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 بسم هللا الرمحن الرحمي

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ "   " صدق هللا العظمي َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى َّللاه

 

ليك ريب أ هدي مثرة هجدي البس يطة و املتواضعة فأ نر دريب و طريقي و امحلد هلل اذلي أ ن متام هذا العمل ا  عم علينا بنور العمل و أ عاننا عىل ا 

ن أ خطأ ت و أ فتح يل طريق اخلري و اجعلين من الصاحلني املتقني .  أ غفر يل ذنويب ا 

فتخار مسه بلك ا  ىل من أ محل ا  نتظار ... ا  ىل من علمين معىن العطاء بدون ا  ... أ رجو من هللا أ ن ميد يف معرك لرتى مثار قد حان قطافها بعد  ا 

ىل ال بد ... وادلي العزيز . نتظار و ستبقى لكامتك جنوم أ هتدي هبا اليوم و يف الغد و ا   طول ا 

ىل من محلتين تسعة  ىل بسمة احلياة و رس الوجود ا  ىل معىن احلنان ... ا  ىل معىن احلب و ا  ىل ماليك يف احلياة ... ا  أ شهر و علمتين معىن ا 

 احلياة .

ىل أ غىل احلبايب... أ يم احلبيبة . ىل من اكن دعاهئا رس جنايح و حناهنا بلسم جرايح ... ا   ا 

س تثناء . ىل أ بناهئم دون ا  خويت ... مسرية ، مسية ، ليىل ، و ا  ىل مشوع حيايت و س ندي يف احلياة ا   ا 

ىل لك من حيمل لقب كرالفة و بو  ىل خااليت و عاميت و ا   دالية .ا 

ىل من معهم سعدت ... صديقايت . ىل ينابيع الصدق الصايف ا   ا 

ىل لك من سهىى قلمي عىل كتابهتم و أ ذكرمه يف قليب سواء من قريب أ و بعيد .  ا 

 

 لــويـــزة                                                                                       
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 الرحميبسم هللا الرمحن 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ **                                           **  َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى َّللاه

 صدق هللا العظمي                                                           

 

ال بطاعتك...و ل  بشكرك...وال يطيب الهنار ا  لهىي ال يطيب الليل ا  ال بعفوكا  آخرة ا  ال بذكرك...وال تطيب ال ...وال  ال تطيب اللحظات ا 

ال برؤيتك هللا جل جالهل.  تطيب اجلنة ا 

ىل نيب الرمحة ونور العاملني س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل. ىل من بلغ الرساةل...وأ دى ال مانة...ونصح ال مة...ا   ا 

ىل من ىل ا  ىل من أ محل امسه بلك افتخار...أ رجو من هللا أ ن ميد يف معرك لرتى انتظارلعطاء بدون  من علمين الكهل هللا ابلهيبة والوقار...ا  ...ا 

 ...أ يب العزيز رش يد.انتظارمثارا قد حان قطافها بعد طول 

ىل من أ رضعتين احلب واحلنان... ىل ماليك يف احلياة...ا  ىل من اكن وس يظل دعاهئا رس جنايح...وحناا  اهنا ىل بسمة احلياة ورس الوجود...ا 

ىل أ غىل احلبايب...أ يم احلبيبة.  بلسم جرايح ا 

ىل توأ م رويح ورفيق دريب...وهذه احلياة بدونه ال ىل من  يشء...معه أ كون وبدونه ال ا  ىل صاحب القلب الطيب والنوااي الصادقة...ا  أ كون...ا 

آ   ن...أ  ي العزيز حسام.رافقين منذ أ ن محلنا حقائب صغرية ومعك رست ادلرب خطوة خبطوة وما يزال يرافقين حىت ال

ىل ال قنديل ف ان تفتح شالعرعة ورر ا  ع املرساة لتنطلق السفينة يف عرض حبر واسع مظمل هو حبر احلياة، ويف هذه الظلمة ال ييضء ا 

ىلاذلكر   اذلين أ حببهتم وأ حبو ي ممال ي وممياليت الطلبة.ايت، ذكرايت ال خوة البعيدة...ا 

ىل  فة...ولك من يعرفين من قريب أ و بعيد أ هدي هذا العمل.  لك عائ ة بوقرة...حداد...كرالا 
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 شكر و تقدير :

 قد تكون العبارات قليلة في عددها و بسيطة في كلماتها لكنها غزيرة في معانيها ، قوية في       

أفكارها ، فالشكر هلل سبحانه و تعالى على ما أنعم به على إتمام هذا العمل و الحمد هلل الذي أنار 

 لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا في إنجاز هذا العمل .

ناء كتور سالم باشيوة الذي أشرف على توجيهنا و نصحنا و تحمل عدنتقدم بالشكر إلى ال      

رة و تصحيحها ، لقد كان مثال األستاذ الذي تجتمع فيه صفة العلم و ــــقراءة فصول هذه المذك

 الخلق ، فبارك هللا فيه و أكثر من أمثاله و جزاه خيرا .

كما نتقدم بالشكر إلى أساتذة علم المكتبات و كل من قدم لنا يد المساعدة المادية و المعنوية و      

القدير أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء و أن يوفقهم لما يحبه و يرضاه إنه نسأل هللا العلي 

 سميع مجيب . 

و ندعو هللا العلي القدير أن نكون  االمتنانلجميع هؤالء كل الشكر و المحبة و عظيم     

 و جزاهم هللا جميعا كل خير .           ين للناس فضلهم، ــــــالعارف

  السبيل.موفق و الهادي إلى سواء و هللا ال              
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 مقدمة : 

واسع النطاق لدى العديد من الباحثني و املتخصصني، بإعتباره عنصر  باهتماملقد حظيت إدارة املوارد البشرية 
أساسي بالنسبة للمؤسسة بشكل عام، ومرافق املعلومات بشكل خاص، فهو أساس جناحها أو فشلها ، حيث أنه  

واملوظفة توظيفا جيدا كلما أدى ذلك إىل زيادة إنتاجيتها، و بالتايل جناح هده  كلما توفرت الكوادر البشرية املؤهلة
 املؤسسات واملرافق .

لذلك، سعت هذه املؤسسات واملرافق إىل تنمية تلك الكوادر البشرية بأسلوب أفضل، من خالل تصميم وإقرتاح 
تقن واملقرتن باألهداف الواضحة، مبا يزيد من برامج تساعد على زيادة إنتاجيتها. والعمل على متكني فلسفة العمل امل

درجة االقتناع والرضا جلى العاملني باملكتبات اجلامعية، وال يتسىن ذلك اال من خالل توجيه العاملني وحتفيزهم و 
 التنسيق بينهم، مبا يُفضي اىل حتسني خدمات هذه املرافق.

م بأمهية بالغة التعقيد من حيث التعامل معه، فهو الغاية أو فالعنصر البشري ال سيما يف القرن احلادي و العشرين إتس
الوسيلة الذي تتطلع حنو حتقيق رغباته و إجتاهاته، و لوال األمهية اليت حيتلها العنصر البشري ملا كان هلذه التطورات 

ئقية مبا فيها املكتبات األمهية اليت إتسم هبا ، فالفرد يعد حمور التطورات و لوال الفرد ملا إستطاعت املؤسسات الوثا
 اجلامعية يف حتقيق أهدافها و تطور أداءها .

و منه فمهما توفرت للمكتبة اجلامعية من موارد مادية و مالية و تكنولوجية و هياكل تنظيمية، فإهنا تبقى خدمات 
يف هذا املورد  ماراالستثلتحقيق أهداف املكتبة ، لذلك تفوق أمهية  الستثمارها"مّيتة"، البد من توافر اإلنسان 

 من بقية املوارد األخرى . االستثماري

املستقبلية من  باالحتياجاتومن هنا تتضح أمهية عملية التخطيط للموارد البشرية يف املكتبات اجلامعية كوهنا تتنبأ 
مل، ورفع أداء املوارد البشرية ودرجة توفرها، لتمكنها من حتقيق أهدافها املستقبلية، مبا يضمن حتقيق الرضا عن الع

 والتطوير. االرتقاءالعاملني، والنهوض باملكتبات اجلامعية إىل 

 وملعاجلة هذا املوضوع تضمنت خطة الدراسة مقدمة، أربع فصول وخامتة.

املوضوع وطرح  اختيارللدراسة، حيث تطرقنا فيه إىل أمهية املوضوع وأهدافه، أسباب  المنهجي اإلطاربداية وضع 
 وتساؤالهتا وفرضياهتا، إضافة إىل الدراسات السابقة. وضبط مصطلحات الدراسة.إشكالية الدراسة 

حيث حاولنا ضبط مفهوم هذا املتغري، أمهيته، فوائده، املسؤول عن الفصل األول ) ماهية تخطيط الموارد البشرية( 
 يت تعرتض هذه العملية.هذه العملية، أهم مبادئه، عناصره، والعوامل املؤثرة فيه، خطواته، وأخريا املشاكل ال



  ب
 

حاولنا إبراز أمهية وخصائص هذا املصطلح باملؤسسات واملرافق، العوامل املؤثرة فيه، الفصل الثاني ) الرضا الوظيفي( 
 الرضا الوظيفي والسبل اليت من شأهنا زيادته. انعدامطرق قياسه، وأخريا نتائج 

ة املكتبة اجلامعية كمؤسسة وثائقية وأهم اخلدمات اليت تتوفر الفصل الثالث ) املكتبات اجلامعية( حاولنا إبراز أمهي
 فيها، إضافة إىل أنواعها ومتطلباهتا.

الفصل الرابع ) الدراسة امليدانية( اليت تضمنت حدود الدراسة، املنهج، جمتمع وعينة الدراسة، كما حاولنا من خالهلا 
طيط للموارد البشرية على مستوى مكتبات كليات واقع املكتبات اجلامعية يف ظل تطبيق عملية التخ استكشاف
 بقاملة، ويف األخري أهم ما توصلت إليه الدراسة وخامتة. 1945ماي  08جامعة 
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 شكالية الدراسة:    إ

صوال إىل إدارة املوارد و  لقد تطورت إدارة املوارد البشرية من إدارة االفراد إىل إدارة املستخدمني، مث إدارة املوظفني
 نتيجة اكتسابه للخربات واملهارات الالزمة. ام من عناصر اإلنتاج،وهذا ما يثبت دور الفرد كعنصر ه ،البشرية

تحسني أدائها واملؤسسات الوثائقية كغريها من املؤسسات تسعى إىل حتقيق اقصى إستفادة ممكنة من مواردها البشرية ل
لتخطيط للموارد البشرية أمر متعلق باملستقبل، ومربوط مبا هو موجود عليه احلاضر، إضافة ن اأ ، ومباحاضرا مستقبال

حتياجات املستقبلية، هذا ما يدل على أمهية لبشرية املتوفرة والتنبؤ حبجم اإلإىل كونه عملية حتليل منظم للموارد ا
 ية عملها.العنصر البشري املؤهل فنيا وإداريا بالنسبة للمؤسسة يف ضمان استمرار 

وال شك أن املعاملة العادلة يف األجور واملكافآت والرتقيات وإعطاء الفرص املتساوية للجميع من شأهنا التأثري يف 
شعور الفرد حنو عمله، مبعىن آخر ينمي لديهم مشاعر طيبة جتاه العمل، لذا يعد الرضا الوظيفي أحد أهم املوضوعات 

، تأثري على إدارة املوارد البشريةني، واليت دفعتهم إىل دراسته بإستمرار ملا له من اليت حظيت بإهتمام العديد من الباحث
تزويد املديرين أو الرؤساء باآلراء واألفكار املساعدة على حتسني  وعالقة بعملية ختطيط املوارد البشرية من خالل

 بعد أخذ اإلنشغاالت بعني الإلعتبار، الية باملكتبات ومراكز املعلوماتاجتاهات العاملني حنو العمل بكفاءة وفع

 وبناءا على ما تقدم قمنا بصياغة إشكالية دراستنا على النحو التايل:

 كيف يؤثر تخطيط الموارد البشرية على تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالمكتبات الجامعية؟

 تساؤالت الدراسة:

 اجلامعية؟من املؤهل للقيام بعملية ختطيط املوارد البشرية باملكتبات  -1
 ماهي املتطلبات الضرورية للقيام بعملية ختطيط املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية؟ -2
 ما مستوى تأثري التخطيط للموارد البشرية على جودة خدمات املكتبات اجلامعية؟ -3

 فرضيات الدراسة:

 تقوم رئاسة اجلامعة نيابة عن املكتبة بعملية ختطيط املوارد البشرية. -1
 املوارد البشرية املوارد املالية واملادية. يتطلب ختطيط -2
 تأثر عملية ختطيط املوارد البشرية على جودة خدمات املكتبات اجلامعية مبستوى متوسط. -3
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 أسباب اختيار الموضوع:

    النظرة اإلجيابية عن إدارة املوارد البشرية ومسامهتها يف اإلرتقاء باملكتبات اجلامعية -      

 بإدارة املوارد البشرية ودورها يف ترقية املكتبات اجلامعية. االهتمام -      

 البحث عن سبل تفعيل الرضا الوظيفي باملكتبات اجلامعية. -      

 تفعيل الرضا الوظيفي من خالل التخطيط للمورد البشري وقياس مدى ذلك. -      

 أهداف الدراسة:

 ختطيط املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية.التعرف على الكفاءات البشرية املؤهلة اليت يطلبها  -

 التعرف على املتطلبات الضرورية املتنوعة لتخطيط املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية. -      

 التعرف على مستوى تأثري ختطيط املوارد البشرية على جودة خدمات املكتبات اجلامعية. -      

 أهمية الدراسة:

ة يف توضيحها لألشخاص القادرين على ممارسة عملية ختطيط املوارد البشرية باملكتبات تنبع أمهية الدراس     
 اجلامعية، إضافة اىل حصر واستكشاف املتطلبات الضرورية الالزمة هلا.

