالل ذلك اخالل العمل التعاوين املشرتك. ولقد ح
 :الت ايلكانت النتائج موضحة يف اجلدول الدراسة و 

 

 قرتاحات؟اهل توفر املكتبة فرص للعاملني للمشاركة يف تقدمي -1 التكرار %النسبة املئوية 
 نعم  01 %00.3
 ال 31 %33.7
 اجملموع 42 %177

 .المشاركة في اتخاذ القراراتمؤشر يمثل  :(14الجدول رقم )
ركة يف تقدمي املكتبة توفر فرص للعاملني للمشا ن  أجابوا بأ% 00.3( نسبة 74نالحظ من خالل اجلدول رقم )

ختاذ القرارات و تبادل إ شراك العاملني يف عملية املشاركة يفإقرتاحات و هذا ما يؤكد بأمهية وعي املسؤولني بفكرة إ
هداف املكتبة من خالل عملية التشجيع و التحفيز أفضل احللول املناسبة للتحقيق أ إىلوصل للت  ،معهم اآلراء 

عمال األاس و اجلدية و اإلخالص يف تنفيذ قرتاحات خيلق لديهم احلماإل إشراك العاملني يف تقدمي حيث أن  ، مهل
كتبات اجلامعية حمل الدراسة ، قي مبستوى أداء املكتبات ، كما يؤكد حمافظي املو ذلك بغية حتقيق األهداف و الر  

و كذلك أغلبية أفراد العينة ترتاوح .1أفضل احللول املناسبة للمكتبة  إىلعلى أمهية القرارات اجلماعية للوصول 
                                                           

 الدراسة.من خالل املقابالت االستكشافية ال يت قمنا هبا مع مسؤويل املكتبات اجلامعية حمل -1
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م يتميزون بنضج فكري يف صاحل املكتبة و من أجل حتقيق 97إىل  31سن هم من  سنة هذا ما يدل  على أهن 
 نهم.اإلنسجام الوظيفي و التفاعل بي

 هل تشرك املكتبة العاملني يف حل املشاكل؟-0 التكرار %النسبة املئوية 
 نعم  02 %07.9
 ال 37 %32.0
 اجملموع 42 %177

 في حل المشاكل. يوضح مشاركة العاملين( 41) :الجدول رقم
ال يت املشاكل  املكتبة تشرك العاملني يف حل   كد بأن  ؤ ت %07.9نسبة  ( أن  17رقم )ل نالحظ من خالل اجلدو 

تلبية جمموعة من احلاجات  إىليف حل املشاكل يؤدي احة فرص املشاركة إت إىلهذا راجع تواجه العمل املكتيب و 
تستفيد منها من  ن  أميكن للمكتبة  األفراد وال يتيتمتع هبا  ال يتاإلمكانيات و براز املواهب والقدرات إاملتمثلة يف 

لديهم عينة الدراسة  أفراد. معظم من جهة أخرى الرؤساءمام الزمالء و أاحلصول على مكانة حمرتمة جهة، و  من أن  
 متك نهم من املسامهة يف إجياد حلول للمشاكل ال يت تواجههم.سنوات خربة مهنية 17
 :العمل الجماعي.4
 ال ذيمن خالل خلق جو من التعاون ، هج الرئيسي يف حتقيق خدمات جيدةيعترب العمل اجلماعي للمكتبة املن 

ولنا من خالل ذلك معرفة مدى اح ولقد.جل رفع مستوى األداءأمن قات ودية بني العاملني والقادة يسوده عال
 ل الت ايل:دو نة وكانت النتائج موضحة يف اجلالعي فرادالتحلي بروح العمل اجلماعي بالنسبة أل

 
 ؟ ةقد أن العمل اجلماعي مفيد للمكتبهل تعت-7  التكرار %النسبة املئوية 
 نعم   41 %48.4
 ال  1 %1.1
 اجملموع  42 %177

 لدى أفراد العينة. يمثل مؤشر العمل الجماعي :(44الجدول رقم )
هذا راجع العمل اجلماعي مفيد للمكتبة و  ن  أكد على ؤ ت % 48.4نسبة أن  ( 11من خالل اجلدول رقم ) يت ضح

، وقلة الصراعات فاهم بينهمعاون والت  ق جو من الت  حيق ال ذيلعاملني بأمهية العمل اجلماعي لدى ا وجود وعي إىل
ل على وجود ثقافة طلب املساعدة هذا ما يدو  باإلل تزامشعورهم ووجود انسجام بني أعضاء الفريق و الشخصية 
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كما   .الثقة املتبادلة بينهمتعزز فضل مع بعضهم البعض مما أرة مما يعزز من ترابط العاملني وتفاعلهم بشكل املثابو 
ال يعيش اجلماعة و  إىلحمافظي املكتبات اجلامعية حمل الدراسة على ضرورة العمل اجلماعي كون الفرد ينتمي  أكد  

 .سنة وهذا مؤشر جيد داخل املكتبة97إىل 31عينة الدراسة ترتاوح أعمارهم من  أفراد.فأغلبية 1منعزل عنهم
 

هل هناك صالحيات لبعض العاملني بالتصرف دون الرجوع – 8  التكرار %النسبة املئوية 
 اإلدارة العليا؟ إىل

 نعم  93 %90.7
 ال 94 %13.3
 اجملموع 42 %177

 : يوضح صالحيات العاملين في حرية التصرف دون رجوع إلى اإلدارة العليا.(44جدول رقم )
صالحيات بالتصرف دون الرجوع لديهم ال توجد  هبأنتؤكد  %13.3نسبة  (12يت ضح من خالل اجلدول رقم )

البد من و ، ثناء العملأاملكتبة ال توفر للعاملني احلرية يف اختاذ القرارات املناسبة  أن   إىلهذا راجع اإلدارة العليا و  إىل
 .املسؤول املباشر إىلالرجوع 

 :بتكاربداع واإلاإل.0
والقدرات  عرتاف باملهارات أداء املورد البشري من خالل اإليف حتسني ةهم املؤشرات املشجعأيعترب هذا املؤشر من 
عن أفكاره  السماح له باإلفصاحعتبار العامل آلة و إبتعاد عن األفراد واإلاخلربات املرتاكمة لدى الفكرية واإلبداعية و 

، وكانت ربتكابداع واإلعلى اإلمش جع مناخ مالئم  لمكتبةما إذا كان لولقد حاولنا معرفة  .بداعوتوفري فرص اإل
 ول الت ايل:النتائج موضحة يف اجلد

 
 هل حتظى األفكار  بالقبول من طرف املسؤولني؟ - 4 التكرار %النسبة املئوية 
 نعم  02 %07.9
 ال 37 %32.0
 اجملموع 42 %177

 لدى أفراد العينة. بتكارداع واإلإلبيمثل مؤشر ا :(40الجدول رقم )
                                                           

 من خالل املقابالت االستكشافية ال يت قمنا هبا مع مسؤويل املكتبات اجلامعية حمل الدراسة.-1
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 حتظى أفكار العاملني ن  أب رىت %07.9نسبة ، (13ملتحصل عليها من اجلدول رقم )النتائج ايتنب من خالل 
بداع يف طرق العمل توفر مناخ مناسب للتفكري واإل، وهذا ما يؤكد بأن املكتبة بالقبول من طرف املسؤولني

العينة يرتاوح أعمارهم بني  أفرادمعظم  أن  ترفع قدرات ومؤهالت العاملني خاصة و  ن  أ، هذا من شأهنا اجلديدة
 .جل حتقيق أداء متميزأمن  األفراديتمتع هبا  ال يتقدرات الربات و اخلللمكتبة االستفادة من يتيح سنة مما  31-97

هل يتم مساندة العاملني ال ذين يقدمون أفكار جديدة -17 التكرار %النسبة املئوية 
 لتطوير العمل مساندة مادية؟

 نعم 10 %17.9
 ال 70 %82.0
 اجملموع 42 %177

 : يوضح مساندة العاملين بمقابل مادي لطرح أفكار جديدة في العمل.(41جدول رقم )
ن ال ذيهناك مساندة مادية للعاملني  تليس ه  بأنتؤكد  %82.0نسبة  ( أن  19تتبني من خالل اجلدول رقم )

 ال ذيادي املحفيز ت  الهم مشجع للعاملني وهو أمهال إ إىل، وهذا راجع يقدمون أفكار جديدة لتطوير العمل
ء أكثر فأكثر من أجل حتقيق لعطاجل اأمن بقيمة رمزية يساعد يف رفع معنويات العاملني من خالل مكافأهتم 

 .أهداف املكتبة
 :نضباط في العملام الوقت واإلاحتر .1

تنظيمه يف أداء األعمال  حسنطرق و هنم مورد مهم وجيب استغالله بأحسن للوقت قيمة مثينة عند العاملني أل
حيث قمنا بتوضيح أمهية هذا املورد من خالل النتائج املوضحة يف .ألن حيافظ على استمرارية العمل ،املوكلة
 ول الت ايل:اجلد

 هل يضايقك احرتام املواعيد واالنضباط يف العمل؟- 12 التكرار  %النسبة املئوية 
 نعم 20  %28.3

    
 ال 00  %71.7
 اجملموع 42  %177

 .نضباط في العمليوضح مؤشر احترام الوقت واإل :(41الجدول رقم )
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ام املواعيد حرت إ م ال يتضايقون منهن  أالعينة  أفراد من %71.7نسبة أن  ( 11نالحظ من خالل اجلدول رقم )
ة حرتام مد  إنظيمها، مبعىن جيب تو ال يت جيب احرتامها العقيدة  اعتبار الوقت إىلهذا راجع واالنضباط يف العمل، و 

ام ل على أمهية وعي العاملني باحرت هذا ما يد   تفريط، و الفراط و إالعمل يف إجناز ما هو مطلوب من العامل دون 
 .يد يؤثر على السري اجليد للمكتبة، حيث تقدم خدماهتا بأحسن الظروفهذا املستوى اجلو  ،توقيت العمل

 ؤساء قدوة لك؟ت الر  اهل تتخذ من سلوك-13 التكرار %النسبة املئوية 
 نعم 18 %03
 ال 39 %37
 اجملموع 42 %177

 : يبين اقتداء العاملين بسلوكات رؤسائهم.(44جدول رقم )
ؤساء قدوة له، وهذا ما من املبحوثني يتخذ من سلوكات الر   % 03نسبة  ( أن  10رقم )جلدول يتنب من خالل ا

أ يؤكد على من  يقو يالوظيفة القيادية هلذا الرئيس و غلبية العاملني جيدون يف رؤسائهم القدوة احلسنة مما يسهل أن  
 .العملب لتزامهإقتداء هبذا الرئيس يف انضباطه و حماولة اال إىل، إضافة كسب والء العاملني له وللمكتبة  إمكانية

 البحث عن األداء المتميز :-1
م أهن  الشعور بثقة العاملني يف نفسهم و من خالل اعتماد املكتبة على حتقيق نتائج جيدة من قبل العاملني مما أوجد 

من حتقيق أداء متميز جتهاد و إوا يف مستوى هذه الثقة من بذل و يكون ستعداد بأن  أهل الثقة مما أوجد لديهم اإل
، ومت توضيح ذلك من خالل عن األداء املتميز هلم الل البحثمن خوذلك  مستوى أداء العاملنيأجل معرفة 

 الت ايل:اجلدول 
 
 
 
 
 
 

 .مؤشر البحث عن األداء المتميزيمثل ( 44الجدول رقم )

هل تعمل املكتبة على حتقيق نتائج جيدة من قبل -19 التكرار  %النسبة املئوية 
 العاملني؟   