كما تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية التعرف على درجة تأثري ختطيط املوارد البشرية على حتقيق الرضا الوظيفي       
 املني باملكتبات اجلامعية، ومن مثة حتقيق اجلودة يف خدماهتا املقدمة.للع

 الدراسات السابقة:

دراسة بعنوان " واقع التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية يف القطاع العام يف األردن" من اعداد الدراسة األولى: 
 .2008موفق حممد منصور، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه سنة 

الدراسة إىل التعرف على واقع التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية يف القطاع العام األردين، والتعرف  هدفت هذه
 على العوامل املؤثرة على التخطيط اإلسرتاتيجي يف الوزارات األردنية، وتوصلت إىل النتائج التالية:
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وارد البشرية، وممارسة التخطيط اإلسرتاتيجي وجود عالقة ارتباطية إجيابية ذات داللة إحصائية بني أنشطة إدارة امل
إلدارة املوارد البشرية يف الوزارات األردنية،كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أثر أنشطة إدارة املوارد 

خصية البشرية على ممارسة التخطيط اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية يف الوزارات األردنية تعزى إىل املتغريات الش
 والوظيفية.

 وعلى ضوء هذه النتائج مت وضع عدد من التوصيات أمهها:

 ضرورة زيادة االهتمام مبوضوع التخطيط اإلسرتاتيجي.

ضرورة االهتمام بنظام التغذية الراجعة يف اهليكل التنظيمي يف القطاع العام، وإجياد نظام معلومايت فعال خيدم 
 التخطيط اإلسرتاتيجي.

دراسة بعنوان " أثر احلوافز على الرضا الوظيفي ملهندسي القطاع العام يف جنوب الضفة الغربية"، من : الثانيةالدراسة 
اعداد تغريد سليمان أبو سنينة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي يف جامعة 

 .2008اخلليل، سنة

ز املادية واملعنوية اإلجيابية منها والسلبية على رفع مستوى الرضا هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر احلواف
الوظيفي لدى املهندسني العاملني يف القطاع العام يف جنوب الضفة الغربية، وكذلك التعرف على الكيفية اليت ميكن 

 ملطلوبة منه.من خالهلا رفع درجة الرضا الوظيفي لدى املهندس العام من أجل الوصول إىل احلالة اإلبداعية ا

وقد أظهرت الدراسة جمموعة من النتائج أبرزها أن هناك تأثري وأمهية حلوافز العمل املادية منها واملعنوية، اإلجيابية 
والسلبية، وعلى الرضا الوظيفي ملهندسي القطاع العام يف جنوب الضفة الغربية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية حنو 

 غري اجلنس، احلالة االجتماعية، العمر، التخصص، الرئيس.تأثري هذه احلوافز تعزى ملت

 التالية: االقرتاحاتوبناءا على هذه النتائج مت التوصل إىل 

عقد املؤمترات والندوات وورشات العمل اخلاصة مبوضوع احلوافز وتأثرياهتا من أجل املساعدة يف نشر التوعية اجملتمعية 
 توزيعها من أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي واإلنتاجية واألداء.حول ضرورهتا وأمهية عدالة التطبيق يف 

دراسة حالة سامسونغ فرع املدية"،  -دراسة بعنوان " اإلتصال الداخلي وأثره على الرضا الوظيفي: لثةالدراسة الثا
 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس يف قسم علوم التسيري، ختصص إدارة األعمال، من اعداد

 .2009غرغاري حممد ، سايح كرمي ، بنيسان حممد، سنة 
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هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع اإلتصال الداخلي السائد لدى مؤسسة سامسونغ، والكشف عن املعوقات 
اليت يواجهها، التعرف على املستوى الوظيفي للموظفني باملؤسسة، كذلك التعرف على العالقة بني اإلتصال الداخلي 

ضا الوظيفي، كما توصلت هذه إىل مجلة من النتائج من أبرزها أن أغلب املوظفني يعتمدون يف إتصاهلم على والر 
خمتلف الوسائل الكتابية، الشفوية والسمعية البصرية، وأن رضا موظفي املؤسسة مرتبط أساسا بعالقات العمل اجليدة 

 .واالتصال االحرتاموالقائمة على 

 وضع عدد من التوصيات منها: وعلى ضوء هذه النتائج مت

 العمال بتزويدهم باملعلومات اليت حيتاجوهنا حىت يولد لديهم الشعور بالرضا. حتفيز

 تعيني خمتصني يف اإلتصال باملؤسسة.

-دراسة بعنوان " مدى فعالية إدارة املوارد البشرية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى اموظفني اجلامعينيالدراسة الرابعة: 
 .2010يدانية باملركز اجلامعي بسوق أهراس" من اعداد بوضياف عادل سنة دراسة م

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اإلجراءات والقواعد والسياسات اليت تعتمدها إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، 
لدراسة عن  اخنفاض الوصول إىل نتائج وتوصيات ميكن اإلستفادة منها لتحقيق فعالية املؤسسة. وقد كشفت هذه ا

شديد يف مستوى الرضا لدى األغلبية من املوظفني بني مجيع املستويات اإلدارية، وتأثريها السليب على مستوى رضاهم 
 نتيجة القصور الكبري يف تلبية السياسات األساسية.

املتقدمني ملناصب التخصص  وبناءا على هذه النتائج مت التوصل إىل اإلقرتاحات التالية: إعادة النظر يف كيفية إختيار
وذلك بإخضاعهم إلختبارات ومقاييس نفسية إلثبات مدى قدراهتم وقابليتهم لإلضطالع باملهام ذات الطابع 

 التخصصي كالصيانة، اإلعالم اآليل ، التسيري ...إىل غري ذلك.

 مصطلحات الدراسة:

املكتبة للعاملني، لتشجيعهم على  هي جمموعة الفرص املتوفرة من قبل املؤسسة أو الحوافز والترقيات: -1
 العمل واإلنتاج بكفاءة سواء من خالل الزيادات السنوية، شهادات التقدير...إىل غري ذلك

هم مجيع املوظفني يف املكتبة من مدراء، رؤساء، مصاحل مساعدين رئيسيني،  العاملين بالمكتبات: -2
 ثانويني...إىل غري ذلك.
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لة ووسيلة ال ميكن االستغناء عنها، يف أي جمتمع من اجملتمعات، وإذا  هي أداة فاع المؤسسات الوثائقية: -3
كانت املؤسسات الوثائقية تضم مصاحل كثرية ختدم أغراضها فليس هناك جهاز أكثر ارتباط برباجمها مثل 

 املكتبة.
  مكان ثابت لعمل ما، واجملهز بالوسائل واإلمكانات الالزمة لدلك سواء مادية أو بشرية.: المنشأة -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 الفصل األول: تخطيط الموارد البشرية

 تعريف التخطيط. -1

 تعريف تخطيط الموارد البشرية. -2

 أهمية تخطيط الموارد البشرية. -3

 فوائد تخطيط الموارد البشرية. -4

 من يخطط للموارد البشرية. -5

 المبادئ األساسية لتخطيط الموارد البشرية. -6

 وارد البشرية.عناصر تخطيط الم -7

 خطوات تخطيط الموارد البشرية. -8

 العوامل المؤثرة في التخطيط للموارد البشرية. -9

 مشاكل تخطيط الموارد البشرية. -10
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 : الفصل مقدمة

يعترب ختطيط املوارد البشرية أحد الوظائف األساسية يف املكتبة اجلامعية و تعد عملية التخطيط متطلبا أساسيا لباقي 
دارة املوارد البشرية األخرى و تتم عملية التخطيط للموارد البشرية يف املكتبة اجلامعية وفقا لألهداف و وظائف إ

اليت تسعى املنظمة لتحقيقها ، إذ أصبح من الضروري أن يكون هناك ختطيط يف أي مكتبة جامعية ،  االسرتاتيجيات
طيط املوارد البشرية يف املكتبات اجلامعية مربزا املراحل و من هنا نقدم هذا الفصل حملاولة تسليط الضوء حول ماهية خت

 األساسية لعملية ختطيط املوارد البشرية .
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 مصدر خطط  التخطيط لغة:-1

 خطط فعل، خطط خيطط، ختطيطا فهو خمطط واملفعول خمطط

 خطط الكتاب سطره، خطط طريق رمسه

 احلكومة مشاريع اقتصادية  خيطط مشروعا خاص به يهيئه يضع له خطة، ختطط

  1خطط ملستقبله أعد له خطة ألعماله ومشاريعه يف املستقبل.

ويقدم ابن املنظور يف لسان العرب التعريف اللغوي للتخطيط على أنه من الفعل خط وخطط الذي حييل على -
جلمع خطوط واخلط الطريق، جمموعة من الدوال املعجمية كاخلط الذي هو عبارة عن الطريقة املستطيلة يف الشيء، وا

واخلط الكتابة وحنوها مما خيط واخلط ظرب من الكهانة وخط الشيء خيطه خطا كتبه بقلم أو غريه والتخطيط التسطري 
واخلطوط من بقر الوحش اليت ختط األرض بأظالفها واخلط خط الزاجر وهو أن خيط بأصبعه يف الرمل ويزجر، وثوب 

 خمطط فيه خطوط.

 حا:التخطيط اصطال

هو عبارة عن جمموعة من الطرائق و التصاميم و املناهج و األساليب و التدابري اليت نلتجئ إليها من أجل حتقيق 
جمموعة من األهداف و الغايات على املستوى البعيد و املتوسط و القريب ، و لتنفيذ هذه األهداف املسطرة املوجودة 

ائل املادية و املالية و البشرية و املعلوماتية إلجراء هذه األهداف يف مدخل نسق معني ال بد من االعتماد على الوس
ميدانيا يف سياقاهتا املتاحة و ظروفها املمكنة ، و ميكن التأكد من جناعة األهداف املسطرة داخل النسق البنيوي أو 

و الفشل فمن الضروري الوظيفي إال بعد االستعانة بكل أليات التقومي و املراقبة و إذا أصيبت العملية بالتعثر 
 2االستعانة كذلك بالفيدباك أو التغذية الراجعة.

 

 

                                                           
1- http:/www.almany.com/ar/dic/ar-ar%d8%aa%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7%. 

 .] متاح في:[2000]د .م[:]د.ن[، .الجديد التربوي  التخطيط .حمداوي، جميل- 2

http://pulpit.aluatanvoice.com/articles/2007/108 473 ht ml.12-04-2017. 

http://pulpit.aluatanvoice.com/articles/2007/108
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 تعريف التخطيط:-2

ووضع  صياغة اخلطط والتنبؤ باألحداث املستقبلية هي الوظيفة اليت ختتص بتحديد األهداف ووضع املعايري باإلضافة
 1القواعد واإلجراءات اليت تتضمن سالمة تنفيذها.

باالحتياجات املستقبلية من  هي العملية املستخدمة من قبل املؤسسات للتنبؤ البشرية: تعريف تخطيط الموارد-3
ودرجة توفرها واملهارات اليت جيب أن تتوافر لديها وذلك لوضع خطة عمل متكن املؤسسة من حتقيق  املوارد البشرية

 2أهدافها املستقبلية.

 ويهدف ختطيط املوارد البشرية إىل:

 املوارد البشرية.زيادة املنفعة من -

 مطابقة أنشطة اإلدارة بأهداف املؤسسة املستقبلية.-

 .بني أنشطة إدارة املوارد البشرية املختلفة مثل التعيينات والتعويضات، تقييم األداء، التدريب، التطوير التنسيق ما-

على أسس علمية و معلومات  و باختصار فعملية ختطيط املوارد البشرية تعين ذلك العمل اإلداري املنظم و املستند-
 3موضوعية من أجل تكوين حمدد و رغبة يف أداء العمال على أساس مستقر و مستمر نسبيا.

 أهمية تخطيط الموارد البشرية:-4

 احلصول على أحسن الكفاءات البشرية من سوق العمل أو من خمزون املهارات الداخلية يف املؤسسة-

 اإلدارية اخلاصة بالعاملني.يساعد على توسيع قاعدة املعلومات -

ختفيض التكلفة اليت تنتج عن النقص أو الزيادة يف تلك املوارد والتخلص من االنعكاسات السلبية اإلدارية يف تلك -
 احلالة.

 إعداد خطة املوارد البشرية عن فرتة زمنية مقبلة يساعد يف إعداد املوازنة التقديرية للرواتب واألجور -

                                                           
 .34ص.2000دار املريخ للنشر ، ية ،اململكة العربية  السعود تر. سيد أحمد عبد  العال محمد، .البشرية املوارد إدارةديسلر، جاري. - 1

 . 15 ص. 2005،  دار وائل لنشر  :األردن ،استراتيجي بعد: املعاصر البشرية املوارد إدارةعقيلي، عمر وصفي.  - 2

 .56ص .2007، :دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة .البشرية املوارد تنميةسالطنية، بلقاسم وأخرون.  - 3
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 ملوارد البشرية على منع ارتباكات فجائية يف خط اإلنتاج والتنفيذ.يساعد يف ختطيط ا-

 يساعد ختطيط املوارد البشرية يف التخلص من الفائض وسد العجز.-

يساعد ختطيط املوارد البشرية على ختطيط املستقبل الوظيفي للعاملني حيث يتضمن ذلك أنشطة التدريب -
 1والنقل...إخل.

 شرية:فوائد تخطيط الموارد الب-5

 من فوائد ختطيط املوارد البشرية داخل املؤسسة القائمة به ما يلي:

 إتاحة الفرصة للمؤسسة لتحديد أهدافها بدقة من خالل إمكانية توجيه هذه اخلطط إىل ما يلي:-

 ممن هو مطلوب-

 بواسطة من سيتم إجنازه-

 بأي املعايري سيتم إجنازه-

ياسات وتطبيقات وإجراءات العمالة فيما يتعلق باالحتياجات، االختيار، إتاحة الفرصة للمؤسسة ملراجعة وتطوير س-
 التعيني، التدريب والتنمية، تنظيم العمل، احلوافز، املكافآت يف شكل بنود تكلفة توضح مدى قبوهلا وفعاليتها.