 نعم  83  %47.2
 ال 4  %4.8
 اجملموع 42  %177
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قيق نتائج جيدة من املكتبة تعمل على حت أجابوا بأن   % 47.2( نسبة 17نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم )
م لعاملني تنظر لاملكتبة  هذا ما يؤكد بأن  قبل العاملني، و  من بالنسبة هلا و  ستمراراإلهم مصدر البقاء و على أهن 

 يف تطوير وجناح العمل املكتيب. ساسنيأهنم شركاء أظر املكتبة للعاملني حيث تن، أفضل النتائجهم أجل تقدمي
ن ال ذييتلقاها العمال  ال يتماهي أشكال التحفيز -11 التكرار  %النسبة املئوية 

 حيققون إنتاجية مرتفعة؟     
 تشجيع معنوي 10  %07.4
 تشجيع مادي 2  %2.2
 علىأمنصب  إىلترقية  19  %11.2
 أخرى 14  %27.7
 اجملموع 42  %177

 يبين أشكال التحفيز الممنوحة للعاملين داخل المكتبة. (48جدول رقم )
ن تشجيع معنوي من أجل قو غلبية العاملني يتلأ متثلال يت  % 07.4( نسبة 18ل اجلدول رقم )من خال يت ضح

عرتاف يقومون بتقدمي الشكر والعرفان واإل ات حمل  الدراسةاملكتب ومسؤول هذا ما يؤكد أن  و .نتاجية مرتفعةإحتقيق 
 .من أجل حتقيق الفاعلية املنشودة،املبذولة يف مكان العمل كشهادة تقدير وعرفان جلهودبا

 :الثّقافة الّتنظيمية: العناصر المؤثرة في المحور الثالث
يف املكتبات اجلامعية حمل الدراسة، قمنا حبساب املتوسطات  الث قافة الت نظيميةللتعرف على عناصر أو مكونات 

مفردات عينة الدراسة، حيث مت ترتيب هذه القيم حسب املتوسط احلسايب  اباتجإلات املعيارية حنرافاحلسابية واإل
 لكل قيمة منها.
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 موافق / 1.40444 0.4414 القيم التنظيمية 
تعترب املكتبة العنصري البشري من أهم  10

 املواد املتاحة داخلها.
3,88 ,936 

 موافق 1

 موافق 2 1,004 3,78حيافظ املوظفون على عالقات عمل  17
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 طيبة.
هناك إهتمام من قبل املوظفني بأمهية  18

 عامل الوقت إلجناز املهام والواجبات.
3,47 1,021 

0  

 موافق / 1.44141 0.4184 التنظيميةالمعتقدات 
هناك معتقدات لدى املوظفني بأمهية  14

 الرضا الوظيفي.
3,62 ,888 

 موافق 9

هناك قناعات مشرتكة لدى املوظفني  27
 بأمهية املشاركة يف عملية إختاذ القرار.

3,66 1,009 
 موافق 3

يتوفر لدى املوظفني اإلعتقاد بأمهية  21
 تطوير العمل اجلماعي.

3,66 1,019 
 موافق 3

 محايد / 1.40048 0.1044 األعراف التنظيمية
املعايري السائدة بني املوظفني تساعد  إن   22

على هتيئة مناخ يشجع على اإلبداع 
 واإلبتكار

3,32 1,185 
 حمايد 7

يلتزم العاملون باملكتبة مبعايري تشجع  23
على التحدي واملخاطرة، وفتح آفاق 

 أساليب إجناز العمل.جديدة أمام 
3,24 1,083 

 حمايد 8

 األفرادتلتزم إدارة املكتبة بتحفيز  29
 املبدعني واملتميزين داخلها.

2,54 1,235 
غري  11

 موافق
 محايد / 1.88014 4.4144 التوقعات التنظيمية

تأخذ إدارة املكتبة يف اإلعتبار اجلهود  21
 يبذهلا املوظف الكفىء واملميز ال يت

2,70 1,247 
 حمايد 4

تسعى إدارة املكتبة دوما لتلبية ما يتوقعه  20
 املوظف من املكتبة.

2,65 1,190 
 حمايد 17

 موافق 1 1,124 3,51يقوم املوظفون ببذل اجلهود الالزمة من  27
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تتوقعها  ال يتأجل حتقيق اإلجنازات 
 املكتبة من املوظف.

الثّقافة ث: العناصر المؤثرة في المحور الثال
 الّتنظيمية

0.1044 1.41141 
 موافق /

 .الثّقافة الّتنظيميةالمعياري للعناصر المؤثرة في  نحرافيوضح المتوسط الحسابي واإل: (44الجدول رقم )

كتبات اخلاص بالقيم املكونة للثقافة التنظيمية داخل امل( 14)نالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم 
ما أ،  إىل درجة موافق أي قيمة مرتفعة(مما يشري3.9ور الدراسة بلغ )حملاملتوسط العام  ن  أاجلامعية حمل الدراسة، 

 ( مما يدل على وجود جتانس وتقارب يف إجابات1من )( وهو قيمة أقل 7.01) ــــــــاملعياري قدر ب إحنراف
 .املبحوثني

الث قافة رز العناصر املؤثرة يف أب( أن القيم التنظيمية  من 14يتبني من خالل نتائج املوضحة يف اجلدول  رقم )-
معياري قدر  إحنراف(  و 3,7داخل املكتبات اجلامعية ، حيث جاءت مبتوسط حسايب بلغ ) الت نظيمية

يعكس درجة عالية من وهذا ما جتانس و تقارب يف اإلجابات د و وج إىل( مما يشري 1قل من )أ( وهو 7.73)ـــــــــــب
 إحنراف( و 3,09عينة الدراسة على ذلك، مث تليه املعتقدات التنظيمية مبتوسط حسايب ) أفراداملوافقة وإمجاع 

 ايدة أفراد العينة  هي  األعرافمن حيث حم الث قافة الت نظيميةما أقل العناصر املؤثرة يف أ( ،7.77معياري )
 (،  مث جاءت التوقعات7.43بلغ ب) معياري إحنراف(و جاءت ب3,73التنظيمية مبتوسط حسايب بلغ )
( ، دال على إمجاع املبحوثني على هذه 7.88معياري ) إحنراف(و 2,41التنظيمية مبتوسط حسايب بلغ )

 الدرجة.

( "تعترب 10ة هي العبارة رقم )لقيم التنظيمياخلاصة با كثر العبارات ( أن  أ14رقم )من خالل اجلدول  يت ضح-
عينة الدراسة مبتوسط  أفراداملكتبة العنصر البشري من أهم املواد املتاحة داخلها" باملرتبة األوىل من حيث موافقة 

جتانس و تقارب يف  إىل( مما يشري 1من )أقل ( وهو قيمة 7.43معياري بلغ ) إحنراف( و 3,88حسايب بلغ )
توكل إليه القيام  ال ذيتقوم عليه املكتبة فهو  ال ذيساس األالعنصر البشري هو اإلجابات وهذا ما يؤكد أن 

مبختلف الوظائف والعمليات داخل املكتبات وأداء خمتلف املهام على أكمل وجه وذلك من أجل تقدمي خمتلف 
لنجاح املكتبة من  فاملوارد البشرية العاملة يف املكتبات هي العامل املهم ،ألهداف املرغوبةااخلدمات ولتحقيق 
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خالل تقدميها خلدمات املعلومات من حيث مستوى ونوعية التعاون املتبادل بني العاملني ومدى فهمهم ووعيهم 
  لطبيعة أداء العمل املكتيب، وتعد أساس لنجاح اخلدمة املكتبية وتطويرها لتحقيق أهداف املكتبة.

كثر العبارات لقيم املعتقدات التنظيمية أمهية هي العبارات  ( أ14رقم )كما نالحظ أيضا من خالل اجلدول -
( كما جاءت 3,00عينة الدراسة مبتوسط حسايب بلغ)  أفراد( باملرتبة الثالثة  من حيث موافقة 21-27رقم )
ت يف توجود تش إىل( و هذا مما يشري 1على من )أ( و هو 1.71-1.77)  الت ايلها املعياري على النحو إحنراف
بات ، وهو ما يؤكد على إدراك العاملني باملكتبات حمل الدراسة ألمهية املشاركة يف عملية إختاذ القرار من اإلجا

جانب التعاون مع بعضهم البعض يف تأدية وظائفهم وهذا ما  إىلأجل تعزيز مكانة الفرد داخل التنظيم اإلداري  
 تبة.ل على إدراكهم  ألمهية تطوير العمل اجلماعي  داخل املكيد  

أكما يتنب من خالل التحليل - من خالل عبارات لقيم األعراف  الث قافة الت نظيميةالعناصر املؤثرة يف قل أن  
املعايري السائدة بني املوظفني تساعد على هتيئة مناخ يشجع على اإلبداع  ( " إن  22لعبارة رقم )االتنظيمية أمهية 

معياري  إحنراف( و 3,32، مبتوسط احلسايب يقدر ب) بحوثنيأراء امل ةمن حيث حمايد8واإلبتكار." باملرتبة 
ل على نقص الوعي لدى مسؤويل املكتبات بأمهية هتيئة مناخ تنظيمي يشجع على االبداع و (، هذا ما يد  1.18)

 االبتكار .

من خالل  يةالث قافة الت نظيمقل العناصر املؤثرة يف أنالحظ من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول السابق -
تقول "يقوم املوظفون ببذل اجلهود الالزمة  ال يت( 27لقيم التوقعات التنظيمية أمهية لعبارة رقم )اخلاصة باالعبارات 

آراء املبحوثني مبتوسط  ةمن حيث موافق0تتوقعها املكتبة من املوظف" باملرتبة   ال يتمن أجل حتقيق اإلجنازات 
بذل  نالعاملني يقومو  ( و هذا ما يؤكد على أن  1.12)ـــــــــمعياري قدر ب إحنراف(و 3.11) ـــــحسايب يقدر ب

تتوقعها املكتبة من العاملني ، من خالل االلتزام بالواجبات و  ال يتاجلهود الالزمة من أجل حتقيق اإلجنازات 
 ليهم .إز املهام املسندة اإجنهنم يبذلون قصارى جهدهم يف االتعليمات  و 

، ت اجلامعية هي القيم التنظيميةداخل املكتبا الث قافة الت نظيميةبزر العناصر املؤثرة يف أن  أ نستنتج اأخري و 
 هداف املكتبة .أهبدف حتقيق  األفراد، من خالل تأثريها على سلوك املعتقدات التنظيمية
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 :لتنظيمية داخل المكتبات الجامعيةالقيم المكونة للثقافة ا :رابعا: المحور الرابع

، قمنا حبساب املتوسطات احلسابية و لتنظيمية داخل املكتبات اجلامعيةعلى القيم املكونة للثقافة ا للتعرف
توسط عينة الدراسة ، كما مت ترتيب هذه القيم حسب امل أفرادابات اإلحنرافات املعيارية هلذه القيم من خالل إج

 .احلسايب لكل قيمة منها
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 القرار الرتبة

 موافق / 1.41440 0.1414 أوال: قيم القوة
تدعو إدارة املكتبة املديرين بفاعلية من خالل  28

 للسلطة داخلها. األفرادإدراكها ملقاومة 
 حمايد 4 918, 3,28

 موافق 2 955, 3,71 وإحرتام متبادل بني موظفي املكتبة. هناك إهتمام 24
 محايد  4.14014 0.4414 ثانيا: قيم الصفوة

تتم علمية التوظيف داخل املكتبة على أسس  37
 موضوعية. 

 حمايد / 1,137 3,38

توفر املكتبة فرص متساوية للعاملني لتطوير  31
 وظائفهم.