 إتاحة الفرصة للمؤسسة ملراجعة مواءمة هيكلها التنظيمي وهيكل الوظائف فيها.

لمؤسسة للتأكد من مدى االستفادة من املصادر البشرية املتاحة هلا وخاصة هؤالء الذين يؤدون إتاحة الفرصة ل-
 تتوافق مع قدراهتم. أعماال ال

إتاحة الفرصة أمام املؤسسة للحصول على ما حتتاجه من عمالة لتحقيق أهدافها يف املستقبل حىت تصل لالستخدام -
 رضا العاملنياألمثل للعمالة املتاحة مع ضمان وفاعلية 

 2التخلص من ظاهرة البطالة والعجز يف بعض فئات العاملني مبا يضمن خطة اإلنتاج املرجوة بأقل تكلفة ممكنة.-

                                                           
 .34ص  .عمان: دار عالم للنشر والتوزيع ،]د.ت[.البشرية املوارد إدارة استراتيجياتالكاللدة، محمود.  - 1

 . 133، ص 2005، 3، طدار الشروق للنشر والتوزيععمان:  .األفراد إدارة: البشرية املوارد إدارةشاويش، مصطفى نجيب.  - 2
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 من يخطط الموارد البشرية:-6

يقع عبء التخطيط للموارد البشرية داخل املشروع إما على إدارة األفراد وشؤون العاملني }الشؤون اإلدارية{ أو على 
 نتاج والتنفيذ األساسية يف املشروعوحدات اإل

تتضمن هذه التحديد العاملني املطلوبني وذلك بالتنبؤ باملوارد البشرية املطلوبة  تحليل المطلوب من العمالة:-6-1
 من حيث العدد والنوعية والكفاءة 

 العوامل المؤثرة في التنبؤ بالعمالة:-6-1-1

يرين التنفيذيني أن يسألوا أنفسهم ما إذا أنت الوظائف املقررة على املد تحديد الوظائف المطلوبة: -6-1-1-1
مثال يف اخلطة احلالية مطلوب القيام هبا؟ وهل ميكن االستغناء عن بعض الوظائف؟ وهل ميكن دمج بعض الوظائف 
معا؟ وهل ميكن توزيع اختصاصات وظيفة معينة على أثر وظيفة أخرى؟ وهل ميكن اختصار العمل؟ وهل ميكن 

وعلى املديرين أن يضعوا نصب أعينهم مدى الوفر يف اجلهد والتكاليف  ستغناء عن بعض اإلجراءات والنماذج؟اال
 اليت ميكن حتقيقها جراء ذلك.

وذلك من خالل بعض الدراسات  التأكد من تحديد المقررات الوظيفية تم بطريقة سليمة:-6-1-1-2
 واألساليب يف هذا اجملال، ومن أمثلتها ما يلي:

 دراسات العمل و األساليب -

 املقارنة مع األقسام أو مصانع أو إدارات أخرى متشاهبة -

 دراسة مدى التطور يف إنتاجية العاملني وأثرها يف عددهم املطلوب-

 دراسة مدى كفاءة اآلالت واألساليب الفنية على عدد العاملني املطلوب.-

يؤدي عدم امتالك للمهارات والقدرات  اءها:التأكد من أن من يشغل الوظائف قادر على أد-6-1-1-3
الالزمة ألداء وظائفهم إىل اخنفاض اإلنتاجية، األمر الذي يلزم تعويضه من خالل تعيني مزيد من العاملني يف نفس 
الوظيفة ويؤدي األمر إىل تكدس أعداد من العاملني ال لزوم هلم ألداء عمل معني وتؤدي عمليات الرتقية إىل الوظيفة 

لنقل هلا إىل نفس األثر أحيانا إذا مل يكن املوظف الذي مت ترقيته أو نقله غري مكتسب للمهارات والقدرات أو ا
 املطلوبة.
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جيب أن تدرس خطة العمل أو خطة اإلنتاج أو مشروعات  تحديد تأثير الموقع في حجم اإلنتاج:-6-1-1-4
ى التطور الواجب يف هيكل العمالة من حيث نوعيتهم تنفيذ املدرجة يف خطة العام اجلديد أو امليزانية ملعرفة مد

 وأعدادهم.

هناك مستوى تكنلوجي عايل ميكنه أن حيل  تحديد تأثير التغيير المتموقع في تكنولوجيا اإلنتاج:-6-1-1-5
 حمل العاملني وعلى املؤسسة أن تـخذ قرارها بناءا على العائد والتكلفة وسياسة الدولة.

يأيت على املنظمات فرتات لتغيري التنظيم فيها   لتغيير المتوقع في الهيكل الوظيفي:تحديد تأثير ا-6-1-1-6
صنع قسم جديد من قسم  كأن يتم دمج األقسام أو تصفية أقسام بكاملها أو إذابة عمل قسم يف قسم أخر، أو

 قدمي وصنع وظائف جديدة واالستغناء عن وظائف أخرى.

تسعى املنظمات الناجحة إىل تصميم خطط اسرتاتيجية  ديدة:تحديد تأثير االستثمارات الج-6-1-1-7
وخطط طويلة األجل ملستقبلها تشرح االجتاهات املتدفقة للمشروع وترسم صورته يف املستقبل ونوع املنتجات 

 وجودهتا.

 هناك طرق عديدة للتنبؤ بالعمالة املطلوبة: طرق التنبؤ بالعمالة المطلوبة:-6-1-2

هذه الطريقة أبسط الطرق، حيث يتطلب من املديرين أن ينظروا إىل  ء والمديرين: تعتبرتقدير الخبرا-6-1-2-1
املاضي ويدرسوا تطور حجم العمالة عرب السنوات، مث ينظروا إىل املستقبل يف حماولة التعرف على شكل املشروع و 

 كل قسم على حدة.  بناءا على ذلك يستخدمون حدسهم الشخصي يف حتديد حجم العمالة يف املنظمة ككل يف

يقوم مديرو األقسام ووحدات العمل بداية من أدىن املستويات  التقدير بواسطة وحدات العمل:-6-1-2-2
 1التنظيمية بتقدير احتياجاهتم من العمالة خالل اخلطة املقبلة.

 المبادئ األساسية لتخطيط الموارد البشرية: -7

 ملتغريات املتسارعة يف بيئة املؤسسةجيب أن يكون التخطيط عملية مستمرة ملواجهة ا-

                                                           
 ] متاح في:[ .2009، مصر، البشرية املوارد إدارة من  حتياجاتال  تحديدأحمد إسماعيل، محمد.  - 1

http://hrdscussion.com/hr 6933. Ht ml.12-04-2017.  11:00  

 

http://hrdscussion.com/hr%206933.%20Ht%20ml.12-04-2017
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 ينبغي أن يتضمن التخطيط إطارا زمنيا حمددا قصري املدى أو متوسط املدى أو طويل املدى.-

 إن املعلومات أساسية للتخطيط وكلما كانت هذه املعلومات دقيقة كلما زادت دقة التخطيط والعكس صحيح.-

قدرة على حتليل املعلومات وحل املشكالت كما يتطلب مشاركة من يتطلب التخطيط خرباء يتمتعون ببعد النظر وال-
 املديرين التنفيذيني الذين سيقومون بتنفيذ اخلطة.

 التخطيط يتعلق باملستقبل الذي يصعب التنبؤ به على وجه الدقة. -

 بؤ باملستقبل.ينبغي احلذر من األساليب والطرق الكمية ألهنا غري مناسبة وتعتمد على االجتاهات املاضية للتن-

 ومن االعتبارات اليت جيب أخذها بعني االعتبار للتخطيط للموارد البشرية ما يلي:

 طبيعة املؤسسة ونوع النشاط الذي تقوم به.-

 حجم املؤسسة واملركز املايل واإلنتاجي والتنافسي هلا.-

 لوجيا املستخدمة.و مستوى التكن-

 1األهداف املستقبلية للمؤسسة.-

 يط الموارد البشرية:عناصر تخط -8

 التعيينات:-8-1

: ما هي نوعيات األفراد وأنواع املهارات اليت جيب أن تكون لديهم ويف أي وظائف السؤال العام-8-1-1
 يشغلوهنا لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.

 تقييم األداء: -8-2

مة ما هي أنواع معلومات تقييم األداء للوصول إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظ السؤال العام:-8-2-1
 املطلوب مراجعتها وإجراء االتصاالت مع العاملني بشأهنا؟

 نظام التعويضات:-8-3
                                                           

 .8ص .2010، االقتصاد: كلية جامعة دمشق، البشرية املوارد إدارة املوارد تخطيطليرا، غنام. - 1
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لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ما هو نظام التعويضات الذي جيب أن يوضح  السؤال العام:-8-3-1
 لتشجيع أداء العاملني وحتفيزهم؟

 شرية والتدريب:تنمية الموارد الب-8-4

أنواع برامج التدريب والتنمية اليت حنتاج لتنفيذها إلعداد العاملني وإكساهبم  السؤال العام: ماهي-8-4-1
 املهارات االزمة وذلك لتحقيق األهداف االسرتاتيجية؟

 نظام االتصاالت بالمنظمة:-8-5

نظمة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية ماهي أنواع االتصاالت اليت جيب أن حتدث يف امل السؤال العام:-8-5-1
 1هلا؟

 إن املراحل األساسية لعملية ختطيط املوارد البشرية تشمل ما يلي:خطوات تخطيط الموارد البشرية:  -9

يعتمد حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية حتديد  تحديد الطلب المتوقع للموارد البشرية:-9-1
تسعى املنظمة لتحقيقها، ال بد أن نبحث موضوع حتديد االحتياجات املستقبلية يف ضوء  الطلب على األهداف اليت
 ثالث نقاط مرتابطة هي:

 عدد العاملني الذين حتتاجهم املنظمة.-

 مواصفاهتم الشخصية والعلمية والتقنية.-

 .الوقت املناسب لتعيينهم يف املنظمة-

اع املنظمة الداخلية واخلارجية كما تتأثر مبدى ختطيط املوارد البشرية وتتأثر اإلجابة على أي من النقاط السابقة بأوض
 وهل يغطي فرتة قصرية أم متوسطة وذلك بإتباع طريقتني أساسيتني مها:

 حصر عدد أنواع األعمال املطلوبة.-

 تقدمي حجم و نوعية القوى العاملة االزمة لألعمال املطلوبة.-

                                                           
 ستراتيجيل ا بالتخطيط البشرية املوارد تخطيط ربط عملي(: )دليل البشرية املوارد تخطيط مهارات تنميةبسيوني، محمد البرادعي.  - 1

 .75ص .2005الجديدة، إيتراك، هرة: مصر ، القاللمنظمة
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تتعلق هذه املرحلة حبصر عدد املوارد البشرية العاملة حاليا  :البشرية تحديد العرض المتوقع من الموارد-9-2
باملنظمة وحتليلها وكذلك دراسة املتوفر منها يف سوق العمل من مهارات يف ضوء االحتياجات اليت مت حتديدها يف 

 مراحل أساسية هي املرحلة السابقة وال بد من دراسة املوارد البشرية العاملة حاليا يف املنظمة على ضوء ثالث 

 حتديد عدد العاملني يف املنظمة وتثبيت ما ميتلكونه من خصائص شخصية ومهارة.-

 حتليل طبيعة األعمال داخل املنظمة للتأكد من املهارات والقدرات املطلوبة للقيام بالعمل.-

 التأكد من توافق العاملني مع ما ميارسونه من أعمال.-

أحد العوامل املؤثرة والرئيسية يف إشباع احتياجات املنشأة من القوى العاملة يف حالة  وتعترب أسواق العمالة اخلارجية
 عدم قدرة املنظمة على إيفاء احتياجاهتا من املصادر الداخلية.

بعد دراسة العرض  مقارنة احتياجات المنشأة المستقبلية مع العرض المتوقع من الموارد البشرية:-9-3
رية يف ضوء األهداف املستقبلية ويف ضوء نتيجة املقارنة يتم اختاذ سلسلة من القرارات والطلب على املوارد البش

والسياسات ملعاجلة نتيجة التدريب والتطوير وتعديل األجور والرواتب والتقاعد...إخل، حيث ينتج عن هذه املقارنة 
 فائض أو عجز نوعي أو كمي من املوارد البشرية.

يهدف متابعة وتنفيذ اخلطة إىل اختاذ القرارات التصحيحية بشأن الفائض أو  خطة:تقييم ومتابعة تنفيذ ال-9-4
 العجز واإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما مدى كفاءة اخلطة حىت األن يف تنفيذ أهداف املنشأة؟-

 ما الذي جيب تغيريه يف اخلطة؟ هل اخلطة فعالة من حيث التكلفة أو العائد؟-

 على كل من املنشأة والعاملني؟ ما هي انعكاسات اخلطة-

هو متاح من املوارد البشرية وما جيب توفره ومن مث النقص أو الفائض يف كل وحدة إدارية  وهذه املرحلة توضح ما
 1ضمن املنظمة.

                                                           
 ] ماتح في:[.2013، واالجتماعية واالقتصادية، طنجة: كلية العلوم القانونية البشرية للموارد الستراتيجي التخطيطبليغ، بشر. - 1

-http://www.intergrity-way.info/wp/؟p=11208.12-04-2017. 
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هناك جمموعتان من العوامل اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار  العوامل المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية:-10
 ط املوارد البشرية ومها املؤثرات الداخلية واخلارجية:عند ختطي

هي عبارة عن جمموعة من العوامل املؤسسية املتصلة بالبيئة الداخلية للمنظمة املؤثرة يف  المؤثرات الداخلية:-10-1
 حتديد حجم املوارد البشرية املطلوبة مستقبال ومن أهم تلك العوامل:

داف املنظمة القاعدة األساسية اليت حتد حاجة املنظمة من القوى حيث تشكل أه أهداف المنظمة:-10-1-1
البشرية ونوعيتها ومن الصعب على إدارة املوارد البشرية أن ختطط لنفسها مبعزل عن فهم أو إدراك األهداف العامة 

 وقدرة املنظمة على حتقيقها.

ارد البشرية والوضع املايل يؤثر على يتمثل يف قدرة املنظمة على ختطيط وحتديد املو  الوضع المالي:-10-1-2
استقطاب الكفاءات املؤهلة وإبقاءها على رأس العمل وكذلك التأثري على برامج التدريب  أنشطة أخرى مثل:

 واحلوافز...

تعترب التغريات التنظيمية كإعادة توزيع العاملني على الوظائف أو إحداث تغيري يف  التغيرات التنظيمية:-10-1-3
تنظيمي من املؤثرات الداخلية يف حتديد طلب املوارد البشرية خاصة فيما يتعلق بتدريب و تنمية العاملني و  اهليكل ال

 كذلك يف حالة إعادة توزيع األفراد و الذي بدوره قد يتطلب إىل تدريب و تطوير املوارد البشرية.

 على حجم ذلك العمل ونوعيته. يعتمد حجم املوارد البشرية املطلوبة ألداء عمل معنيحجم العمل: -10-1-4

يتأثر حجم املوارد البشرية املطلوبة ألي منظمة مبجموعة من املتغريات اليت حتدث يف  المؤثرات الخارجية:-10-2
 بيئة املنظمة اخلارجية ومن أهم تلك العوامل:

ضخم االقتصادي ومعدل تتأثر املنظمة باألوضاع االقتصادية اخلارجية احمليطة هبا كالت عوامل اقتصادية:-10-2-1
 البطالة ومعدل أسعار الفائدة.

يقصد بذلك نوع و حجم التكنلوجيا املستخدمة مما قد يؤثر على حجم املوارد البشرية عوامل تقنية: -10-2-1
 املطلوبة و كذلك نوعيتها و أثر ذلك على برامج تدريب العاملني و تطويرهم .
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ما زادت املنافسة بني املؤسسات تصبح حاجة املؤسسة أكرب ويتمثل هذا أنه كلعوامل تنافسية: -10-2-2
 1لكفاءة بشرية مدربة وماهرة.

 مشاكل تخطيط الموارد البشرية:-11

 ضعف الوعي لدى الكثري من العاملني يف األجهزة اإلدارية.-

ثقافية مما يزيد احتمال ضعف اإلمكانيات الثقافية للتخطيط املطلوب نتيجة لقلة عدد اخلرباء وقلة خرباهتم العلمية وال-
 ارتكاب األخطاء.

قلة الكم والنوع من املعلومات املطلوبة للعملية التخطيطية وافتقار املنظمات لنظم املعلومات اخلاصة بإدارة املوارد -
 البشرية.

 صعوبة التوصل إىل معايري حمددة ودقيقة ملعرفة املهام امللقاة على عاتق إدارة املوارد البشرية.-

ل بني مسؤولية وضع اخلطة وتنفيذها حيث يتهرب املسؤولون يف أغلب األحيان يف التنفيذ بادعاء كوهنا الفص-
 2مسؤولية األجهزة اإلدارية.

 

 

 

 

 

                                                           
 د.ن[،] متاح في:[]د.م[:].البشرية املوارد تخطيطالسيد كردي، أحمد.  - 1

-http://sheer.ahlamontada.com/t83topic.12-04-2017.11:00 

 ] متاح في:[.2001، ر:]د.ن[، مصالبشرية املوارد تخطيط مشاكلسارة. ،نبيل  - 2

-http://hrdiscussion.com/hr106 41.html.12-04-2017.11:00 
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هتمام ارية يف املكتبات اجلامعية حتظى بو ختاما للفصل ميكن القول أن عملية ختطيط املوارد البش:  الفصل خاتمة
ء املكتبة من جهة و حتقيق رضا العاملني من جهة أخرى و أن مسؤولية التخطيط واسع كونه يساعد على رفع أدا

ومن هنا  جيب أن تكون لألشخاص من ذوي اخلربة و الكفاءة و القدرة على حتليل املعلومات و حل املشكالت .
 .يتضح دور التخطيط للموارد البشرية يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني باملكتبات اجلامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل الثاني: الرضا الوظيفي

 تعريف الرضا الوظيفي. -1

 أهمية الرضا الوظيفي. -2

 خصائص الرضا الوظيفي. -3

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي. -4

 قياس الرضا الوظيفي. -5

 نتائج عدم الرضا الوظيفي. -6

 إجراءات وسياسات زيادة الرضا الوظيفي. -7
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 : الفصل مقدمة

من طرف الباحثني و املتخصصني ، لذلك أصبح  االهتمامالرضا الوظيفي من أهم املوضوعات اليت نالت يعد 
و ردود أفعاهلم جتاه أعماهلم ، و من هنا  اجتاهاهتماحلديثة لقياس  االجتاهاتبالرضا الوظيفي للعاملني من  االهتمام

ا الوظيفي للعاملني يف املكتبات اجلامعية ، إضافة نقدم هذا الفصل حملاولة تسليط الضوء حول أمهية و خصائص الرض
 إىل العوامل املؤثرة عليه و طرق قياسه .
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 :تعريف الرضا الوظيفي-1

  : الرضا يف اللغة هو ضد السخط، وارتضاه يعين رآه اهال، ورضي عنه أي: لغة1-1 

 1.أحب واقبل عليه  

 :wolman وعرفه أيضا لغة املعجم السلوكي وملان  

 2*الرضا هو حالة السرور لدى الكائن العضوي عندما حيقق هدف ميوله الدافعية السائدة* 

 .يصفه الغزايل بانه مثرة من مثار احلب وان احلب يؤرث الرضا : اصطالحا:2-1

 3.وىل منهوقد بدأ االهتمام بالرضا الوظيفي وتعريفه كمفهوم مع بداية القرن العشرين، حتديدا العقود الثالثة األ

" اد يعترب من أوائل الباحثني يف جمال الرضا 1935فلقد ظهر مفهوم الرضا الوظيفي كمصطلح على يد العامل "هوبك
عن العمل الوظيفي حيث يعرفه على انه جمموعة من العوامل النفسية والوظيفية واألوضاع البيئية اليت جتعل املوظف 

 4.راضيا عن عمله

جة شعور الفرد مبدى اشباع احلاجات اليت يرغب يف ان يشبعها من وظيفته، من خالل وعرف أيضا على " انه در 
قياسه بأداء وظيفة معينة، حيث ان درجة الرضا تتوقف على مقدار احلاجات اليت يرغب الفرد ان يشغلها ودلك من 

 5."خالل عمله يف وظيفة معينة وما تشبعه هده الوظيفة من حاجاته الفعلية

                                                           
 .848ص .2000دار املشرق، روت: بي .املعاصرة العربية اللغة في املنجدانطوان، نعمة.  - 1

، 10، اربد، املجلد مجلة  أبحاث اليرموك: االردن.،األردن في املنهي  الثانوي  تعليم معلمين لدى  العمل عن الرضاعظيمات ،محمد.   - 2

 .483ص .1994، 1العدد

 1993امعة الكويت، كلية التربية، مطبوعات جالكويت: .الكويت في العاملة الوطنية القوى  لدى الوظيفي الرضابسامة، خالد املسلم.  - 3

 .313ص.

. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات املعلمين لدى لتغيراتا ببعض وعالقته الوظيفي الرضا شرير، عبد هللا.عزيزة  .محمد الشيخ، جواد- 4

 .684ص .2007، العدد األول، غزة 16جلد اإلنسانية، امل

 .45ص  .1997: مكتبة امللح فهد الوطنية، الرياض .الجامعية املكتبات في للعاملين ظيفيالو  الرضاسالم، محمد السالم.  - 5
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قد وضع تعريفا للرضا الوظيفي على انه "اجتاه يعد حمصلة للعديد من اخلربات احملببة وغري احملببة املرتبطة اما )بلوك( ف
بالعمل، ويستند بدرجة كبرية اىل النجاح او الفشل يف حتقيق األهداف الشخصية، وهلدا فان العامل قد حيب اشكال 

 ."1العمل ويكره غريها بنفس القوة

ا عن العمل يتوقف على املدى الدي جيد فيه منفذا مناسبا لقدراته وميوله ومسات شخصيته،  ويرى )سوبر( ان" الرض
 2."كما يتوقف على موقعه يف العمل، وعلى الدور الدي يلعبه يف عمله ضمن خرباته

 :التعريف االجرائي :1-3 

ورضاهم  .كتبات جامعة قاملةواليت تعكس مدى الرضا الوظيفي هو جمموعة االنطباعات اليت تظهر على العاملني مب  
 .عن الوظائف املوكلة إليهم، مما يولد لديهم االرتياح النفسي والسعادة

    أهمية الرضا الوظيفي: -2  

يعترب الرضا الوظيفي احدى املوضوعات اليت حظيت باهتمام الكثري من علماء النفس ودلك الن معظم االفراد 
وبالتايل من األمهية مبكان ان يبحثوا عن الرضا الوظيفي ودوره يف حياهتم  يقضون جزءا كبريا من حياهتم يف العمل،

الشخصية واملهنية، كما ان هنالك وجهة نظر مفادها ان الرضا الوظيفي قد يؤدي اىل زيادة اإلنتاجية، ويرتتب عليه 
 .الفائدة بالنسبة للمؤسسات والعاملني ما زاد من أمهية دراسة هدا املوضوع

رت البحوث والدراسات يف جمال علم النفس اإلداري حول موضوع الرضا الوظيفي وكشفت بعض نتائج وبالتايل كث
البحوث النقاب عن ان االفراد الراضيني وظيفيا يعيشون حياة أطول من االفراد غري الراضيني واهنم اقل عرضة للقلق 

د البعض اىل ان هناك عالقة وثيقة بني الرضا النفسي وأكثر تقديرا للدات، وأكرب قدرة على التكيف االجتماعي، ويؤك
 .عن احلياة والرضا الوظيفي أي مبعىن ان الراضيني وظيفيا راضني عن حياهتم والعكس صحيح

ومن ناحية أخرى فان عدم الرضا يسهم يف التغيب عن العمل، واىل كثرة حوادث العمل والتأخر عنه وترك العاملني 
  .تقال اىل مؤسسات أخرىللمؤسسات اليت يعملون هبا واالن

                                                           
1  - Bulock ,R.P, (1953) position Function and Job satisfaction in social system of A modern Hospital, Nursing 

Research,V,2,pp:4-60 

2 -super, D,E , (1953) A theary of vocational development ,the American psychologist,V.3,pp:185-190. 
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مما يؤدي اىل تفاقم املشكالت العمالية وزيادة شكاوى العمال من أوضاع العمل وتوجيههم إلنشاء احتادات عمالية 
 1.للدفاع عن مصاحلهم كما انه يتولد عن عدم الرضا مناخ تنظيمي غري صحي

سها من خالل آراء العاملني فيها، والتعرف وعن طريق دراسة الرضا الوظيفي للمنظمة ميكن لإلدارة التعرف على نف
على مشاعر االفراد واجتاهاهتم املختلفة، لدلك فان الرضا الوظيفي مسالة مهمة بالنسبة لألفراد، فرضا الفرد عن 
وظيفته يعترب األساس األول لتحقيق املعيار املوضوعي الدي يقوم على أساسه تقييم اجملتمع ألفراده " كما انه ميكن ان 

ون مؤشرا لنجاح الفرد يف خمتلف جوانب حياته األخرى"، فكثريا ما كانت مظاهر السلوك غري السوي لألفراد يك
ومشكالهتم النفسية ناشئة عن احساسهم بان هدا مل يكن العمل الدي يريدونه، او ما يوفره العمل مبختلف جوانبه 

 2.او بعضها ال يشبع حاجاهتم وال يرضي طموحاهتم

يؤدي الرضا الوظيفي للعاملني اىل التقليل من نسبة التغيب يف العمل ومن حوادث العمل والتأخر  اىل جانب دلك
 3.عنه، واستقرار العاملني يف املؤسسات اليت يعملون فيها وعدم ترك العمل واالنتقال اىل مؤسسات أخرى

 :خصائص الرضا الوظيفي-3

 :ميكن ان حتدد اهم خصائص الرضا الوظيفي فيما يلي

 :: تعدد المفاهيم وطرق القياس3-1

أشار الكثري من الباحثني يف ميدان الرضا الوظيفي اىل تعدد التعريفات وتباينها حول الرضا الوظيفي ودلك الختالف 
وجهات النظر بني العلماء الدين ختتلف مداخلهم وارضياهتم اليت يقفون عليها، وهدا يشري اىل عدم وجود اتفاق عام 

 .الوظيفي حول تعريف الرضا

 :: النظر الى الرضا الوظيفي على انه موضوع فردي3-2

غالبا ما ينظر اىل ان الرضا الوظيفي موضوع فردي، لدا فان ما ميكن ان يكون رضا لشخص قد يكون عدم رضا 
لشخص آخر، فاإلنسان خملوق معقد لديه حاجات ودوافع متعددة وخمتلفة من وقت ألخر وقد انعكس هدا كله 

 .طرق القياس املستخدم على تنوع
                                                           

 .4ص .2010جامعة دمشق: كلية االقتصاد، ، ماجيستير ادارة االعمال، الوظيفي الرضافاروق. ،أبو جديع  - 1

 .210ص.2001دار الجامعية: االسكندرية، ، الالتنظيمي السلوكمحمد عبد الباقي، صالح الدين.  - 2

 .]د.ت[، اإلسكندرية : املكتب الجامعي الحديث،  التنظيميالسلوك عطية، مصطفى كامل.  أبو العزم  - 3
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 :: الرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من الجوانب المتداخلة للسلوك اإلنساني3-3

نظرا لتعدد وتعقيد وتداخل جوانب السلوك اإلنساين تتباين امناطه من موقف ألخر ومن دراسة ألخرى، وبالتايل تظهر 
ور الظروف املتباينة اليت أجريت يف ظلها تلك نتائج متناقضة ومتضاربة للدراسات اليت تناولت الرضا ألهنا تص

 1.الدراسات

 :: الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول3-4

يتميز الرضا الوظيفي بانه حالة من القناعة والقبول ناشئة عن تفاعل الفرد مع العمل نفسه ومع بيئة العمل، وعن  
يف العمل والوالء واالنتماء له وزيادة الفاعلية يف األداء اشباع احلاجات والرغبات والطموحات ويؤدي الشعور بالثقة 

 2.واإلنتاج لتحقيق اهداف العمل وغاياته

 :: للرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي3-5

يف تقدير  حيث يعد الرضا الوظيفي حمصلة للعديد من اخلربات احملبوبة وعري احملبوبة املرتبطة بالعمل فيكشف عن نفسه
الفرد للعمل وادارته ويستند هدا التقرير بدرجة كبرية على النجاح الشخصي او الفشل يف حتقيق األهداف الشخصية 

 وعلى االسهامات اليت يقدمها العمل وإدارة العمل يف سبيل الوصول اىل هده الغايات.