 حمايد 7 1,177 3,00

 محايد 40 4.14104 4.4410 ثالثا: قيم المكافأة
 حمايد / 1,232 2,77 للنجاح واملكافأة داخل املكتبة.يتم حتديد معايري  32
تتبع إدارة املكتبة أنظمة للثواب والعقاب  33

 للموظفني.
3,22 1,274 11 

 
 حمايد

 حمايد  1,187 2,77 توفر املكتبة عامل جلذب العاملني املتميزين . 39
 موافق  1.44414 0.1484 أوال: قيم الفاعلية

 حمايد  1,070 3,23 الفاعلية.تتبىن املكتبة قيمة  31
 حمايد  1,146 3,37 تواجه املكتبة. ال يتهناك فهم للمشكالت  30
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 موافق  1.44184 0.1111 ثانيا: قيم الكفاءة
 موافق  1,053 3,54 تأثر الكفاءة يف أداء العمل بالشكل الصحيح. 37
 يتم تنمية كفاءات العاملني داخل املكتبة. 38

 
 حمايد  1,227 2,97

 محايد  4.11104 4.4441 ثالثا: قيم االقتصاد
 حمايد  1,363 3,21 توفر اجلامعة امليزانية الكافية للمكتبة. 34
 حمايد  1,130 2,73 تستغل املكتبة املوارد املالية بعقالنية. 97

 محايد / 1.41080 4.1440 أوال: قيم العدالة
واملكافآت هناك رضا للعاملني عن الرواتب  91

 املمنوحة هلم
غري  18 1,137 2,12

 موافق
هناك عدالة يف تطبيق القواعد واإلجراءات  92

 التنظيمية داخل املكتبة.
 حمايد 10 1,166 2,74

 موافق / 1.44441 0.4440 ثانيا: فرق العمل
 موافق 3 851, 3,68 تنجز بعض األعمال يف فرق داخل املكتبة. 93
 موافق 9 891, 3,67 على حتقيق أهداف املكتبة.تعمل فرق العمل  99

 موافق / 1.41144 0.4144 ثالثا: قيم القانون والنظام
 موافق 0 1,074 3,53 قوانني وإجراءات العمل واضحة ومفهومة. 91
 موافق 1 867, 3,87 تعتمد املكتبة على نظام حديث للمعلومات. 90

 / / 1.41144 0.14444 التنظيمية: القيم المكونة للثقافة المحور الرابع
 .للقيم المكونة للثقافة التنظيمية المعياري نحرافيمثل المتوسط الحسابي و اإلاّلذي  :(41الجدول رقم )

 الدراسةنظيمية داخل املكتبات اجلامعية حمل قافة الت  ( اخلاص بالقيم املكونة للث  27يت ضح من خالل اجلدول رقم )
ئات املقياس اخلماسي من ف ةابعاملتوسط ال ذي يقع يف الفئة الر  ( وهو3.91بلغ)املتوسط العام هلذه احملور قد  أن  
حنراف املعياري هلذا احملور ، أما اإلقيمة مرتفعةوهي ختيار درجة موافق إ إىلال يت تشري هي الفئة ( و 3.9-9.2)
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عينة الدراسة حول هذه العبارات  أفرادجتانس أراء  إىل( مما يشري 1قل من )أ إحنرافهو ( و 7.07)بـــــ قدر 
 تها.تا مع بعضها البعض، وقلة تشتقارهبو 

(  3.77)ـــــــنظيمية  مبتوسط حسايب يقدر بقافة الت  كثر القيم املكونة للث  أظام هي قيمة القانون و الن   ن  أكما نالحظ 
معياري قدر  إحنراف(و 3.07رق العمل مبتوسط حسايب )(، مث تليه قيمة ف7.07)ـــــــــ معياري بلغ ب إحنرافو 

 (، مث قيمة7.01)ـــــــــــــــ ها املعياري بإحنراف(كما جاء 3.21( ، مث تأيت قيمة القوة مبتوسط حسايب )7.70)ــــــــب
(،وكذلك قيمة الكفاءة مبتوسط 7.44) ــــــــمعياري قدر ب إحنراف( ب 3.94) ــــــــالفاعلية مبتوسط حسايب يقدر ب

املبحوثني موافقون على هذه  ل على أن  (،هذا ما يد  7.44معياري بلغ ) إحنراف( و 3.91) ــــــــحسايب  يقدر ب
قل القيم املكونة للثقافة التنظيمية داخل املكتبات أما أحدى القيم املكونة للثقافة التنظيمية ،  إالقيم اخلمسة ك

( مث قيمة 7.41معياري ) إحنراف( و 2.92)ـــــــــجاءت مبتوسط حسايب قدر ب ال يتقيمة العدالة اجلامعية هي 
سايب بلغ ط ح( ،مث تأيت قيمة االقتصاد مبتوس1.71معياري ) إحنراف( و 2.42املكافأة مبتوسط حسايب )

 ( وإحنراف3.14) لصفوة مبتوسط حسايب بلغيف األخري قيمة او  ،(1.71( وإحنراف معياري قدر ب )2.40)
 .لقيم املكونة للثقافة التنظيميةعتبار هذه اإعينة الدراسة غري موافقون على  أفراد ن  أ(،هذا ما ينب 1.70معياري )

رقم  ام هي العبارةمة القانون و النظ  ثر العبارات لقيأك ن  ( أ27رقم ) من خالل اجلدول يت ضحمن ناحية أخرى -
" تعتمد املكتبة على نظام حديث للمعلومات " املرتبة األوىل من حيث موافقة املبحوثني مبتوسط حسايب (90) 
اء آر جتانس  إىل( مما يشري 1قل من )أذو قيمة  إحنراف( ،و هو 7.80)ــــــمعياري قدر ب إحنراف( و 3.87)

 الدورمعظم املدريني يدركون  ن  أ إىلراجع  تها .وهذاتاملبحوثني يف اإلجابات و تقارهبا مع بعضها البعض و قلة تش
وك يف اجملاالت لتنظم الس ال يتاألنظمة القانونية بإجياد للقانون يف تنظيم سلوك العاملني باملكتبة ويقومون  ساسياأل

 أنظمة وقوانني لتوضيح معايري إىلالسالمة... من هنا تظهر حاجات املكتبة  –النظام –األمانة  –ة: احلضور الت الي
ب من القواعد تبتكر وتدير نظام مناس ال يتاملكتبة هي  ،تلزم هبا العاملني ال يتالسلوك والعالقات اإلنسانية 

 .واإلجراءات

عمال يف ( "تنجز بعض األ93كثر العبارات لقيمة فرق العمل السائدة هي العبارة رقم)أن  أكما يتنب كذلك -
( وإحنراف معياري بلغ 3.08ثني مبتوسط حسايب )و وافقة املبحقرق داخل املكتبة" املرتبة الثالثة من حيث م

قلة  إىل،وهذا راجع املبحوثني إجابات تقارب يف( مما يدل على جتانس و 1قل من )أ إحنرافهو ( و 7.81)
 ومنجل املصلحة العامة للمكتبة أتيار فريق العمل يكون بعناية من خإ ن  أالصراعات الشخصية بني العاملني و 
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ن تعوض ضعف شخص أن املمكن هنية، وموهبة شخص مم  وازن بني املهارات الشخصية واألنظمة املت  الجل إجياد أ
 آخر يف اجلماعة.

( " هناك اهتمام 24كثر العبارات لقيمة القوة السائدة هي العبارة رقم )أن  أضا أييظهر من خالل التحليل  -
حيث موافقة آراء املبحوثني مبتوسط حسايب  منوظفي املكتبة " املرتبة الثانية واحرتام متبادل بني م

 . إىل جتانس وتقارب يف اإلجابات( مما يشري1قل من )أ إحنرافهو و (،7.41وإحنراف معياري )(3.71)

 ال يت( "هناك فهم للمشكالت 30كثر العبارات لقيمة الفاعلية العبارة رقم )( أن  أ27رقم )كما يوضح اجلدول -
إحنراف معياري ( و 3.97سابعة من حيث موافقة آراء املبحوثني مبتوسط حسايب )تواجه املكتبة " املرتبة ال

من قبل القادة واإلداريني بفاعلية البناء التنظيمي ومجع وتنظيم البيانات  هتمامإهذا ما يدل وجود ، (7.44)
تواجه إدارة املكتبة و تصدي  ال يتجل فهم املشكالت أالصحيحة واملعلومات الدقيقة من مصادرها املختلفة من 

 ا.ه  لقرتاح البدائل حلإليها و إ

" تأثر الكفاءة يف أداء العمل بالشكل الصحيح" املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ( 37جاءت العبارة رقم ) -
من على أ إحنراف( وهو 1.71) ــــــــــمعياري قدر ب إحنرافالدراسة و جاءت ب ةعين أفراد( من حيث موافقة 3.19)
على أفضل الطرق لعمل  اإدارة املكتبة تبحث دائم ن  أتشت يف اإلجابات .و هذا ما يثبت  إىل( مما يشري 1)

األشياء فهي تتبىن قيمة الكفاءة يف أداء العمل بطريقة صحيحة واكتساب العاملني اجتاهات إجيابية حنو العمل 
الداخلية  ختتلف نوعا ما فكل مكتبة بيئة داخلية  ، و كذلك إنتماء املبحوثني إىل مكتبات جامعية بيئتهااجلاد

 خاصة بيها .

القيم املكونة للثقافة التنظيمية من خالل  كإحدىن قيمة العدالة ال تعترب  ( أ27رقم )من خالل اجلدول  يت ضح-
( 2.12) مبتوسط حسايب18( " هناك رضا للعاملني عن الرواتب واملكافأة املمنوحة هلم " املرتبة 91العبارة رقم )

( أي 1على من )أهو قيمة ( و 1.13) ــــــــمعياري قدر ب إحنرافعينة الدراسة وجاءت ب ةأفرادمن حيث غري موافق
وهذا راجع إىل طبيعة عمل كل عامل داخل املكتبة ونظام األجور املتبعة من قبل إدارة  ت يف اإلجاباتتوجود تش

 .املكتبة

( 33القيم املكونة للثقافة التنظيمية من خالل العبارة رقم ) كإحدىقيمة املكافأة ال تعترب   ن  أكما يظهر كذلك -
اء ة آر ( من حيث حمايد3.22مبتوسط حسايب )11"تتبع إدارة املكتبة أنظمة الثواب والعقاب للموظفني "املرتبة 

امهلت أنظمة الثواب والعقاب ألنه  ال يتبة إدارة املكت إىل( وهذا راجع 1.27) ـــــمعياري بلغ ب إحنرافبو  ثنيو املبح
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جل توحيد ادارة الناجحة تستخدم أنظمة الثواب والعقاب من خرين، واإلمن األساليب األولية للتأثري على اآل
 جهود املكتبة يف رفع مستوى األداء.

ل العبارة رقم القيم املكونة للثقافة التنظيمية من خال كإحدىقتصاد ال متثل  قيمة اإل ن  أويتنب كذلك  -
راء آمن قبل  ة( من حيث حمايد3.21توسط حسايب )مب 12املرتبة("توفر اجلامعة امليزانية الكافية للمكتبة " 34)

هم األوليات أاجلامعة ال تضع املكتبة من  ن  أ،وهذا ما يدل على (1.30) ـــــــــاملعياري قدر ب إحنرافو  املبحوثني
تضعها  ال يتللجامعة  ةاملكتبة ليس لديها االستقاللية يف امليزانية فهي تابعف ،تشجع وتدعم البحث العلمي ال يت

 ضمن املخطط السنوي هلا. 