  :: رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال على رضاه عن العناصر األخرى3-6

ان رضا الفرد عن عنصر معني ال ميثل دليل كايف على رضاه عن العناصر األخرى، كما ان ما قد يؤدي لرضا فرد 
معني ليس بالضرورة ان يفعل دلك عند االخر، وان فعل ليس بالضرورة ان يكون له نفس قوة التأثري ودلك نتيجة 

 3 .الختالف حاجات االفراد وتوقعاهتم

 

                                                           
دار املريخ،  :ي بسيوني،  الرياض، ترجمة رفاعي محمد رفاعي، إسماعيل علاملنظمات في   السلوك إدارةبارون. ،روبرت  جرنبرغ،جيرالد  - 1

 .205ص  .2004

، 1لسيرة للنشر والتوزيع، طعمان: دار ا. التعليمية املؤسسات إدارة في التنظيمي السلوكيد. عبد املج،فاروق، فلبه السيد  ،عبده - 2

 .259ص .2005

 .205ص  .سابق مرجعجيرالد جرنبرغ،  - 3
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 :في الرضا الوظيفيالعوامل المؤثرة  -4

يتأثر الرضا الوظيفي للعاملني سلبيا وإجيابيا بعوامل كثرية ومتعددة، واليت تسهم اسهاما مباشرا وغري مباشر يف خلق 
الرضا الوظيفي وحتديد مداه وميكن تصنيف هده العوامل حسب روبنز اىل ثالثة جمموعات رئيسية موضحة بالشكل 

 :التايل

 :رتبطة بالشخصية: مجموعة العوامل الم4-1

أظهرت بعض الدراسات انه توجد عالقات ارتباط إجيابية بني السن ودرجة الرضا عن العمل،  : العمر:4-1-1
فكلما زاد عدد سنوات عمر العامل كلما زادت درجة الرضا عن العمل، وكلما متسك به واستقر فيه. والسبب ان 

كون مرتفعة وبالتايل ال تقابلها يف الغالب احلاجات اليت يشبعها طموحات العامل يف بداية عمره الوظيفي او العملي ت
واقع العمل اد ان تطلعاته ملا يريد حتقيقه من عمله تكون عالية، مما يرتتب عليه قلة رضاه. بينما مع كرب السن او 

ع احلاجات اليت يشبعها التقدم فيه يصبح الفرد أكثر واقعية، وتنخفض طموحاته وبالتايل غالبا ما تتوافق بدرجة كبرية م
 1. العمل مع طموحاته ويرتتب على دلك زيادة رضا العامل

ان العالقة بني جنس الفرد وكونه رجال او امرأة، وبني رضاه عن العمل ليست عالقة ثابتة وامنا  : الجنس:4-1-2
ألحيان يقارن أداء املرأة تعتمد على درجة التمييز بني كال اجلنسني من قبل اإلدارة ويف العمل، ففي الكثري من ا

وخرباهتا بالرجل وادائه وخرباته على أساس القيم االجتماعية والتصورات السائدة على ان الرجل العامل أفضل أداء من 
املرأة العاملة، وليس على أساس اخلربة واألداء الفعلي، وهده الظواهر السلبية جتاه عمل املرأة تؤثر بالنتيجة على رضاها 

 2   .اد كلما زاد التمييز ضدها قل الرضا عن العمل عن عملها،

ال شك ان للمستوى التعليمي دور يف رضا الفرد عن عمله، فهناك عالقة إجيابية بني  : المؤهل العلمي:4-1-3
 املهنة واملستوى التعليمي، تتباين وجهات النظر يف حتديد العالقة بني الرضا الوظيفي ومتغري املؤهل العلمي، فقد تبني
ان معظم الدراسات أظهرت ان العامل األكثر تعلما يقارن نفسه مبن حيتلون وظائف إدارية عليا. وبالتايل تقل درجة 

 .رضاه الوظيفي مقارنة بالعامل األقل تعلما، ويرجع دلك اىل ان طموحات الفرد األكثر تعلما تكون مرتفعة
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د داللة إحصائية يف رضا املوظفني تعزى اىل عدد بينت نتائج بعض الدراسات عدم وجو  : سنوات الخبرة:4-1-4
سنوات اخلربة، بينما دراسات أخرى توصلت اىل وجود عالقة طردية بني الرضا الوظيفي ومتغري اخلربة. وارجعت 
العالقة اىل انه كلما زادت اخلربة كلما أصبح الفرد أكثر متكنا واتقانا للعمل، وهناك دراسات أخرى ارجعت العالقة 

لزيادة الطردية يف العائد املايل مقابل زيادة سنوات اخلربة. هناك دالئل واضحة تشري اىل وجود عالقة قوية موجبة اىل ا
 .بني الرضا الوظيفي وسنوات اخلربة حبيث كلما زاد عدد سنوات اخلربة زاد الرضا الوظيفي عند املوظف

اتا يف توقع الرضا عن العمل مقارنة بالعمر. وتعرف وتشري الدالئل ان مدة اخلدمة للموظف تعترب العامل األكثر ثب
 1.باهنا الفرتة الزمنية للبقاء يف عمل معني

ان احلالة الصحية او البدنية تعد أحد العوامل املهمة اليت تؤثر يف الرضا الوظيفي حيث الحالة الصحية:  :4-1-5
ة عن وجود مشاكل شخصية او عائلية ان العامل الدي يشكو من أي مرض جسماين او االمراض النفسية الناجت

واليت بدورها تؤدي اىل اخنفاض الرضا الوظيفي، ومن مث اخنفاض مستوى األداء، فاإلنسان السليم نفسيا وصحيا 
 .ميارس الكثري من الفعاليات والنشاطات االجتماعية اليت بدورها تشبع حاجاته االجتماعية ويشعر بالرضا

نسانية هي جمموعة اخلصائص اليت يتميز هبا الشخص، وهي اليت حتدد عالقة الشخصية اإل : الشخصية:4-1-6 
الفرد بكافة االفراد املتعاملني معه، وهي حتدد استجابته يف املواقف اليت تواجهه، فكلما كانت استجابته هلده املواقف 

 .عالية، كلما كانت درجة رضاه الوظيفي كبرية

ية االدمية امر ضروري وحيوي لتفسري سلوك الفرد واملساعدة على التنبؤ ويرى العلماء السلوكيون بان فهم الشخص
هبذا السلوك، ومن هنا البد ان تتوافر لدى املدير تفهم واضح لشخصيات االفراد الدين يعملون معه ليتمكن من 

 .توجيههم وحتفيزهم وتشجيعهم واالستفادة منهم بكفاءة وفاعلية يف حتقيق اهداف املنظمة

لكل فرد نقاط قوة ونقاط ضعف فيما يتعلق بقدرته على العمل، وهدا يعين عدم  قدرات الفردية:: ال4-1-7
تساوي االفراد يف قدراهتم، ويقصد بالقدرة طاقة الفرد إلجناز مهام خمتلفة يف العمل، وتتمثل يف أنواع خمتلفة من 

 :القدرات مثل
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لى أداء خمتلف املهام الدهنية، وتتفاوت احلاجة اىل وهي قدرات ترتبط بالقدرة ع : القدرات العقلية:1-7-1- 4
هده القدرات باختالف الوظائف خاصة بالنسبة ملستويات اإلدارة العليا اليت تتضمن القدرة على فهم األفكار 

 1.املعقدة، والتكيف الفعال مع البيئة والتعلم من اخلربة والتصرف احلكيم يف املواقف والتغلب على العقبات

تتمثل يف سرعة االدراك، االستعداد للحساب، الرؤية املكانية لألشياء كيف  : قدرات عقلية أخرى:1-7-2- 4
 .تبدو باختالف األماكن اليت تساهم يف سرعة اإلجناز وكفاءة األداء

تشري اىل القدرة على أداء املهام البدنية املختلفة، ومن اهم تلك القدرات يف جمال  القدرات البدنية: :4-1-7-3
 .األداء يف العمل يرتبط بالقوة، املرونة مثل قوة التحمل، التوازن، التنسيق البدين واملرونة والسرعة

وختتلف احلاجة هلده القدرات باختالف الوظائف، فبعض الوظائف تتطلب قدرات عقلية، والبعض اآلخر تتطلب 
ة القدم، وجلميعها دور فعال يف زيادة قدرات بدنية. وهناك وظائف حتتاج اىل قدرات عقلية وبدنية مثل العب كر 

  .الرضا الوظيفي نتيجة لألداء اجليد

يؤثر املستوى التنظيمي يف الرضا الوظيفي، فاملوظفون يف املستويات العليا من التنظيم  : الدرجة الوظيفية:4-1-8
يات العليا يكونون أكثر أكثر رضا من نظرائهم يف املستويات الدنيا، ولعل دلك يرجع اىل ان املوظفني يف املستو 
 .اشباعا للحاجات ملختلف أنواعها سواء مادية او معنوية حبكم ما لديهم من مؤهالت وخربات

تلعب القيم دورا أساسيا يف توجيه وحتديد السلوك اإلنساين، وخيتلف الفراد يف القيم اليت يؤمنون  : القيم:1-9- 4
م املال، والبعض يؤمن بقيم املكانة االجتماعية والبعض اآلخر يؤمن هبا وفق العديد من املتغريات، فالبعض يؤمن بقي

 .بقيم خدمة اجملتمع واالخرين. وهدا بطبيعة احلال يؤثر اىل حد كبري على رضا الفرد عن العمل

ميكن حتديد مفهوم االجتاهات باهنا مشاعر الفرد حنو األشياء واحلوادث واألشخاص  : االتجاهات:1-10- 4
ون تلك املشاعر دات ابعاد سلبية او ابعاد إجيابية نتيجة خربات الفرد املرتاكمة وخرباته السابقة. وتلعب وميكن ان تك

االجتاهات دورا أساسيا يف بناء السلوك التنظيمي للفرد والتأثري عليه من ابعاده وصوره املختلفة، ولعل الرضا عن العمل 
 2.اليت يعمل فيهاهو أحد صور اجتاهات الفرد حنو عمله يف املنظمة 
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ال تزال الدافعية حمور اهتمام املديرين يف املنظمات املختلفة والدين يسعون باستمرار لتحقيق  : الدافعية:1-11- 4
إنتاجية اعلى، وحتسني مستوى األداء وتقليص معدل الدوران الوظيفي ومعدل التغيب عن العمل. فالدافعية متثل نقطة 

ل يف الشعور بنقص او حاجة معينة وهدا يسبب حالة من التوتر والقلق وعدم االرتياح البداية واالنطالق اليت تتمث
لدى الفرد، مما حيثه على االقدام على سلوك معني لتخفيف حالة التوتر هده، فادا ما جنح يف دلك زالت حالة التوتر، 

 ال يتحقق الرضا الوظيفي، لدلك وادا ما وقف عائق امام حتقيق دلك يصاب الفرد باإلحباط وخيبة االمل. وبالتايل
  .تعترب الدافعية من أكثر العوامل الفردية تأثريا على مستوى الرضا الوظيفي للفرد

 :: مجموعة العوامل المرتبطة بجماعة العمل4-2

 :تتمثل العوامل املرتبطة جبماعة العمل بالنقاط التالية

 أجريت على منط االشراف الدي يتبع الرئيس مع اشارت نتائج الدراسات اليت : العالقة مع الرؤساء:4-2-1
مرؤوسيه اىل وجود عالقة بني منط االشراف والرضا الوظيفي عن العمل، فالدراسات اليت أجرهتا جامعة "ميشيغان" 
تشري اىل ان املشرف الدي جيعل من العاملني حتت اشرافه حمورا الهتمامه املشرف، ودلك باالهتمام هبم وتفهمه هلم 

والءهم وحيقق رضا عال عن العمل بينهم، اما الدي يقصر اهتمامه على اإلنتاج، ويعترب املرؤوسني أدوات يكسب 
 1.لإلنتاج فانه يثري مشاعر عدم الرضا بينهم، وتتفق جامعة والية اوهايو مع النتائج السابقة

د شعر بانه مينحه الفرصة فاإلنسان اجتماعي بطبعه ويكون العمل أكثر إرضاء للفرد ا : زمالء العمل:2-2- 4
 2.لزمالة االخرين واالتصال هبم

يسعى الكثري من االفراد اىل تقدير واحرتام االخرين من خالل التحاقهم بالعمل، مقابل  : تقدير اآلخرين:2-3- 4
ما يقدمونه من جهد وخدمات، وأكدت نتائج العديد من الدراسات ان الفرد قد خلق لكي يعمل، ويشعر بانه منتج 
يف اجملتمع الدي يعيش فيه، ولكي يتوافر لديه هدا الشعور جيب ان تتوافر لديه العديد من العوامل اليت تدفعه اىل 
الرضا عن عمله. وغياب هده العوامل او معظمها يؤدي اىل شعور الفرد باإلحباط ومن مث ينخفض حبه للعمل، 