( "تتم عملية 37القيم املكونة لثقافة التنظيمية من خالل العبارة رقم ) كأحدتعترب   ال ال يتقيمة الصفوة  تأيت مث -
بة ( " توفر املكت31العبارة )و  (3.38مبتوسط حسايب )7التوظيف داخل املكتبة على أسس موضوعية " املرتبة 

  ثنيو آراء املبح ةمن حيث حمايد (3.77مبتوسط حسايب ) 13فرص متساوية للعاملني لتطوير وظائفهم " املرتبة
اكتشاف دوافعه جتاه  إدارة املكتبة ال تتبع معايري موضوعية يف حتديد كفاءات املرتشح وإىل أن  هذا راجع و 

على من أ( وهي احنرافات ذو قيمة 1.17-1.13ما االحنراف املعياري للعبارات جاء على النحو التايل ).أاملكتبة
 إىلهذا راجع ها على املتوسط احلسايب للقيمة و بتعادإثني حول العبارات و و شتت يف آراء املبحت  ال إىل( مما يشري 1)
 .يف بيئة العمل جود اختالفو 

قيمة القوة، ، قيمة فرق العمل، مظاالن  افة التنظيمية هي قيمة القانون و املكونة للثقرز القيم أب ن  أويف أخري نالحظ 
ماسك لدى العاملني وتؤثر على نسيق والت  هلا دور أساسي يف حتقيق الت   ال يت، قيمة الكفاءة مث قيمة الفاعلية
 اجتاهاهتم وسلوكياهتم يف العمل.

 .إختبار الفرضيات:41.1

 بمكتبات الجامعية محل الدراسة ضعيف "  الثّقافة الّتنظيمية" مستوى  :الفرضية األولى•
(  1( حسب العبارة )4اجلدول رقم )يف تائج املوجودة ن  المن خالل  هذه الفرضية غري حمققة، هذا ما مت إثباته

( للعبارة 11، مث اجلدول رقم ) %07.9( بنسبة 0( حسب العبارة )17و كذلك اجلدول رقم ) %00.3بنسبة 
( 4( للعبارة )19، مث يأيت اجلدول رقم )% 07.9( بنسبة تقدر ب 13و اجلدول رقم ) %48.4( بنسبة 7)

، و يف  %47.2( بنسبة تقدر ب 17ويليه اجلدول رقم) ، %03( بنسبة 10و اجلدول رقم ) %07.9بنسبة 
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 إىلنتائج الدراسة تشري كون أن .فهذه الفرضية مل تثبت  % 07.4( بنسبة 11( للعبارة )18األخري اجلدول رقم )
 .مستوى مرتفع نوعا ماحمل الدراسة و هو  باملكتبات اجلامعية  الث قافة الت نظيميةوجود مستوى 

 "  الثّقافة الّتنظيميةهم العناصر المؤثرة في أالقيم التنظيمية هي من : "الفرضية الثانية•
إحنراف ( و 3.71( مبتوسط حسايب )27ثباهتم من خالل نتائج اجلدول رقم )إ، هذا ما مت هذه الفرضية حمققة

( أي قيمة مرتفعة، 3.88وسط حسايب )( بأعلى مت10( للعبارة )27و كذلك اجلدول رقم )( 7.73معياري )
تعمل على توجيه سلوك  ال يتالقيم  ال يتهي و القيم املوجودة يف مكان أو بيئة العمل، فالقيم التنظيمية هي متثل 

 العاملني ضمن الظروف التنظيمية املختلفة.

 الفرضية الثالث:" تتوفر مكتباتنا على بعض القيم المكونة للثقافة التنظيمية "•
تتوفر مكتباتنا تتوفر على قيمة القانون و النظام   ن  أ(جند 29هذه الفرضية حمققة ، فمن خالل اجلدول رقم )

( 3.07)م فرق العمل مبتوسط حسايب يقدر ب( مث تليها قي7.07معياري ) إحنراف( و 3.77مبتوسط حسايب )
ها املعياري إحنرافجاء ( ، و 3.94(، مث تأيت قيمة القوة مبتوسط حسايب )7.70معياري يقدر ب ) إحنرافو 

(،وكذلك قيمة 7.44) بـــــــبإحنراف معياري قدر ( 3.94) ـــــــ(، مث قيمة الفاعلية مبتوسط حسايب يقدر ب7.01ب)
لقيم ا مجيع ن  أ(،هذا ما يدل على 7.44معياري بلغ ) إحنراف( و 3.91) ـــــــالكفاءة مبتوسط حسايب  يقدر ب

 القيم املكونة للثقافة التنظيمية داخل املكتبات اجلامعية حمل الدراسة.  كإحدى عتبارهاإمتوفرة بشكل مرتفع و 
 النتائج العامة لدراسة:.44.1

يف حتقيق جناح  ارئيسو  اأساسي امهارات وخربات يلعب دور لقد أصبح املورد البشري وما ميتلكه من معارف و 
ال يت تسعى جاهدة إىل تطوير خدماهتا املكتبات اجلامعية واحد من املؤسسات كتبات اجلامعية من خالل اعتبار امل

يف رفع مستوى أداء مبادئها براز أهم مقوماهتا و إخالل وذلك من من  الث قافة الت نظيميةتعزيز واملسامهة يف إرساء و 
الث قافة ؤثرة يف جناح توظيف أهم العناصر املو  برتخيصمضى  أكثر من أي وقتالعمل املكتيب، فهي مطالبة اليوم و 

 .لك تباين أهم القيم املكونة هلاكذ، و الت نظيمية
 :ا هبا توصلنا إىل النتائج الت ايلقمن ليت  من جمريات الدراسة امليدانية ا نطالقاإ

تخصصني يف جمال املكتبات أغلبية عمال املكتبات اجلامعية حمل الدراسة هلم مستوى تعليمي جامعي ومن امل-1
 واملعلومات.

 املكتبات اجلامعية حمل الدراسة توفر فرص للعاملني للمشاركة يف إختاذ بعض القرارات اإلدارية. أن  -2
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األفكار  ن  أجلامعية حمل الدراسة أمجعوا على أغلبية العاملني باملكتبات ا أكدت البيانات املتحصل عليها أن  -3
 املكتبات.املسؤولني حتظى بالقبول من طرف 

يتفق أغلبية املوظفني باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة على إحرتام الوقت واإلنضباط يف العمل لتأدية خمتلف -3
 املهام يف الوقت احملدد هلا.

 إنعدام التحفيزات املادية يف املكتبات اجلامعية حمل الدراسة ووجود التحفيزات املعنوية فقط.-9

على تنمية املهارات ورفع القدرات وصقل خربات العاملني واحلرص على احلياد التوافق  ة الت نظيميةالث قافتساعد -1
 بني أهداف املنظمة وأهداف العاملني.

 ن العاملني فيها مبثابة شركاء أساسيني يف تطوير وجناح العمل املكتيب.أتنظر املكتبات اجلامعية حمل الدراسة -0

ذ القرارات كذلك يف املكتبات اجلامعية حمل الدراسة مرتفع، من خالل عملية اختا نظيميةالث قافة الت  مستوى  إن  -7
 .حرتام املتبادل بني العاملنيالعمل اجلماعي واإل

هم العناصر املؤثرة يف املكتبات اجلامعية حمل الدراسة، حيث تعترب أالقيم التنظيمية واملعتقدات التنظيمية من  أن  -8
 داخلها. ثر على سلوك األفرادؤ ت ال يتمبثابة القوى 

ن خالل تقدمي هذا مأسهمت يف حتسني مستويات األداء و األفكار السائدة لدى العاملني املعتقدات و  إن  -4
 .نمية وتطوير مستوى أداء املكتبةبل العاملني هبدف تقاملقرتحات من جمموع من األفكار و 

لنظام من خالل وضع اهي قيم القانون و من أهم القيم املكونة للثقافة التنظيمية داخل املكتبات اجلامعية -17
 .حلقوق العاملني داخل حميط العمل تشكل ضمانة ال يتواضحة  أنظمة وقوانني

 .هي قيمة فرق العمل وقيمة القوةبزر القيم املكونة للثقافة التنظيمية أمن -11

يمية السائدة يف املكتبات اجلامعية عملت على تشجيع وتدعيم العاملني على التكيف مع األعراف التنظ-12
 املستجدات احلديثة يف بيئة العمل مما يساعد على إندماجهم يف العمل.

البد من وجود قناعات مشرتكة لدى العاملني بأمهية مشاركتهم يف إختاذ القرارات اخلاصة بوظائفهم ضمن -13
على الدقة والسرعة يف األداء بعيدة عن الضغوط الداخلية واخلارجية ال يت تؤثر يف نشاط العمل  بيئة العمل تقوم

 هذا ما يساعد على تبين قيمة التوقعات التنظيمية داخل املكتبات اجلامعية.
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 اإلقتراحات: .1.44

نراها ضرورية لتطوير واقع  وال يتكن أن نقدم مجلة من االقرتاحات ، ميتوصل إليهاالمت  ال يتطالقا من النتائج إن
 :يليفيما تمثل االقرتاحات يف تو  ،باملكتبات اجلامعية حمل الدراسة الث قافة الت نظيمية

ال يت ، من أجل توليد األفكار اإلبداعية بتكارية لدى العاملنيداعية واإلتطوير القدرات اإلبالعمل على تنمية و -1
 .تعمل على تطوير مستوى األداء

بني  التكاملشاور و الت  ذ القرارات لرفع مستوى التنسيق و العمل على زيادة مشاركة العاملني يف عملية اختا-2
 .املستويات اإلدارية املختلف

تعمل على رفع الكفاءة اإلدارية من خالل زيادة حرص املكتبة على نشر  ال يتاد االهتمام بالقيم اإلجيابية زي-3
 .وروح املبادرة والتشجيع طنضباواإل حرتامالهتمام بعامل الوقت، اإلية من خالل االقيم اإلجياب

 .أجل تطوير ثقافة املكتبة جناز منافعية إلالد  ئة مناخ تنظيمي يقوم على الثقة و ضرورة هتي-9

لوظيفي للعاملني من خالل تنمية وتطوير قدرات ومهارات املورد البشري ومنح العمل على تطوير املسار ا-1
 .هداف املكتبةأضرورة عقد الربامج التدريبية الفعالة من أجل حتقيق الوظيفية و الرتقيات 

رة من املبادو ال يت تعمل على رفع روح املعنوية احلوافز املادية للعاملني ت و آفااالهتمام بزيادة حجم املك ةضرور -0
 .والء وحتقيق االنتماء التنظيميالأجل حتقيق الرضا الوظيفي و 

حمل الدراسة ن قبل حمافظي املكتبات اجلامعية كمفهوم إداري م  الث قافة الت نظيميةستعاب مفهوم إضرورة -7
 .فشلهاأو  تعتمد عليه املكتبات يف جناحها ال يتباعتبارها املنهج الرئيس 

 ية واضحةبراز سياسات إدار إلق ثقافة تنظيمية فعالة من خالل ن تعمل على خأوجب على القيادات اإلدارية -8
 .ضح القيم املكونة لثقافة املكتبةيساهم يف رسم خريطة تنظيمية تو  ال ذي، تنبع من الواقع اإلداري

احلافز القوي هلم من ثابة احملرك الرئيسي للعاملني و تعترب مب ال يتضرورة تبين قيمة العدالة داخل املكتبات اجلامعية -4
 املكتبة.هداف أجل حتقيق أروح املعنوية والتحدي من الجل رفع أ

 توفريذلك كية للمكتبات و ضرورة تبين قيمة االقتصاد داخل املكتبات اجلامعية من خالل توفري امليزانية الكاف-17
 .شباع حاجاته املاديةإكثر من خالل أكثر فأ جل العملأيز املادي للعاملني وتشجيعهم من التحف
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الرؤساء واملرؤوسني وتوزيع األدوار، بناء الثقة املتبادلة ضرورة االهتمام بالعالقات اإلنسانية بإجياد انسجام بني -11
 بينهم وإال  ساد الصراع وغاب التعاون يف العمل.
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 : الفصل خالصة

يف املكتبات اجلامعية حمل الدراسة أهنا تعترب من  الث قافة الت نظيميةمن خالل إجرائنا للدراسة امليدانية نستنتج أن  
أهم مكونات البيئة الداخلية للمكتبة وال يت تؤثر على سلوك وأداء املوارد البشري وتشكل دافعا مهما حنو اإلجناز، 

 وأهم العناصر الث قافة الت نظيميةأي أهنا من أهم حمددات جناح أو فشل املكتبات، وذلك من خالل معرفة مستوى 
باملكتبات اجلامعية: خاصة  الث قافة الت نظيميةاملؤثرة فيها وكذلك القيم املكونة هلذه الثقافة من خالل دراستنا لواقع 

 أم البواقي.–عنابة –املكتبات املركزية جلامعة قاملة 
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ستخدامها ، فيمكن أن يكون هلا إتعترب الثقافة التنظيمية أحد الطرق الكامنة لتحقيق أهداف املكتبة إذا أحسن 
إدارة املكتبة لقراراهتا و مبادراهتا و من مث مستويات األداء ،و ختتلف ثقافة املكتبة من  التأثري القوي على إختاذ

مكتبة ألخرى و كذلك داخل املكتبة نفسها يف بعض األحيان.فقد متتلك املكتبات اجلامعية ثقافة اجيابية تعكس 
ة أداء األفراد ،و ما يتمتع به هؤالء وجود إتفاق بني قيم مواردها البشرية و قيم املكتبة من خالل كفاءة و فعالي

األفراد من قيم و معتقدات و أعراف و تقاليد تنظيمية ،و اّليت تساهم بشكل فّعال يف حتقيق إندماج األفراد 
وإنتماءهم ملكان عملهم مما خيلق لديهم الّشعور بالوالء الّتنظيمي يف حتقيق األهداف املسطرة لكل فرد و منه 

ة .ويتضح كذلك أّن مستوى الثقافة التنظيمية يف املكتبات اجلامعية حمل الدراسة تتمتع حتقيق أهداف املكتب
مبجموعة من املقومات الثقافية من شأهنا أن تشكل نقاطًا لقوة للمكتبة مثل : مجاعية العمل و روح الفريق و 

 التعاون و التفاهم السائد بني األفراد ،وإحرتام الوقت و اإلنضباط يف العمل .
 



 

 بيبليوغرافيةقائمة الال
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http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9539
http://www.webreview.dz/spip.php?article2028
http://www.webreview.dz/spip.php?article2028
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=55060
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  *الرسائل الجامعية:
مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزة وعالقته  دورالداعور، سعيد خضر سعيد.  - 43

.  على اخلط 0222غزة،  ،ماجستري: أصول الرتبيةرسالة . الّتنظيمية للمدرسة من وجهة نظر المعلمين بالثّقافة
-22-13 ]:متت الزيارة بتاريخ.http://library.iugaza.edu.ps/thesis/70856.pdfاملباشر: 
0217]. 

الّتنظيمية وعالقتها باإللتزام التنظيمي: دراسة ميدانية على مستوى   الثّقافة. الشلوي، محد بن فرجان -44
جامعة نايف العربية ، ماجستري: العلوم اإلداريةرسالة كلية الملك خالد العسكرية: المدنيين والعسكريين.

على اخلط املباشر:  .0222للعلوم األمنية، 
http://www.creativity.ps/library/data/1429281254959679.pdf.13]: ت الزيارة بتاريخمت-

22-0217.] 
لمدير المدرسة ودورها في اإلبداع اإلداري من الثّقافة الّتنظيمية . حسنحممد بن علي بن  ،لليثيا -54

اإلدارة الرتبوية  ماجستري:رسالة وجهة نظر مديري مدرسة التعليم اإلبتدائي بالعاصمة المقدسة. 
على اخلط املباشر: . 2202، والتخطيط،جامعة أم القرى

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%

D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%

A%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%A

D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%

AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%

D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8

%8A.pdf%AF%D8%A7%D8%B1%D9.[ :0217-22-32متت الزيارة بتاريخ.] 

. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة للتخطيط املصري، كمال مصطفى أمحد -46
اجستري: أصول تربوية، اجلامعة رسالة ماإلستراتيجي وعالقته بأنماط الثّقافةالّتنظيمية السائدة في مدارسهم.

: اخلط املباشرعلى . 0211، ، غزةاإلسالمية
https://www.dropbox.com/s/9c6o8p55oe8d8ou/023.pdf. [ :22-13متت الزيارة بتاريخ-

0217.] 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/70856.pdf
http://www.creativity.ps/library/data/1429281254959679.pdf
http://www.creativity.ps/library/data/1429281254959679.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335830272.8315%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
https://www.dropbox.com/s/9c6o8p55oe8d8ou/023.pdf
https://www.dropbox.com/s/9c6o8p55oe8d8ou/023.pdf
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ن الرقمنة في المكتبات الجامعية: دراسة حالة المكتبة الجامعية المركزية يوسف بباشيوة، سامل.  -47
 . 0222جامعة اجلزائر،  ،ماجستري: علم مكتباترسالة . خدة
الّتنظيمية وعالقتها بمشاركة العمال في عملية إتخاذ القرار: دراسة  الثّقافةباية، أسعد أمحد حممد. -42

ماجستري: علم النفس العمل وتسيري املوارد  رسالة. سة إتصاالت الجزائر، وحدة العملية بالبليدةسميدانية بمؤ 
 . 0210، 0البشرية: جامعة اجلزائر

دور مصادر المعلومات اإللكترونية في تعزيز خدمات المعلومات بالمكتبات بن طيب، زينب.  -42
قسنطينة، جامعة  ،ماجستري: علم مكتباترسالة . الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة باتنة

0210 . 
ية وعالقتها بسوء السلوك التنظيمي في اإلدارات العمومية الجزائرية: الثّقافةالّتنظيمبوبكر، منصور.  -22

قسنطينة، ، جامعة ماجستري: علم النفس العمل والتنييمرسالة  المصالح الخارجية لوالية الوادي نموذجا.
0227 . 

المدراس بداع اإلداري لدي مديري الّتنظيمية وعالقتها باإل الثّقافةبو هني، وداد حسن حسني. أ -21
اجلامعة اإلسالمية، غزة صول الرتبية، أماجستري: رسالة . وية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمينانالث
 على اخلط املباشر:.0212،

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2

esesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenFThesesDZTha9afatandimiya%2FTh

pBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4c

W6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLp

Wv0wlIqKtvK3k3cJEPU... [. 0217-10-14الزيارة بتاريخ ] متت 
الدكتور أحمد عروة بجامعة األمير عبد القادر العلوم جودة خدمات مكتبة بوعافية، السعيد. قياس  -20

 .0226، ، جامعة قسنطينةماجستري: علم مكتباترسالة . اإلسالمية: تطبيق مقياس اإلدراكات والتوقعات
تقييم خدمات المكتبات الجامعية في ظل التكنولوجيا الحديثة: دراسة ميدانية للمكتبة زوليخة، وليد.  -23

 .0227جامعة وهران، ، ماجستريرسالة  مستغانم.الجامعية بمعسكر و 
الّتنظيمية وعالقتها بديناميكية جماعة العمل: دراسة مسحية على عمال ثانوية  الثّقافةشطي، آمنة.  -24

 . 0214جامعة بسكرة، ماجستري: علم اإلجتماع، رسالة عمراني العابد.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
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مشروع الحكومة اإللكترونية. بالجزائر: دراسة ميدانية  مواقع المكتبات الجامعية ضمنشنيقل، نزار.  -22
 . 0210قسنطينة، جامعة ماجستري: علم مكتبات: رسالة بالمكتبة المركزية لجامعة جيجل. 

أثر الثّقافة الّتنظيمية على مستوى األداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على شركات عكاشة، أسعد أمحد.  -26
على . 0222، رسالة ماجستري: إدارة أعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، " في فلسطينPaltelاالتصاالت "
  اخلط املباشر:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2

FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMten

pBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4c

X46HHBk0uaO2yBDUMkdLpW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjE

Wv0wlIqKtvK3k3cJEPU/ . [ :0216-10-14متت الزيارة بتاريخ.] 
الشبه طبيين  الوظيفي: دراسة حالة فئة األفراد الّتنظيمية على الرضا ثر الثّقافةأوي، وهيبة. اعيس -27

ن، اجامعة تلمسالشركات،  ماجستري: حوكمةرسالة . ستشفائية العمومية ترابي بوجمعة ببشاربالمؤسسة اإل
0210. 

الّتنظيمية في نجاح تطبيق ادارة المعرفة:دراسة حالة بعض وكاالت  مساهمة الثّقافة. عيشوش، رياض -.22
 .1102جامعة بسكرة، ، دارة املعرفة واملعارفإقتصاد و إماجستري: رسالة  .البنوك العمومية مسيلة

معسكر  -مستغانم-المكتبات الجامعية وهران أنظمة تسيير وحدات التزويد واالقتناء:وار، عفيف. غ -22
 . 0222جامعة وهران،  ،ماجستري: علم مكتبات والعلوم الوثائقيةرسالة . نموذجا

واقع انضمام المكتبة الجزائرية إلى الفهرس العربي الموحد ومساهمتها من خالله في وغالية، صربينة. ف -62
.رسالة  دراسة ميدانية بالمكتبة الوطنية الجزائرية ومكتبة جامعة الجزائر :إرساء نظام معلومات عربي

 . 0210قسنطينة، جامعة  ،ماجستري: علم مكتبات
دور إختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعية: جامعة ماضي، وديعة.  -61

 . 0222قسنطينة، ة جامع ،ماجستري: علم مكتباترسالة . -نموذجاأ-منتوري قسنطينة 
تأثير البيئة الرقمية على المستفيدين من المكتبة الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبة مسيف، عائشة.  -60

قسنطينة، جامعة  ،ماجستري: علم مكتباترسالة . بسكيكدة 1511أوت  22الجامعية المركزية لجامعة 
0210 . 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU/
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الّتنظيمية والعالقات االجتماعية داخل المؤسسة الجزائرية: دراسة حالة  الثّقافةمعاوي، سامية.  -63
 .0222ماجستري: علم اجتماع، جامعة عنابة، رسالة بالمؤسسة المينائية لسكيكدة.