سلبية تتأثر هبا التنظيمات، وحتد من فعالية األداء وحتقيق وعدم شعوره بالوالء وانتماءه للعمل مع ما يتبعه من آثار 
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األهداف. كما ان هناك دليال واضحا على ان إعطاء الفرص للعاملني يف املشاركة يف اختاد القرارات واتباع الالمركزية 
 1.يف اختادها وتبسيط اإلجراءات وحتسني نظم االتصال تؤدي اىل مستوى أفضل من الرضا بني العاملني

 :مجموعة العوامل المرتبطة بالمؤسسة :4-3

  :تتمثل جمموعة العوامل املرتبطة باملؤسسة بالنقاط التالية

يقصد باألجر دلك املبلغ النقدي الدي يدفع للموظف لقاء عمله وجهده املبذول يف املنظمة،  : األجور:3-1- 4
 عملية بيع وشراء العمل، فالفرد يقوم ببيع واألجر هو وسيلة الربط بني العنصر البشري واملنظمة م جهة أخرى يف

 2.عمله للمنظمة لقاء األجر واألخرية تشرتيه منه أيضا

إن األجر هو أول حافز يثري دافع االنسان حنو العمل، وهو يتصل اتصاال مباشرا بشعوره حنو عمله اد يتوقف عليه 
طاة بأجره الدي يتقاضاه، ولدلك فإن سلوكه اشباع الكثري من حاجاته، فالعامل يبدل كل جهده لتصبح حاجاته مغ

اإلجيايب حنو العمل يتعزز أكثر عند بلوغ أهدافه. والعكس من دلك فقد يكون مستوى االجر له مثبطا ومصدر شعور 
 3.باإلحباط ادا كان هدا الدخل ال يتماشى مع طموحه، وعلى العموم فإن االجر من اهم مسببات الرضا الوظيفي

يقارن الفرد خرباته وخربات اآلخرين، فادا كان العائد لديه اقل من العائد على اآلخرين  عائد::عدالة ال3-2- 4
فإن شعورا باإلحباط قد ينتابه، وكلما كانت الفوارق بني مدخالته وعوائده من جهة ومدخالت وعوائد اآلخرين من 

االفراد قد يستطيعون تربير ما حيصلون عليه جهة أخرى كبرية كلما كانت مشاعر الرضا واالستياء كبرية أيضا، إال ان 
من عوائد اعلى من عوائد اآلخرين، يف حني اهنم جيدون صعوبة يف التكيف عندما تكون عوائدهم اقل من عوائد 

 4.اآلخرين، لدلك فان الشعور بالظلم يسود مشاعر الرضا اكثر مما تسود مشاعر الدنب وعدم االستحقاق

عوامل اليت تتعلق بظروف العمل الطبيعية او املادية داخل املنظمة اليت يعمل هبا وهي ال ظروف العمل: :4-3-3
الفرد، حيث تؤثر ظروف العمل املادية من هتوية، اضاءة، رطوبة وحرارة وضوضاء على درجة تقبل الفرد لبيئة العمل، 

 .ولدلك فان الظروف البيئية اجليدة تؤدي اىل عدم رضا االفراد عن بيئة العمل
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االمتيازات الوظيفية من أكثر األساليب جدبا للموظفني، وقد بدأت بعض  : المزايا والخدمات:4-3-4
  املؤسسات الفاعلة تتنافس على أفضلها، مثال دلك هدايا الزواج او الوالدة او املبادرات االجتماعية، وتقدم بعض

ني، وان كنت مسؤوال ال تعزل موظفيك بعيدا الشركات رحالت غداء وعشاء، برية او حبرية وغريها جلميع طاقم املوظف
 .عن زمالئهم، دلك الن االنسان بطبعه يأنس باالنتماء

عندما يشعر االنسان بان أهدافه تتحقق فان دلك يأخذه اىل مزيد من التعلق  : فرص التقدم والترقية:4-3-5
ستقبل املوظف واالستقرار الوظيفي. ومقدار باملؤسسة اليت يعمل هبا، والتقدم والرتقية من العناصر املتعلقة بتامني م

  االجر الدي حيصل عليه ومدى تلبيته حلاجياته الشخصية وتناسبه مع حجم العمل الدي يؤديه املوظف وكدلك

 .تستمر هده العوامل على الفرص املتاحة للرتقية، ومدى توافر فرص للتطور الوظيفي

اسيا يف تنمية املهارات البشرية اليت تعترب من أكثر االستثمارات يلعب التدريب دورا أس : تدريب العاملين:3-6- 4
جناحا يف حتقيق اإلجناز املستهدف، ال سيما وان زيادة الكفاءة والفاعلية لدى االفراد ال تتحقق اال من خالل تشجيع 

مل بان اإلدارة حترص عليه االفراد على اعتماد الربامج التدريبية والتطويرية ورفع الروح املعنوية هلم، حىت يشعر العا
وتتمسك به لكفاءته ودلك عن طريق تدريبه املتكرر على ما هو جديد او ضروري يساهم يف زيادة ثقته بنفسه 

 .وباملنشاة وزيادة الرضا الوظيفي

ان الشعور باالستقرار الوظيفي هو أحد اهم الركائز اليت تغرس  : االستقرار في العمل "االمن الوظيفي":3-7- 4
 املوظف الوالء الراس  للجهة اليت يعمل فيها، فلو عرض عليه عرض وظيفي مغر ليرتك وظيفة يهدده فيها مديره يف

  بطريقة غري مباشرة بإمكان االستغناء عن خدماته او تكليفه بأعمال تافهة. فهل سيرتدد حلظة يف قبول العرض؟

ماعي والصحي واملنافع الوظيفية، حيث ختلق استقرارا االستقرار واالمن الوظيفي ميثل خمتلف ابعاد الضمان االجت
 .نفسيا وتساهم برفع الروح املعنوية وزيادة الرضا الوظيفي تؤدي لتحسني األداء وزيادة اإلنتاجية والنوعية

ميثل حمتوى العمل وما يتضمنه من مسؤولية وصالحية ودرجة التنوع يف  : محتوى العمل وتنوع المهام:3-8- 4
ية للفرد، عندما مينح صالحيات إلجناز عمله، ولدلك يرتفع مستوى رضاه عن العمل، ان هده النتيجة املهام أمه

متوافقة مع نظرية "هرزبريغ" فيما يتعلق بالعوامل الدافعة وتطبيقاهتا املتمثلة باإلثراء الوظيفي كالتغذية الراجعة واناطة 
من خالل إعادة تصميم الوظائف تؤدي اىل رفع معدالت مهام متنوعة ومتحدية هلم لدلك فان اشباع هده الرغبة 

 .الرضا الوظيفي لديهم
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السياسات اليت تتسم باملرونة ودرجة االستجابة الكبرية ألية ظرفية سواء يف اإلطار اخلارجي  : السياسات:3-9- 4
هنا تدعيم وتعزيز الثقة او الداخلي لبيئة العمل جيب ان تتصف هده السياسات باالستقرار والثبات النسيب الن من شا

واالرتياح لدى العاملني ورفع الروح املعنوية هلم باألداء اجليد، لدلك تعد هده السياسات من أكثر األجواء التنظيمية 
 1 .اثرا على االفراد واجلماعات واملنظمة على حد سواء يف زيادة مستوى الرضا الوظيفي

 :بإجياز العوامل التالية واليت تؤثر على مستوى الرضا الوظيفيفقد دكر  (muillins1986) وبالنسبة اىل ميولنز

  .العوامل الفردية مثل الشخصية، الدكاء، القدرات، التعليم-

 .العوامل االجتماعية مثل االجتاهات، القيم، املعتقدات-

سياسات املؤسسة، العوامل التنظيمية مثل حجم وطبيعة املؤسسة، العالقات الشخصية، طبيعة العمل، التكنولوجيا، -
 2.منط القيادة، التأثري احلكومي

 :: قياس الرضا الوظيفي 5

 :من اهم طرق قياس الرضا الوظيفي

  :طريقة تحليل ظواهر الرضا :5-1

وهي أكثر طرق القياس ببساطة وانتشارا، حيث تعتمد على حتليل عدد من الظواهر املعربة عن درجة رضا الفرد، 
لظواهر اليت تساعد على تلمس درجة الرضا الوظيفي معدل دوران العمل والتغيب، ومشاعره جتاه عمله، ومن ا

والتمارض، فقد اظهر حتليل هده الظواهر ان االفراد الدين يبدون درجة عالية من الرضا الوظيفي ال يتجاوز غياهبم اال 
يبدون درجة منخفضة من نسبة ضئيلة، فضال عن اخنفاض معدل دوران العمل بينهم بصورة ال جندها بني الدين 

 .الرضا الوظيفي

ومن مزايا هده الطريقة دقة املعلومات، وسهولة تصنيفها، واالبتعاد عن التحيز، ولكن مشكلتها يف عدم وجود وسيلة 
 .للتأكد من صحة البيانات، إضافة اىل صعوبة ترمجة بعض البيانات

                                                           
 .19ص.مرجع سابق، .قا بسيسو شفا، سالم الس - 1

 في للعاملين الفلسطينية الوطنية السلطة وزارت الدوائر ومديرات مدري  لدى الوظيفي الرضاصباح .طفى، سليم مصشرشير  - 2

 .19ص  .2000العليا، نابلس/ فلسطين، سنة كلية الدراسات  :كوري، جامعة النجاح الوطنية .فلسطين شمال محافظات
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 طريقة هرزبيرغ )طريقة القصة(: :5-2

ى الطلب من افراد العينة يف مقابالت شخصية ان يتذكروا األوقات اليت شعروا فيها بأهنم وتعتمد هده الطريقة عل
راضون عن عملهم، وكدلك األوقات اليت يشعروا بعدم الرضا مث يطلب منهم حماولة تدكر األسباب اليت كانت وراء 

سلبا، وقد خلصت هده الطريقة اىل  هدا الرضا او االستياء، وانعكاسات هدا الشعور على أدائهم ألعماهلم إجيابا او
 .نتيجة هامة وهي: ان العوامل اليت يؤدي وجودها اىل الرضا الوظيفي ال يؤدي غياهبا اىل عدم الرضا الوظيفي

وقد وجهت اىل هده الطريقة انتقادات وهي ان املعلومات املقدمة من افراد العينة املدروسة تفتقر اىل قدر غري قليل من 
 .مادها النظرة التقديرية او الشخصية ألفراد العينةاملوضوعية العت

  :طريقة االستقصاءات :5-3

وتعتمد هده الطريقة على استقصاء آراء العينة املستهدف قياس رضاها من خالل مناذج الستطالع الرأي، وتصاغ 
ن يتم استطالع حمتوياهتا وتصمم عناصرها على النحو الدي خيدم اهداف الباحثني، ويتالءم مع مستويات الدي

آرائهم، وتأخذ هده النماذج اشكاال عدة مثل: منوذج فروم، او منوذج التوقعات، وكدلك منوذج بورتر الدي يستهدف 
قياس رضا الفرد عن وظيفته يف ضوء اشباعها خلمس فئات من احلاجات اإلنسانية وهي: احلاجة اىل االمن، احلاجة 

 .احلاجة اىل االستقالل، احلاجة اىل حتقيق الذاتاىل االنتساب، احلاجة اىل تقدير الذات، 

ومن مزايا هده الطريقة سهولة تصنيف البيانات كميا، وإمكانية استخدامها يف حاالت العينات الكبرية، وقلة التكلفة، 
 1.وخصوبة املعلومات

 :طريقة االحداث الحرجة :5-4 

فرد عن عمله، وهنا يصف الفرد بعض االعمال وهو أسلوب او اجراء آخر ميكن من خالله قياس وتقييم رضا ال
املرتبطة بعمله، واليت حققت له الرضا او عدم الرضا، مث اختيار وفحص اإلجابات الكتشاف عوامل او مسببات 
الرضا او عدم الرضا، فمثال ادا دكر عديد من االفراد مواقف يف العمل واليت مت معاملتهم من خالهلا بطريقة سيئة من 

عندما ميتدحون املشرف ملعاملتهم الطيبة. يظهر هدا منط االشراف يلعب دورا هاما يف رضا االفراد عن  املشرف، او
 .العمل

 
                                                           

 .107ص .2008: دار  صفاء للنشر والتوزيع، ، عمانعملية وتطبيقات  نظرية أطر الوظيفي: الرضا .سيرتي،الشرايدة سالم  - 1
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 :طريقة المقابالت الشخصية :5-5

وهي الطريق األخرى لتقييم رضا االفراد، وهي تتضمن مقابلة االفراد بصفة شخصية ووجها لوجه، وبسؤال االفراد عن 
 اجتاهاهتم

فصح الفرد بصورة أكثر تعمقا عن استخدام قوائم االستقصاء، فمن خالل سؤال االفراد واحلصول على غالبا ما ي
 1.استجاباهتم ميكن التعرف على األسباب املختلفة اليت سببت االجتاهات املتعلقة بالعمل

 :طريقة ليكرت :5-6

 جملة أرشيف علم النفس، اقرتح نشر ليكرت موضوعا حتت عنوان تقنية لقياس االجتاهات ودلك يف 1932يف سنة 
فيه أسلوبا جديدا يعتمد على مقاييس الفئات املتساوية يعتمد هدا األسلوب عند قياس أي اجتاه حنو موضوع ما على 

  :وضع عبارات تصف االجتاه حنو املوضوع املراد دراسته وتتبع كل عبارة خبمسة آراء ودلك على الشكل التايل

 موافق جدا -1

 موافق -2

 بدون رأي -3

 معارض -4

 معارض جدا -5

وال خيفى ان قياس اجتاه ما، ال يتم بعبارة واحدة بل يعتمد الباحثون لبناء مقياس وفق منهجية معينة، يراعى فيها ما 
يسمى بتحليل الفقرات او البنود حبيث خيتار الباحث العبارات اليت تعطي اإلجابات املميزة ويستبعد العبارات غري 