الثّقافة الّتنظيمية كمدخل لتحقيق االداء المتميز للمؤسسة االقتصادية: دراسة . مهديد، فاطمة الزهراء -64
سيلة، ،جامعة املدراة املنيماتإماجستري: رسالة جهزة االلكترونية و الكهرومنزلية، لأل حالة شركة كوندور

0212. 
واقع الثّقافة الّتنظيمية وإنعكاساتها في فاعلية بلديات محافظتي الخليل وبيت هدى، جواد حممد بدر.  -62
اخلط املباشر:  على .0211 غزة. جامعة اخلليل،، إدارة األعمال :ماجستريرسالة ، "لحم

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2

FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMten

pBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4c

9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpW6XVuuse7bTyDpJxJf9U

Wv0wlIqKtvK3k3cJEPU...  [.0217-10-14الزيارة بتاريخ ] متت  
مكانة المكتبة الجامعية في سياسات التعليم العالي في الجزائر: دراسة ميدانية الزاحي، مسية. -66

 . 0214قسنطينة، جامعة  ،دكتوراه: علم مكتباتأطروحة  بجامعات منتوري قسنطينة، عنابة وسكيكدة.
. لمنيوماء الموارد البشرية: دراسة حالة لشركة الجزائرية لألأدثير الثّقافةالّتنظيمية على أتياس، سامل. إل-67

 . 0226مسيلة، ، جامعة ماجستري: العلوم التجاريةرسالة 
طارات اإلالثّقافة الّتنظيمية وعالقاتها بالضغط والوالء الّتنظيمي وفعالية الذات لدى ، وافية. الصحراوي-62

جامعة : علم النفس والتنييم،هدكتوراأطروحة الجامعة الجزائرية: دراسة ميدانية على جامعة الجزائر سابقا". 
 .0213 .0اجلزائر

الجامعية: دراسة ميدانية بالمكتبات تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية بالمكتبات طواهري، فاطمة. -62
 .           0227قسنطينة، جامعة ماجستري: علم مكتبات:  رسالة .الجامعية للجنوب الشرقي الجزائري

أطروحة . مجتمع المعلومات وأثره في المكتبات الجامعية: مكتبات مدينة قسنطينة نموذجارمي، مراد. ك-72
 .0222 قسنطينة،جامعة دكتوراه: علم مكتبات: 

دور الثّقافة الّتنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: مشنان، بركة. -71
 .0216: علوم التسيري، جامعة باتنة.  دكتوراهأطروحة . دراسة حالة جامعة الحاج لخضر

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdownload%2FThesesDZTha9afatandimiya%2FThesesDZ_tha9afatandimiya.rar&h=ATMtenpBph_vaEPiByWez8WgR7_nWo_otbyZSSQcDWC0XfcKToEVDrwsLHIOu4cW6XVuuse7bTyDpJxJf9U9hIKP4VmlT9eYCjEX46HHBk0uaO2yBDUMkdLpWv0wlIqKtvK3k3cJEPU
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: دراسة تطبيقية على أثر الثّقافةالّتنظيمية على مستوى األداء الوظيفيعكاشة، أسعد أمحد حممد.  -70
. 0222غزة،  ،اجلامعة اإلسالمية ،ماجستري: إدارة األعمالرسالة فلسطين. "Paltelشركة االتصاالت "

 .http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82380.pdfمتاح على الربط: 

. الثّقافةالّتنظيمية السائدة في مكاتب التربية والتعليم بمدينة الرياضبنت العزيز بن سعود.  املقبل، عبري -73
متاح على الرابط.  .0222دارة والتخطيط الرتبوي. الرياض، إل: اماجستريرسالة 

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12413.pdf. [ :26-21متت الزيارة بتاريخ-
0217.] 

 *الويبوغرافيا:
 على اخلط املباشر:. أهمية المكتبات الجامعية-74

post_7685.html-http://hlllloo22.blogspot.com/2012/04/blog.  26 ]:بتاريخ  الزيارةمتت-
23-0217.] 
 على اخلط املباشر:. ثقافة المنظمةترغيين، صباح. -72

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.

-fares

boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&

cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg. [.0217-23-24]: بتاريخ الزيارة تمت 
 .Oeb.dz-www.Univ .على اخلط املباشر:-أم البواقي-املوقع االلكرتوين جلامعة العريب بن مهيدي -76

 [.0217-26-22متت الزيارة بتاريخ ]

متت . .guelma.dz-Univwww :اخلط املباشر .على -قاملــة-1242ماي 2ملوقع االلكرتوين جلامعة ا -77
 [.0217-26-22الزيارة بتاريخ ]

متت . www.Univ.annabadz: .على اخلط املباشر -عنابــة-املوقع االلكرتوين جلامعة باجي خمتار -72
 [.0217-26-22] الزيارة بتاريخ

 : ثانيا: باللغة باللغات األجنبية
*Ouvrages : 

97-Renoult, Daniel. Les bibliothèques dans l’université. Paris :Cercle de la 

librairie, 1994. p.52. 

08-Université badji mokhar (anaba). Cuide de lecteur .Bibliothèque centrale. 

 

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/82380.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12413.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind12413.pdf
http://hlllloo22.blogspot.com/2012/04/blog-post_7685.html
http://hlllloo22.blogspot.com/2012/04/blog-post_7685.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.fares-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.fares-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.fares-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ePMgJa8BZO4J:www.fares-boubakour.edu.dz/Exp_Et/NEFS/theorie_organisation/culture_entreprise.doc+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
http://www.univ-oeb.dz/
http://www.univ-guelma.dz/
http://www.univ.annabadz/
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*Les Thèses : 

08-Adandngo, Christine. Culture organisationnelle et supervision abusive. 

Maîtrise : relations industrielles, Université de Montréal, 2013. en ligne : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10734/Adangnito

_Christine_2013_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y. date de 

consultation : ]13-05-2017[. 

08-Jean-Philippe, Chevalier Bonin.L'influence de la culture organisationnelle 

sur l'épuisement professionnel: étude comparative entre cols blancs et 

policiers d'un service de police urbain. Mémoire de maîtrise, Université de 

Montréal, 2013. en ligne : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9835/Chevalier-

Bonin_Jean-Philippe_2013_Memoire.pdf. Date de consultation : ]24-05-2017[. 

08-Mohammed Nouiga .la conduit par la qualité dans un contexte 

socioculturel :Essai de modalisation systémique et application à l'entreprise 

marocain, thèse de doctorat : génie industrielle dirigér, paris, 2003. En ligne : 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B7z9Efr7638J:ekladata

.com/pIK-dcpGl17nzYo43uKFOxhMOWI.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=eg. 

date de consultation : ] 24-05è2017[. 

*Les Revues : 

08- Michelle .L et All. Organizational Cultures of Libraries as a Strategic 

Resource, School of Information Studies. Syracuse University.Vol53.N°1. 

2004. en ligne : 

http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=istpub. Date de 

consultation:] 25-05-2017[. 

*Webographie: 

08-Homri, Sabiha. Culture de l’organisation : Quel impact pour la gestion 

$des connaissances ?.en ligne :http://www.sciencespo-aix.fr/wp-

content/uploads/2014/03/homri-culture-organisationmai2012.pdf. Date de 

consultation:] 04-03-2017[. 

08- Measuring Core Dimensions of Organizational Culture: A Review of 

Research and Development of a New Instrumen: En ligne 

.https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/iag/documents/WP_53_Delobbe.pdf. 

Date de consultation :]04-03-2017[. 

09-Miguel ,Eduardo et all. L’importance de la culture organisationnelle aux 

entreprises. en ligne : http://negociosymanagement.com.ar/?p=5016. Date de 

consultation :] 24-05-2017[. 
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9835/Chevalier-Bonin_Jean-Philippe_2013_Memoire.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9835/Chevalier-Bonin_Jean-Philippe_2013_Memoire.pdf
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B7z9Efr7638J:ekladata.com/pIK-dcpGl17nzYo43uKFOxhMOWI.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=eg.%20date
http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=istpub
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/homri-culture-organisationmai2012.pdf
http://www.sciencespo-aix.fr/wp-content/uploads/2014/03/homri-culture-organisationmai2012.pdf
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-اقيأم البو -الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة العربي بن مهيدي (: 10المحلق رقم )  

 

دارةاإل  

 الطّابق األرضي
 

 األمانة العامة

 الطّابق االول

 فضاء األنرتنت

 ستقبالمركز اإل

فضاء تكنولوجيا 
 املعلومات و االتصال

فضاء العمل و البحث 
 البيبلوغرايف

 املتعددة  فضاء الوسائط

 ابق الثاينالطّ 

وريات و املراجع فضاء الدّ 
 قميةو املصادر الرّ 

 فضاء العمل اجلماعي

 قسم الرباي



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-قالمة- 0491ماي  8الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة (: 21لحق رقم )الم  

 

مصلحــة 
 قتنـاءاإل

 حمافظ

مصلحــة 
 املعاجلــة

مصلحة البحث 
 الببليوغرايف

 مصلحــة التوجيه

 مصلحة اجلرد

مصلحة 
 الفوترة

مصلحة 
 الفهرسة

مصلحة 
 التصنيف

مصلحة 
 كشيفالتّ 

 قواعد البيانات

 اإلعارة اخلارجية

تكوين وتدريب 
 املستفيدين

 اإلعارة الداخلية

إعداد وسائل 
البحث ودراسة 

 املستفيدين  جمتمع

وريات الدّ 
 اجلامعية  واألطروحات

مصلحة اإلعالم 
 اآليل 

 الوسائط املتعددة

الولوج إىل البوابة 
الوطنية لإلشعار عن 

 PNSTاألطروحات

الولوج إىل النظام 
الوطين للتوثيق على 

 SNDLاخلط



 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -عنابة -الهيكل التنظيمي للمكتبة المركزية لجامعة باجي مختار  :(10ملحق رقم )ال

 ستقبال التوجيهمصلحة اإل

 اإلدارة

 مصلحة املعاجلة مصلحة البحث البيبلوغرايف

 يلعالم اآلإلخلية ا

مصلحة 
 طروحاتاأل

مصلحة 
 ورياتالدّ 

 صيد الوثائقيالرّ 

مصلحة اإلعارة 
 الداخلية

 مصلحة االقتناء

مصلحة اإلعارة 
 اخلارجية

 

 ميممصلحة الرتّ 



 دليل المقابلة:
 املكتبات، ختصص إدارة املؤسسات الوثائقيةيف إطار التحضري إلعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف علم 

 املبحوث: مدراء املكتبات اجلامعية
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة المقابلة:

 أو ثقافة املؤسسة؟ الثّقافة الّتنظيميةما هو مفهومك -1

 بالنسبة املكتبة؟ الثّقافة الّتنظيميةفيما تكمن أمهية -2

 يت جيب إتباعها بني املوظفنيت الّ لوكات والعالقامبثابة دليل إرشادي يوضح السّ •
 إطار تنظيمي لتأدية املهام ةثابمب•
 يت تؤثر على نشاط العاملني داخل املكتبة؟الّ  الثّقافة الّتنظيميةماهي جوانب -3

 األمن                 •                         احلرية            •                                          املساواة•

 ........................................................................أخرى: .................. •

 كيف تتم عملية توظيف العاملني داخل املكتبة )على أي أساس(؟-4

 هل قوانني وإجراءات العمل واضحة؟-5

 دليل المقابلة :(19لحق رقم )مال

 

.............................................................................الجامعة:  
   حمافظ رئيس                             حمافظ    الدرجة المهنية:  

 :..........................................................................أخرى حددها
 ......................................................................... عنوان المكتبة:

...............................................................................الهاتف:   
..................................................................... لموقع اإللكتروني:ا  

........................................................................البريد اإللكتروني  
...............................................................................الفاكس:   

 



 

 هل توفر اجلامعة امليزانية الكافية للمكتبة؟-6

 مجاعية•                              فردية•ما هو نوع األعمال املنجزة داخل املكتبة؟         -7

 ...........................................................................................التعليل:•

 واب والعقاب للموظفني؟هل تتبع إدارة املكتبة أنظمة للثّ -8

 يتم تنمية كفاءات العمل داخل املكتبة؟ كيف-9

 ين حيققون إنتاجية مرتفعة؟يت يتلقاها العمل الذّ حفيز الّ ماهي أشكال التّ -01

 ترقية إىل منصب أعلى           •        تشجيع مادي        •                تشجيع معنوي             •

 :...........................................................................................أخرى• 

 واتب واملكافآت املمنوحة هلم؟هل هناك رضا للعاملني عن الرّ -00

 ضباط يف العمل من قبل املوظفني ؟نواعيد و اإلللمحرتام إهل يوجد  -02

 يت تواجهكم؟ماهي املشاكل الّ -03

 للمكتبة؟ الثّقافة الّتنظيميةي مقرتحاتكم لتطوير ماه-04
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 قالمة-0491ماي 8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
  و علم مكتبات قسم علوم اإلعالم واإلتصال 

 شعبة علم مكتبات
 

 إستبيان حول:
 

 
 
 

 حتضريا إلعداد مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت، ختصص: إدارة املؤسسات الوثائقية
 

 إشراف األستاذة:                                                                          إعداد الطالبتين:   
 ماضي وديعة                                                                                 غجايت إميان    -
 عيساوي أحالم-
 

جهتنا نضمن لكم سرية  نرجوا منكم قبول اإلجابة على األسئلة الواردة يف هذا االستبيان وحنن منمالحظة: 
 ستبان.بقا على قبول اإلجابة على هذا اإلستخدامها لغرض علمي فقط، مع الشكر اجلزيل مسإاملعلومات و 

 ( أمام اإلجابة اليت تعرب عن وجهة نظرك.Xالرجاء وضع إشارة)
 
 
 
 
 

 .2107-2106السنة اجلامعية: 
 

 استمارة االستبيان :(11ملحق رقم )ال

 بالمكتبات الجامعية: الثّقافة الّتنظيميةواقع 

 عنابة-أم البواقي –دراسة ميدانية بالمكتبات المركزية لكل من جامعة قالمة 



 
 األول: بيانات خاصة بالمبحوث. المحور

 الجامعة : ......................................................
 أنثى ذكر                 لجنس:ا-0
      سنة  51إىل  40من     سنة       41إىل  30من                       سنة 31أقل من      السن:-2
 سنة 51أكثر من    
 الرتبة:.....................................................-0
سنة                         01إىل  5 ن م              سنة 5إىل 0من                      أقل من سن :سنوات الخبرة-9

 سنوات 01أكثر من 
 بالمكتبات الجامعية. الثّقافة الّتنظيميةالمحور الثاني: مستوى 

 أوال: المشاركة في إتخاذ القرارات:
 ال                                   نعم      هل توفر املكتبة فرص للعاملني للمشاركة يف تقدمي إقرتاحات؟-5
 ال               نعم                                           هل تشرك املكتبة العاملني يف حل املشاكل؟ -6

 ثانيا: العمل الجماعي:
 ال                                   نعم                    هل تعتقد أن العمل اجلماعي مفيد للمكتبة ؟  -7
 ال                     نعم   هل هناك صالحيات لبعض العاملني بالتصرف دون الرجوع إىل اإلدارة العليا؟-8

 ثالثا: اإلبداع واإلبتكار:
 ال      نعم                                               حتظى األفكار بالقبول من طرف املسؤولني؟ هل -9

 نعم               هل يتم مساندة العاملني الذين يقدمون أفكار جديدة لتطوير العمل مساندة مادية؟   -01
 ال  

 نعم                                        العاملني الذين يقدمون أفكار جديدة لتطوير العمل مساندةمعنوية؟  هل يتم مساندة -00
 ال    

 رابعا: إحترام الوقت و اإلنضباط العمل:
 ال                           نعم                       هل يضايقك احرتام املواعيد واالنضباط يف العمل: -02
 ال                           نعم                  هل تتخذ من سلوكات الرؤساء قدوة لك؟              -03

 .خامسا: البحث عن األداء المتميز
 ال                             نعم          هل تعمل املكتبة على حتقيق نتائج جيدة من قبل العاملني؟   -04
 تشجيع معنوي                 أشكال التحفيز اليت يتلقاها العمال الذين حيققون إنتاجية مرتفعة؟      ماهي-05

 أخرى:.......                   ترقية إىل منصب أعلى  ة                               تشجع مادي
 

 

 



 داخل المكتبات الجامعية. الثّقافة الّتنظيميةالمحور الثالث: العناصر المؤثرة في 
 العبارة الرقم
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)هي القيم اليت تنعكس يف مكان أو بيئة العمل، حبيث تعمل على توجيه سلوك العاملني ضمن ظروف  القيم التنظيمية
 تنظيمية

      البشري من أهم املواد املتاحة داخلها. تعترب املكتبة العنصر 06
      حيافظ املوظفون على عالقات عمل طيبة. 07
هناك إهتمام من قبل املوظفني بأمهية عامل الوقت إلجناز  08

 املهام والواجبات.
     

العمل، وكيفية إجناز العمل )تعرب عن األفكار املشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية وبيئة المعتقدات التنظيمية 
 واملهام التنظيمية(

      هناك معتقدات لدى املوظفني بأمهية الرضا الوظيفي. 09
هناك قناعات مشرتكة لدى املوظفني بأمهية املشاركة يف  21

 عملية إختاذ القرار.
     

      يتوفر لدى املوظفني اإلعتقاد بأمهية تطوير العمل اجلماعي. 20
 )عبارة عن معايري يلتزم هبا العاملون يف املنظمة، على إعتبار أهنا مفيدة للمنظمة( التنظيميةاألعراف 

إن املعايري السائدة بني املوظفني تساعد على هتيئة مناخ  22
 يشجع على اإلبداع واإلبتكار

     

على التحدي  يلتزم العاملون باملكتبة مبعايري تشجع 23
 واملخاطرة، وفتح آفاق جديدة أمام أساليب إجناز العمل.

     

تلتزم إدارة املكتبة بتحفيز األفراد املبدعني واملتميزين  24
 داخلها.

 
 

    

 )هي جمموعة من التوقعات اليت حيددها أو يتوقعها الفرد أو املكتبة كل منهما من اآلخر ( التوقعات التنظيمية
تأخذ إدارة املكتبة يف اإلعتبار اجلهود اليت يبذهلا املوظف  25

 الكفىء واملميز
     

تسعى إدارة املكتبة دوما لتلبية ما يتوقعه املوظف من  26
 املكتبة.

     

يقوم املوظفون ببذل اجلهود الالزمة من أجل حتقيق  27
 اإلجنازات اليت تتوقعها املكتبة من املوظف.

     



 
 الرابع: القيم المكونة للثقافة التنظيمية داخل المكتبات الجامعية المحور

 العبارة الرقم 
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) يقوم من خالهلا املديرين باختيار املوارد البشرية بعناية وتدريبها بإتقان و حتفيزها ألداء خمتف الوظائف إدارة اإلدارة
 اإلدارية(

 أوال: قيم القوة
تدعو إ دارة املكتبة املديرين بفاعلية من خالل إدراكها ملقاومة  28

 األفراد للسلطة داخلها.
     

      هناك إهتماموإحرتام متبادل بني موظفي املكتبة. 29
 ثانيا: قيم الصفوة

      تتم علمية التوظيف داخل املكتبة على أسس موضوعية.  31
      املكتبة فرص متساوية للعاملني لتطوير وظائفهم. توفر 30

 ثالثا: قيم المكافأة
      يتم حتديد معايري للنجاح واملكافأة داخل املكتبة. 32
      تتبع إدارة املكتبة أنظمة للثواب والعقاب للموظفني. 33
      توفر املكتبة عامل جلذب العاملني املتميزين . 34

 إدارة المهام
 أوال: قيم الفاعلية

      تتبىن املكتبة قيمة الفاعلية. 35
      هناك فهم للمشكالت اليت تواجه املكتبة. 36

 ثانيا: قيم الكفاءة
      تأثر الكفاءة يف أداء العمل بالشكل الصحيح. 37
      يتم تنمية كفاءات العاملني داخل املكتبة. 38

 ثالثا: قيم االقتصاد
      اجلامعة امليزانية الكافية للمكتبة.توفر  39
 تستغل املكتبة املوارد املالية بعقالنية. 41

 
 

     



 إدارة العالقات
 أوال: قيم العدالة

      هناك رضا للعاملني عن الرواتب واملكافآت املمنوحة هلم 40
هناك عدالة يف تطبيق القواعد واإلجراءات التنظيمية داخل  42

 املكتبة.
     

 ثانيا: فرق العمل
      تنجز بعض األعمال يف فرق داخل املكتبة. 43
      تعمل فرق العمل على حتقيق أهداف املكتبة. 44

 ثالثا: قيم القانون والنظام
      قوانني وإجراءات العمل واضحة ومفهومة. 45
      تعتمد املكتبة على نظام حديث للمعلومات. 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 الجامعة
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 15,2 15,2 15,2 14 جامعة قاملة
 57,6 42,4 42,4 39 جامعة عنابة

 100,0 42,4 42,4 39 جامعة أم البواقي
Total 92 100,0 100,0  

 

الجنس-1  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valid

e 

 37,0 37,0 37,0 34 ذكر
 100,0 63,0 63,0 58 نثىأ

Total 92 100,0 100,0  
 

السن-2  
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 23,9 23,9 23,9 22 30 من قلأ
31-40 50 54,3 54,3 78,3 
41-50 17 18,5 18,5 96,7 

 98,9 2,2 2,2 2 50 من كثرأ
22 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

نتائج الخاصة بالمحور األول متمثلة في البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة من  :(60ملحق رقم )ال
  SPSS (version 20)حصائيل اعتماد عل  برنامج التحلي  اإخال

 



 

الرتبة -3  
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Valide 

 
 33,7 33,7 33,7 31 1 مستوى باملكتبات ملحق
 37,0 3,3 3,3 3 2مستوى باملكتبات ملحق

 50,0 13,0 13,0 12 باملكتبات مساعد
 55,4 5,4 5,4 5 باملكتبات تقين

 58,7 3,3 3,3 3 حمفوظات منيأ وثائقي
 59,8 1,1 1,1 1 لبياناتظ  احف عون
 63,0 3,3 3,3 3 يلآ عالمإ سامي تقين

 65,2 2,2 2,2 2 داريإ ملحق
 78,3 13,0 13,0 12 داريعون إ
 93,5 15,2 15,2 14 تقين عون

 94,6 1,1 1,1 1 حماسب
 96,7 2,2 2,2 2 متصرف
 97,8 1,1 1,1 1 البحث مساعد
 100,0 2,2 2,2 2 يلآ عالمإ مهندس
Total 92 100,0 100,0  

 

 الخبرة-4

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentag

e cumulé 

 Valide 

 4,3 4,3 4,3 4 سنة من  قلأ
 39,1 34,8 34,8 32 سنة 5إىل1من
 65,2 26,1 26,1 24 سنة 10إىل5 من

 100,0 34,8 34,8 32   10 منر كثأ
Total 92 100,0 100,0  

 



 

 ؟إقرتاحات تقدمي يف للمشاركة للعاملني فرص املكتبة توفر هل-5                
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 66,3 66,3 66,3 61 نعم
 100,0 33,7 33,7 31 ال

Total 92 100,0 100,0  
 

 شاكل؟امل حل يف العاملني املكتبة تشرك هل-6

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 67,4 67,4 67,4 62 نعم
 100,0 32,6 32,6 30 ال

Total 92 100,0 100,0  
 

 للمكتبة؟ مفيد اجلماعي العمل أن تعتقد هل-7
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 98,9 98,9 98,9 91 نعم
 100,0 1,1 1,1 1 ال

Total 92 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 

(: يمثل نتائج المحور الثاني الخاصة بمستوى الثقافة التنظيمية في المكتبات الجامعية 07ملحق رقم )ال
 .SPSS (Version 20)من خالل حساب ببرنامج 



 العليا؟ اإلدارة إىل الرجوع دون بالتصرف العاملني لبعض صالحيات هناك هل-8

 Effectifs Pourcentage Pourcentag

e valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 46,7 46,7 46,7 43 نعم
 100,0 53,3 53,3 49 ال

Total 92 100,0 100,0  
 املسؤولني؟ طرف من بالقبول األفكار حتظى له-9                      

   Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valid

e 

 67,4 67,4 67,4 62 نعم
 100,0 32,6 32,6 30 ال

Total 92 100,0 100,0  
 

 مادية؟ مساندة العمل لتطوير جديدة أفكار يقدمون الذين العاملني مساندة يتم هل-01
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Vali

de 

 17,4 17,4 17,4 16 نعم

 100,0 82,6 82,6 76 ال

Total 92 100,0 100,0  
 

 ؟العمل يف واالنضباط املواعيد حرتامإك يضايق له-00                  
                        Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Vali

de 

 28,3 28,3 28,3 26 نعم
 100,0 71,7 71,7 66 ال

Total 92 100,0 100,0  
 

 