كما يعمد الباحث اىل دراسة مدى ثبات وصدق مقياسه ودلك بتقنيات معروفة يف خمتلف كتب اإلحصاء و املميزة،  
املنهجية واملهم ان حيتوي املقياس املصمم وفق تقنية ليكرت على عبارات صممت بصيغة االجياب، وعبارات صممت 

كل النقاط من خمتلف اآلراء اليت يعطيها   بصيغة السلب حبيث تكون العبارات متوازنة نوعا ما، وحبسب االجتاه جيمع
 الفرد قيد الفحص جملموع العبارات اليت تقيس االجتاه

                                                           
 .170ص .2002، جامعة اإلسكندرية، التجارة كلية املعاصر التنظيمي السلوك. حسن،راوية  - 1
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 :وعليه فإن مقياس ليكرت يتطلب اخلطوات التالية

بناء مقياس حيتوي على عبارات خمتارة صمم بعضها بصيغة االجياب، والبعض اآلخر بصيغة السلب حيث  •
 بني املوافقة القوية واملعارضة الشديدة تتبع كل عبارة خبمس آراء مرتاوحة

 .اختيار عينة جلمع البحث ومجع اإلجابات املختلفة •

 .مجع كل النقاط جملموع العبارات واالفراد املكونني للعينة •

 .فحص انسجام اإلجابة لكل عبارة ومقارنة دلك مبجموع النقاط املتحصل عليها •

 .وعة العبارات األخرىاستبعاد العبارات غري املنسجمة مع جمم •

حتديد العبارات النهائية للمقياس وإعادة حساب جمموع النقاط اليت حيصل عليها افراد العينة بعد استبعاد  •
العبارات غري املالئمة وللقيام مبهمة اختيار العبارات املالئمة واملنسجمة ينبغي للباحث ان يكون ملما بتقنية حتليل 

 .االختبارات وبشروط بصفة عامةالفقرات وحبساب ثبات وصدق 

وباختصار فإن قياس الرضا ليس باألمر اهلني خاصة عندما يتعلق االمر بقياس رضا مجاعة من العمال، اد قد تلعب 
الفروق الفردية دورا أساسيا يف حتديد اإلجابة اجلماعية مما ال ميكن وضع الربامج الضرورية ملعاجلة عدم الرضا الدي قد 

 1.االفراد ألسباب خمتلفة، ودلك الن االجتاه العام قد يكون إجيابيا عند حساب جمموع إجابات العينة يعاين منه بعض

 :طريقة ما سلو للحاجات :5-7

 :هي احدى الطرق املهمة واملفسرة للرضا الوظيفي وتقوم على عدة افرتاضات هي

حلاجات بدءا من احلاجات ان احلاجات اإلنسانية ميكن ترتيبها يف سلم هرمي ودلك حبسب أمهية ا-
الدنيا)الفسيولوجية( اىل حاجات االمن، ومن مث احلاجات االجتماعية، وحاجات الشعور بالذات اىل حاجات حتقيق 

 .الذات

ان احلاجات ال ميكن اشباعها بالكامل لدى االنسان، حىت انه يف حالة اشباع احلاجات تقل شدة احلاحها بعد -
 .وهي عملية مستمرة واالنسان دائما يف حماولة إلشباع حاجاتهدلك وتظهر حاجة حتل حملها، 

                                                           
  .171. املرجع السابق. حسن،راوية  - 1
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ان اشباع حاجة ما لدى الفرد ال ميكن ان يؤثر على سلوك الفرد، فلن تدفعه إلشباع حاجة أخرى ويف مستوى -
 .اعلى ولكن قد يهتم بإحدى احلاجات الدنيا لديه ادا مت هتديدها

عض، ويرى ما سلو ان االنسان له مخس حاجات هلا أمهية ان هده احلاجات متداخلة ويعتمد بعضها على ب-
 .تصاعدية او هرمية ادا مت اشباع احداها تظهر احلاجات األخرى اليت مل يتم اشباعها

 :وهده احلاجات هي

 .احلاجات الفسيولوجية

 .احلاجة اىل االمن

 .احلاجة اىل االنتماء

 .احلاجة اىل تقدير الذات

 1.احلاجة اىل حتقيق الذات

 :نتائج عدم الرضا الوظيفي -6

ان النتائج املرتتبة على عدم الرضا الوظيفي تكمن يف اإلجابة عن السؤال التايل: كيف ميكن للعاملني للتعبري عن عدم 
  الرضا؟

ميكن التعبري عن عدم الرضا بعدة طرق مثال ميكن للعامل بدال من االستقالة ان يشتكي، يثري الفنت واملشاكل ويسرق 
 2.املنظمة او يتخلى عن جزء من مسؤولياته ممتلكات

 3:وفيما يلي أربعة اشكال تعرب عن عدم الرضا الوظيفي
                                                           

 جتماعياتال  واألخصائييات جتماعيينال  االخصائيين لدى الناقد والتفكير الوظيفي الرضا  .محمد الحسيني ،شايع عبد العزيز - 1

رسالة ماجستير، قسم علم النفس، تخصص توجيه تربوي ومنهي، جامعة أم القرى: كلية . املكرمة مكة بمنطقة الحكومية باملستشفيات

 .17، ص 1418التربية، علم النفس ، 

 .110ص . 2003، شر والتوزيع، الطبعة األولىدار  الشروق لن .عمان:والجماعة الفرد سلوك املنظمة سلوك .العطية، ماجدة - 2

3  -  Mchane, Steven, &OTHERS, organizional behavior, tata Mc Graw – Hill publishing company limited,3rd edition .New 

Delhi, 2005, page.123-124. 
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يكون السلوك هنا موجه حنو ترك املنظمة، ومن مثة البحث عن مركز جديد،  الخروج او فسخ عقد العمل: :6-1
 .ملوميكن التعبري عن هدا السلوك باالستقالة او االنتقال اىل مكان آخر يف الع

تشري اىل حماولة التغيري بدال من اهلروب من الوضع الدي هو عليه العامل، من خالل البحث عن  الصوت: :6-2
طريقة إجيابية بناءة لالستجابة، من خالل احملاولة الفعالة لتحسني الظروف بوضع املقرتحات للتحسينات، مناقشة 

 .املشاكل مع الرؤساء وبعض اشكال الفعاليات النقابية

من خالل االنتظار الصبور، مبعىن انتظار سليب متفائل بتحسن الظروف، من ضمنه الدفاع عن  الوالء: :6-3
 .املؤسسة يف مواجهة االنتقادات والوثوق هبا، تسمى باملعاناة بصمت

 من خالل السماح للظروف بالتفاقم مبا يف دلك التغيب املزمن او التأخري، تقليص اإلهمال والالمباالة: :6-4
 1.اجلهود، زيادة نسبة األخطاء

 :إجراءات وسياسات زيادة الرضا الوظيفي :7

بعد مناقشة النواتج السلبية لعدم الرضا، فانه من املنطقي ان حتاول املنظمة االهتمام بزيادة رضا االفراد عن عملهم، 
بالضرورة سببا يف حتديد أداء وان حتاول جتنب عدم رضاهم عن العمل، وبالرغم من ان عدم رضا االفراد قد ال يكون 

 2الفرد، اال ان هدا ال مينع من حماولة زيادة الرضا عن العمل هو غاية يف حد داته.

  "فالسؤال اهلام هنا هو "ما الدي ميكن عمله لزيادة رضا االفراد عن العمل؟ 

 :وفيما يلي بعض االقرتاحات اليت من شاهنا ان تزيد من الرضا الوظيفي لدى االفراد

فعندما يشعر الفرد بعدالة ما حيصل عليه من مكافآت ومزايا، وعدالة  الدفع لألفراد بصورة عادلة: :7-1
اإلجراءات اليت طبقت لتحديد ما يستحقه، وعندما يرتك له بعض احلرية يف حتديد ما يرغب فيه من نوعية املكافآت 

 .او املزايا، فإن الفرد يشعر بالرضا عن عمله

فعندما تكون العالقة بني املشرف واالفراد عالقة طيبة، يسودها االحرتام،  وجودة االشراف: تحسين نوعية :7-2
 .ويراعى فيها املصاحل املشرتكة، ويكون هناك اتصال مفتوح بني املشرف ومرؤوسيه يزيد رضا االفراد عن العمل

                                                           
1 -Robins, Stephen p, &OTHERS, organizational behavior, pearson prentice hall,12th edition, Newe Jersey, 2006.p89. 

 .181، ص 2004الدار الجامعية، بدون طبعة ، ، الغسكندرية: .املعاصر التنظيمي السلوكراوية،  ،حسن - 2



39 
 

احلق ألفراد متعددين الختاذ القرارات، وتعين الالمركزية إعطاء  تحقيق الالمركزية في سيطرة القوة التنظيمية: :7-3
فعندما توزع سلطة اختاد القرار، ويسمح لألفراد باملشاركة حبرية يف اختاد القرارات، فإن هدا يزيد من شعورهم بالرضا، 

 .ويرجع هدا لشعورهم او العتقادهم بأهنم يستطيعون التأثري على املنظمة

فكلما شعر الفرد بانه يستطيع اشباع اهتماماته  بها الفرد واهتمامه:تحقيق التوافق بين الوظائف التي يقوم  :7-4
 .من خالل عمله، كلما شعر بالرضا عن عمله

، حيث يشري اثراء الوظيفة اىل ضرورة إضافة مهام جديدة 1وجعلها أكثر تشويقا للموظف اثراء الوظيفة: :7-5
 2.بعمله مع رئيسه املباشر قريبة الختصاص الفرد، كإشراكه يف اختاد القرارات املتعلقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ستراتيجيل ا بالتخطيط البشرية املوارد  تخطيط )ربط  عملي دليل: البشرية املوارد تخطيط مهارات .البرادعي، بسيوني محمد- 1

 .59ص  .2005بعة  األولى، ايتراك للنشر والتوزيع، الط(. القاهرة : لمنظمةل

 .54ص. 2000دار التوزيع والنشر االسالمية، بدون طبعة، مصر :،الفعال التحفيز استراتيجياتعلي. ،عبد الوهاب  - 2
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  :الفصل خاتمة

و من هنا تتضح أمهية الرضا الوظيفي للعاملني و دوره يف احلياة الشخصية و املهنية هلم ، و أن حتقيق الرضا يؤدي 
ا على باملكتبة إىل الرقي و التطور و حتقيق األهداف و حتسني اخلدمات ، و أن عدم الرضا الوظيفي فإنه ينعكس سلب

ف، لذا يعترب الرضا الوظيفي اساس جناح املكتبات اجلامعية رتاجع و الفشل يف حتقيق األهدااملكتبة مما يؤدي هبا إىل ال
 رقى.والنهوض هبا اىل مستوى أوتطورها 
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 : الفصل مقدمة

تعترب املكتبة اجلامعية من املرافق املهمة اليت تعتمد عليها اجلامعة ملساندة الربامج التعليمية ، فاملكتبة اجلامعية مبثابة 
و ذلك راجع للدور الذي تلعبه يف تلبية إحتياجات املستفيدين منها ، و من هنا نقدم هذا  القلب النابض للجامعة ،

الفصل حملاولة تسليط الضوء حول أساسيات املكتبات اجلامعية من تعريف ، و أمهية ، و أهداف ، و وظائف ، و 
 متطلبات ، و خدمات ، و أنواع .
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 تعريف المكتبة الجامعية:   -1

ميكن ان تسمى مكتبة التعليم او املكتبة االكادميية، وهي نوع من أنواع املكتبات التعليمية كاملكتبة املدرسية، وان تكن 
 خمتلفة يف أهدافها ووسائلها الختالف طبيعة املرحلة التعليمية اليت ختدمها.

وحتتل املكتبة اجلامعية موقع القلب من اجلامعة، ودلك ألهنا تسهم اسهاما إجيابيا يف حتقيق اهداف اجلامعة يف 
التدريس والبحث، بل تعترب املكتبات اجلامعية أحد املقومات األساسية يف تقيم اجلامعات العصرية، واالعرتاف هبا 

 1على املستويات االكادميية، الوطنية والدولية.

كتبة اجلامعية، باملفهوم العلمي احلديث هي احدى املؤسسات الثقافية اليت تؤدي دورا علميا هاما يف جمال التعليم امل
العايل، وال يقل هدا الدور يف أمهيته وضرورته عن أي دور آخر ميكن ان تقوم به اية مؤسسة علمية أخرى داخل 

 2احمليط اجلامعي.

قافية وتثقيفية وتربوية وعلمية تعمل على خدمة جمتمع معني من الطلبة واألساتذة واملكتبة اجلامعية أيضا هي مؤسسة ث
والباحثني املنتسبني اىل هده اجلامعة والكلية واملعهد، ودلك بتزويدهم باملعلومات اليت حيتاجوهنا يف دراساهتم واحباثهم، 

كشيفها تسهيال للوصول اىل املعلومة من الكتب والدوريات واملراجع واوعية املعلومات األخرى بعد تنظيمها وت
 3املطلوبة.