 

 



 لك؟ قدوة الرؤساء سلوكات من تتخذ هل-01 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Vali

de 

 63,0 63,0 63,0 58 نعم
 100,0 37,0 37,0 34 ال

Total 92 100,0 100,0  
 

 

 العاملني؟ قبل من جيدة نتائج حتقيق على املكتبة تعمل هل-01

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 90,2 90,2 90,2 83 نعم
 100,0 9,8 9,8 9 ال

Total 92 100,0 100,0  
 

 ؟مرتفعة إنتاجية حيققون الذين العمال يتلقاها يتال   التحفيز أشكال ماهي-01

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 61,5 61,5 60,9 56 معنوي تشجيع
 63,7 2,2 2,2 2 مادي تشجيع

 منصبإىل  الرتقية
 علىأ

14 15,2 15,4 79,1 

 100,0 20,9 20,7 19 أخرى

Total 91 98,9 100,0  
Manqua

nte 

Système 

manquant 
1 1,1   

Total 92 100,0   
 



 
Statistiques descriptives 
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 936, 3,88 92 .داخلها املتاحة املواد أهم من البشري العنصر املكتبة تعترب

 1,004 3,78 92 .طيبة عمل عالقات على املوظفون حيافظ

 املهام إلجناز الوقت عامل بأمهية املوظفني قبل من إهتمام هناك
 .والواجبات

92 3,47 1,021 

 888, 3,62 92 .الوظيفي ضاالر   بأمهية املوظفنيلدى  معتقدات هناك
 إختاذ عملية يف املشاركة بأمهية املوظفني لدى مشرتكة قناعات هناك
 .القرار

92 3,66 1,009 

 1,019 3,66 92 .اجلماعي العمل تطوير بأمهية اإلعتقاد املوظفني لدى يتوفر
 يشجع مناخ هتيئة على تساعد املوظفني بني السائدة املعايري إن  

 .واإلبتكار اإلبداع على
92 3,32 1,185 

 وفتح املخاطرة،و  التحدي على تشجع مبعايري باملكتبة العاملون يلتزم
 .العمل إجناز أساليب أمام جديدة آفاق

92 3,24 1,083 

 1,235 2,54 92 .داخلها واملتميزين املبدعني األفراد بتحفيز املكتبة إدارة تلتزم
 الكفىء املوظف يبذهلا ال يت اجلهود اإلعتبار يف املكتبة  إدارة تأخذ

 .واملميز
92 2,70 1,247 

 2,65 92 .املكتبة من املوظف يتوقعه ما لتلبية دوما املكتبة إدارة تسعى
1,190 

 
        ال يت اإلجنازات حتقيق أجل من الزمةال   اجلهود ببذل املوظفون يقوم

 .املوظف من املكتبة توقعهات
92 3,51 1,124 

 73166, 3,7101 92 .التنظيمية القيم
 77564, 3,6486 92 .نظيميةالت  ت املعتقدا



 93378, 3,0326 92 .نظيميةالت   عرافاأل
 88341, 2,9529 92 .نظيميةالت   التوقعات

 65424, 4.34.3 92 3م
N valide (listwise) 92   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يمثل نتائج المحور الثالث للعناصر المؤثرة في الثقافة التنظيمية عن طريقة  :(08ملحق رقم )ال

   SPSS version 20:برنامج
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 إدراكها خالل من بفاعليةين املدير  املكتبة إدارة تدعو
 .داخلها للسلطة األفراد ملقاومة

92 3,28 ,918 

 955, 3,71 92 .املكتبة ظفيم نيب متبادل وإحرتام إهتمام هناك
 أسس على املكتبة داخل وظيفالت   يةلمع تتم

 .موضوعية
92 3,38 1,137 

 1,177 3,00 92 .وظائفهم لتطوير للعاملني متساوية فرص املكتبة توفر
 1,232 2,77 92 .املكتبة داخل واملكافأة للنجاح معايري حتديد يتم
 1,274 3,22 92 .للموظفني والعقاب للثواب أنظمة املكتبة إدارة تتبع
 1,187 2,77 92 .املتميزين العاملني جلذب عامل املكتبة توفر
 1,070 3,23 92 .الفاعلية قيمة املكتبة تتبىن
 1,146 3,37 92 .املكتبة تواجه ال يت ت كالللمش فهم هناك
 1,053 3,54 92 الصحيح بالشكل العمل أداء يف الكفاءة تأثر
 1,227 2,97 92 املكتبة داخل العاملني كفاءات تنمية يتم

 1,363 3,21 92 .للمكتبة الكافية امليزانية اجلامعة توفر
 1,130 2,73 92 .بعقالنية املالية املوارد املكتبة تستغل
 املمنوحة واملكافآت الرواتب عن عاملنيلل رضا هناك

 .هلم
92 2,12 1,137 

 التنظيمية واإلجراءات القواعد تطبيق يف عدالة هناك
 .املكتبة داخل

92 2,74 1,166 

 851, 3,68 92 املكتبة داخل فرق يف األعمال بعض تنجز
 891, 3,67 92 املكتبة أهداف حتقيق على العمل فرق تعمل
 1,074 3,53 92 .ومفهومة واضحة العمل وإجراءات قوانني
 867, 3,87 92 .للمعلومات حديث نظام على املكتبة تعتمد



 65673, 3,4946 92 .القوة قيم
 1,06349 3,1902 92 .الصفوة قيم
 1,01439 2,9203 92 .ةآاملكاف قيم
 99741, 9.93.3 92 .الفاعلية قيم
 99586, 9..9.9 92 .الكفاءة قيم
 1,05039 2,9674 92 .االقتصاد قيم
 95383, 2,4293 92 .العدالة قيم
 76165, 3,6793 92 .العمل فرق قيم
 78817, 3,7011 92 .والنظام القانون قيم

 60416, 9.91333 92 .4م
N valide (listwise) 92   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عتماد على اإللقيم المكونة للثقافة التنظيمية بالمحور الرابع ليوضح نتائج  :(09ملحق رقم )
 SPSS (Version 20)برنامج 



 ملخص الدراسة:
اجلامعية اجلزائرية، وذلك  ملكتباتايف  واقع الثقافة التنظيميةعرف على هدفت هذه الدراسة إىل حماولة الت  

، خرىأا على املكتبة كك  من جهة اهتائدة هبا من جهة، وإبراز تأثي قافة التنظيمية الس  من خالل الكشف عن الث  
ة، ة واملكتبات اجلامعية بصفة خاص  صنا بصفة عام  إضافة جديدة يف جمال ختص  وص  إىل نتائج تقدم ورغبتنا يف الت  

راسة امليدانية اليت قمنا تائج اليت توص لنا إليها من خالل الد  ضوء الن   ااات علىاإلقت  تقدمي بعض إضافة إىل حماولتنا
راسة الد راسة الر اهنة على املنهج الوصفي من أج  الت عرف على الظ اهرة حم  الد   ومن ايث املنهج، إعتمدت هبا.

 والوصول إىل نتائج ال يت تساعدنا يف فهم الواقع وتطويره.
من خالل إختيار مكتبة من ك  جامعة بشك  عشوائي وذلك مبا العينة الطبقية،  علىتمدنا وقد إع

وقد مت اإلعتماد على أداة اإلستبيان جلمع املعلومات الالزمة  الدراسي األصلي كك ، يتناسب واجم جمتمع
 ثاي ،ستبيانإلا لعبارات املبحوثني إجابات لقياس ليكارت مقياس ستخدامبإ ذلكو قيق أهداف الدراسة، لتح
 ستخدامإ مت ، كما(SPSS) اإلاصائي التحلي  اإلصدار العشرون لربنامج خالل من ستبياناإل وحتلي  تفريغ مت

 حنراف املعياري. احلسايب واإل املتوسط التكرارات، املئوية، النسب :اإلاصائية التالية األدوات
صياغة جمموعة من األسئلة  جلمع املعلومات وذلك من خاللكأداة مكملة املقابلة   عتمدنا علىإكما 

اول موضوع الدراسة ض املعلومات بعهبدف مجع  ،املكتبات حم  الدراسة حمافظي واليت طرات علىاملفتواة 
 .ستفساراتكذا بعض اإلو 

 خالل الدراسة ما يلي:  ومن أهم النتائج اليت توص لنا إليها من
كذلك ،  راتمستوى الثقافة التنظيمية يف املكتبات اجلامعية حم  الدراسة مرتفع، من خالل عملية اختاذ القرا ن  أ-1

 .اتام املتبادل بني العاملنياإلو العم  اجلماعي 
راسة، ايث تعترب مبثابة رة يف املكتبات اجلامعية حم  الد  هم العناصر املؤث  أنظيمية من واملعتقدات الت  القيم  أن  -2

 األفراد داخلها. ثر على سلوكؤ يت تالقوى ال  

هذا من خالل تقدمي أسهمت يف حتسني مستويات األداء و ائدة لدى العاملني األفكار الس  املعتقدات و  ن  أ-3
 .تطوير مستوى أداء املكتبةمية و ب  العاملني هبدف تنقاملقتاات من من األفكار و  ةجمموع

فريق العم  ، قيم جلامعية هي قيم القانون والنظاممن أهم القيم املكونة للثقافة التنظيمية داخ  املكتبات ا-4
 وقيمة القوة .

 املكتبات اجلامعية. -لثقافة التنظيميةا: الكلمات المفتاحية



 

 

Résumé : 

      Cet étude a pour objectif de connaitre la culture organisationnelle des 

bibliothèques universitaires Algériennes et cela en mettant en évidence les 

différents types d’organisations dans ses bibliothèques d’une part et leur impact 

sur la bibliothèque d’autre part. Notre travail a été motivée par nos envies 

d’arriver à apporter un plus dans notre domaine et entre autre dans le domaine 

des bibliothèques universitaires. Sur les résultats qu’on a obtenus ils nous a 

semblé nécessaires de donner des perspectives établies par nos études sur 

terrains. 

          On s’est basé dans notre travail sur l’approche descriptive, en choisissant 

une bibliothèque central de chaque université et l’échantillon se traduit par 

l’ensemble du personnel. L’analyse des données recueillis a permis à l’aide du 

questionnaire et de l’entretien de voir la culture organisationnelle qui subsiste 

dans ses universités. 

Nous nous somme appuyer dans notre étude sur le programme d’analyse 

statistique (SPSS 20.0) en utilisant la mesure « Likert ». 

           D’après notre étude nous somme arrivé à plusieurs résultats dont les plus 

importants sont : 

1. La culture organisationnelle qui règne dans les bibliothèques universitaires est 

très élevée par rapport à la prise de décision, le travail d’équipes et le respect 

mutuel entre les employés.   

2. Les valeurs et les croyances organisationnelles jouent un très grand rôle dans 

les bibliothèques puisqu’ils sont considérés comme les forcent interne qui 

influent le plus sur le comportement des individus dans l’institution. 

3. Les croyances et les idées dominantes dans le milieu des travailleurs ont 

contribué à l’amélioration des niveaux de performances et en offrant un 

ensemble d’idées et de propositions, afin de développer la performance de la 

bibliothèque.  

4. La loi représente la valeur la plus importante dans la culture organisationnelle 

au sein des bibliothèques universitaire ainsi que les valeurs d’ordre et 

d’organisation, les équipes de travail et enfin la compétence. 

 

Les mots clés : La culture organisationnelle – les bibliothèques 

universitaires  