 أهمية المكتبة الجامعية: -2 

تعد املكتبات اجلامعية ركيزة أساسية من ركائز التعليم يف اجلامعة ملا هلا من أمهية يف توفري اخلدمات اليت حيتاجها الطلبة 
م كبري ودعم مادي ومعنوي من قبل املسؤولني واألساتذة واجملتمع األكادميي على وجه العموم، لدا فإهنا حتظى باهتما

وأصحاب القرار يف معظم اجلامعات ملا تقدمه من نشاطات يف تشجيع البحث العلمي ودعم املنهاج الدراسي 
والربامج االكادميية األخرى، من خالل توفري مصادر املعلومات بأشكاهلا وانواعها املختلفة، سواء كانت هده املصادر 

 كرتونية او مسعية وبصرية.تقليدية او ال

                                                           
1
 الدارة-املعرفة إدارة-الهندرة-الشاملة الجودة) ةاملعاصر  الدارة اتجاهات ضوء في الجامعية املكتبات إدارةالسعيد، مبروك إبراهيم.  - 

 .32.ص201(. جامعة كفر الشيخ: املجموعة العربية للتدريب والنشر،اللكترونية
 .15.ص2006. عمان: علم الكتب الحديث العلمي والبحث املعلومات و املكتباتربحي عليان، مصطفى.  - 2
 .11.ص2009دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،: . اإلسكندريةاملعلومات مجتمع وتحديات الجامعية املكتبةالسعيد، مبروك إبراهيم.  - 3
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وتعترب املكتبات من اهم مرافق اجلامعات ان مل تكن أمهها على االطالق ومسؤولية تنمية وتطوير هده املكتبات هي 
مسؤولية مشرتكة تقع على عاتق رئاسة اجلامعة وإدارة املكتبة والعاملني فيها، وعلى املستفيدين منها لكي تكون يف 

 متطورة حتقق اهداف املكتبة من ناحية وحتقيق رسالة اجلامعة العلمية من ناحية أخرى. النهاية مكتبات جامعية

ومل تعد املكتبة اجلامعية بشكلها التقليدي قادرة على الوفاء باحتياجات املستفيدين من طلبة وتدريسيني متخصصني و 
ينبغي توفريها، االمر الدي أدى اىل  اداريني نتيجة للتطور احلاصل وتزايد مصادر املعلومات وتنوع اخلدمات اليت

احلاجة اىل جعل املكتبات اجلامعية مراكز وأجهزة للمعلومات تقوم بعمليات االختيار و االنتقاء والتحليل و التنظيم 
واخلزن و االسرتجاع لتلك املعلومات وحسب احتياجات املستفيدين من خالل إضافة بعض اخلدمات اىل خدماهتا 

التحليل املعمق ملصادر املعلومات وخباصة الدوريات وتقارير البحوث املنشورة وغري املنشورة، وحماولة التقليدية، منها 
تكشيفها واستخالصها واملسامهة يف عمليات التحرير والنشر والرتمجة والتصوير واستخدام احلاسبات االلكرتونية يف 

لطرق واسرعها، وكدلك مشاركة املكتبة بشبكات املعلومات معاجلة وإنتاج هده اخلدمات وتقدميها لرواد املكتبة بأيسر ا
احمللية و اإلقليمية والعاملية عن طريق مشاركة املصادر وتقدمي خدمات شبكات االنرتنيت وتوفري املستلزمات املادية و 

ليات البشرية هلا واليت من شاهنا ان تفعل دور املكتبة يف احلصول على املعلومات، كل هده النشاطات والفعا
واخلدمات حباجة اىل اإلمكانات البشرية واملادية اليت جيب ان توفر للمكتبة اجلامعية لكي تؤدي دورها بشكل كامل 
ولكي تسهم يف العملية الرتبوية و العلمية والثقافية واحلضارية ولتكون مركز استقطاب للطلبة واألساتذة لإلفادة من 

ل مهمة املكتبة اجلامعية وأداء وظيفتها بالشكل السليم عليها ان تستند اىل خدماهتا ونشاطاهتا املختلفة، ولغرض تفعي
 العناصر األساسية لتحقيق أهدافها املرسومة خلدمة اجملتمع اجلامعي وهده العناصر ميكن حتديدها باآليت:

 توفري مصادر املعلومات الالزمة للتعليم والبحث واإلرشاد والنوعية. -
صادر املعلومات يف شبكة املكتبات الوطنية او الدولية من خالل التعاون بني تكامل مصادر املكتبة مع م -

 املكتبات.
 توفري امليزانية الكافية للمكتبة اجلامعية. -
 تنظيم املواد املكتبية وتسهيل استخدامها. -
 تقدمي خدمات معلوماتية ومرجعية وارشيفية تفي بأغراض اجملتمع األكادميي. -
 واألثاث املناسب. توفري املباين والتجهيزات -
 تكامل سلسة املكتبة مع السياسة اإلدارية والتعليمية للجامعة. -
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 1انشاء تشكيل مكتيب او مبعىن آخر نظام مكتيب يتفق مع ظروف اجلامعة.  -
ويرجع السبب الرئيسي ألمهية املكتبات اجلامعية اىل ما توفره هده املكتبات من مصادر معلومات حديثة ختدم افراد 

اجلامعي )أعضاء هيئة التدريس وطلبة وباحثني( وتلبية احتياجاهتم املختلفة وما تقدمه هلم من خدمات اجملتمع 
معلوماتية لتسهيل عملية اإلفادة من املعلومات املتوفرة، واىل اهنا تعمل جاهدة وبصفة مستمرة على حتسني هده 

  2اخلدمات وتطويرها مبا يتناسب مع دورها األكادميي. 

 لمكتبة الجامعية:اهداف ا -3
وهو هدف رئيسي من اهداف مؤسسة التعليم العايل، ولتحقيقه البد ان توفر املكتبة مصادر  : هدف التعليم:3-1

املعلومات اليت تتصف بالشمول، لتغطي احتياجات العملية التعليمية لألساتذة والطلبة، وقد يكون هدا االمر مكلفا 
ائدة اليت تتحقق للطلبة واملدرسني حىت ال يكون ما يأخذه الطالب جزءا من ولكن القيمة املادية تتضاءل امام الف

 تاري  العلم.
البحث جزء أساسي من وظائف اجلامعة، ودلك الن األساتذة يقومون بأحباثهم حىت يثرون  : هدف البحث:3-2

دف البد من توفري جمموعة من هبا املعرفة اإلنسانية وتكون وسيلة هلم للرتقي يف السلم األكادميي، ولتحقيق هدا اهل
 اخلدمات منها:

ودلك باإلجابة عن أسئلة الباحثني يف موضوعات حمددة بإعداد قوائم باملصادر اليت  الخدمة المرجعية المتميزة: -
 ختدمهم يف حبوثهم، ومنها خدمة البحث التلقائي.

 3ة من خدماهتا وحمتوياهتا.وهي ان تتيح املكتبة اجملال للمجتمع احمللي لالستفاد خدمة المجتمع: -
 كما هتدف أيضا اىل:

اقتناء املصادر واملراجع والدوريات واملخطوطات والكتب النادرة وبقية اوعية املعلومات مثل املصغرات الفلمية  -
والشرائح واألفالم ومصادر املعلومات االلكرتونية والوثائق اليت تفيد مجيع التخصصات بصورة هادفة خلدمة املناهج 

 دراسية والبحث العلمي والثقافة العامة ومبختلف الوسائل من شراء واشرتاك وتبادل واهداء وايداع قانوين.ال
اعداد اجملموعات املشار اليها، اعدادا فنيا وفق املعايري واالمناط العاملية احلديثة املوحدة، وتنظيمها تنظيما علميا  -

ليوغرافيات والكشافات بشكل يكفل افادة الباحثني واملدرسني بالطرق التقليدية او اآللية ووضع الفهارس والبيب
 والطلبة.

                                                           
 

1
 .33-32. صسابق مرجعالسعيد، مبروك إبراهيم.  -

2
 .66. ص2009. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،استخدامها ومهارات المكتبةهمشري، عمر احمد.  - 

3
 .33. صسابق مرجعالسعيد، مبروك إبراهيم.   - 
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 هتيئة املعرفة وتعميقها وتطويرها وتدريب االفراد وتثقيف اجملتمع وربط نشاط اجلامعة مبتطلبات خطة اجلامعة. -
 قتصادية.تلبية حاجيات االمة بتزويدهم باملتخصصني يف مجيع امليادين واملهام يف التنمية االجتماعية واال -
 العمل على ان تكون اجلامعة مركز اشعاع خالق للثقافة. -
 1تنويع الدراسات العليا والبحوث العلمية واالختصاصات الفنية والتكنولوجية يف ضوء متطلبات التنمية. -
سية توفري جمموعة حديثة ومتوازنة وشاملة وقوية من مصادر املعلومات واليت ترتبط ارتباطا وثيقا باملناهج الدرا -

 2والربامج االكادميية والبحوث العلمية اجلارية يف اجلامعة.
 وظائف المكتبات الجامعية: -4   

 : وظائف إدارية:4-1

 يقوم هبا امني املكتبة اجلامعية باإلضافة اىل رؤساء األقسام وتشمل:

 عمليا اعداد امليزانية وتوزيعها. -
 3تنظيم وحفظ السجالت املختلفة. -
ورسم سياستها واملشاركة يف وضع اللوائح والقوانني اليت من شاهنا العمل على تيسري العمل يف ختطيط منو املكتبة  -

 املكتبة ومتابعة تنفيذها.
 4اختيار العاملني باملكتبة وتدريبهم واالشراف عليهم ومتابعة أعماهلم وتقييمها. -
 :تتمثل يف : وظيفة فنية:4-2

ن توفري املقتنيات األساسية لقيام اجلامعة مبهامها يف التعليم        بناء اجملموعات واملصادر تنميتها مبا يضم -
 والبحث. إضافة اىل تنظيم تلك اجملموعات باستخدام التقنيات املختلفة.

اختيار املواد املكتبية املختلفة واحلصول عليها وهده املواد تشمل الكتب والدوريات واحملفوظات واألفالم واخلرائط  -
 وغريها. 

 رسة اجملموعات املكتبية وتصنيفها واعدادها لالستخدام.فه -

 جتليد وصيانة اجملموعات واحلفاظ عليها من التلف. -

                                                           
1

 ..34. صسابق مرجعالسعيد، مبروك إبراهيم.  -
2
 .74. ص2006. دار أسامة المشرق الثقافي، المكتبات علم في المرجععبد الحميد، فادي.  - 

3
 .249. ص2009. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، المعلومات ومراكز المكتبات وتنظيم إدارةإسماعيل، مختار وائل.  - 

4
 .145. 2009. عمان: دار الحامد، الجامعية المعلومات ومراكز المكتبات في الشاملة الجودة إدارةتوري، محمد عوض. التر - 
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 : الخدمات المكتبية:4-3

 تشجيع وتقدمي خدمات اإلعارة بأنواعها. -
 تقدمي اخلدمات االرشادية للقراء لتسهيل احلصول على املواد اليت حيتاجون اليها يف احباثهم. -
 اكن للقراءة والدراسة اخلاصة للباحثني وطالب الدراسات العليا.توفري أم -
 1التعاون مع املكتبات واهليئات األخرى اليت تقتين جمموعات علمية او تارخيية هامة. -
 :متطلبات المكتبات الجامعية -5

 حتتاج املكتبة اجلامعية اىل متطلبات أساسية او املقومات اليت البد من توافرها لكي 

 حتقيق أهدافها املختلفة. تتمكن م

 وتتلخص هده املتطلبات فيما يلي:

املوقع املتوسط واملناسب، واملبىن املصمم أصال للمكتبة اجلامعية واملؤثث بشكل مناسب واجملهز بكافة األجهزة  -1
 والتسهيالت األخرى املطلوبة.

 وضوعاهتا ولغاهتا ومستوياهتا العلمية.جمموعة غنية من مصادر املعلومات اجليدة واملنوعة يف اشكاهلا املطلوبة وم -2
عدد كاف من املكتبيني املتخصصني واملتدربني على القيام باألعمال والقادرين على تقدمي اخلدمات الفنية  -3

 والعامة املطلوبة.
 دعم ومساندة معنوية ومالية من إدارة اجلامعة. -4

ملكتبة اىل جمموعة جيدة من املتخصصني يف علم ويعد العنصر البشري من اهم متطلبات املكتبة اجلامعية، وحتتاج ا
املكتبات واملعلومات لتقدمي اخلدمات املكتبية واملعلوماتية، كما حتتاج اىل عدد كاف من املكتبيني املتدربني وأصحاب 

ى حجم اخلربة يف اجملال لتقدمي اخلدمات العامة والروتينية، ويعتمد حجم الكادر البشري املطلوب للمكتبة اجلامعية عل
اجلامعة وعمرها وعدد براجمها وطلبتها والعاملني فيها، وعلى حجم وطبيعة جمموعاهتا واملصادر املختلفة وعلى طبيعة 

 أنشطتها وخدماهتا.

 خدمات المكتبات الجامعية:-6
 تقدم املكتبة اجلامعية خدماهتا للطلبة وبصورة مباشرة من خالل قسمني رئيسيني مها:

                                                           
1
 .249. صسابق مرجعإسماعيل، مختار وائل.  - 
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من األقسام اهلامة واحليوية غي املكتبة اجلامعية فقد حرصت إدارة املكتبات اجلامعية على د يع : قسم المراجع:6-1
تزويد هدا القسم مبجموعة كبرية من املراجع مبختلف أنواعها واصنافها من قواميس متعددة اللغات، دوائر املعارف 

غرافيا وغريها كي توفر للباحثني متطلباهتم العامة واملتخصصة، التفاسري وجمموعات احلديث، معاجم الرتاجم والببليو 
وحاجاهتم من املعلومات بصورة منسقة وشاملة ومنظمة ومرتبة، ودلك لتوفري الوقت واجلهد وتسهيل املتابعة فكتب 
املراجع هده تكشف امام الطلبة آفاق البحث والتفكري العلمي، فهي تعرض امامهم جهود السابقني يف خمتلف 

 مي واالديب.جماالت البحث العل

هو القسم الدي يتيح الفرصة امام الباحثني من الطلبة الستعمال الكتب او املواد املكتبية  : قسم اإلعارة:6-2
خارج املكتبة، ويعد قسم اإلعارة من األقسام احليوية يف املكتبة لدوره الفاعل يف زيادة مستوى الوعي الثقايف لدى 

راجع للقارئ وباحث الكتب اليت ال يستطيع شرائها او احلصول عليها ويرغب املستفيدين من خالل توفريه الكتب وامل
 يف قراءهتا.

وهو خيلق جوا من التفاعل االجتماعي اإلنساين بني موظفي املكتبة وروادها، وهتتم إدارة املكتبات اهتماما كبريا هبذا 
سواء على املستوى اجلامعي من الطلبة القسم ألنه العصب احليوي الدي يقرب الفجوة بني املكتبة واملستفيدين 

 1وأساتذة وباحثني او على مستوى أبناء اجملتمع احمللي.

 أنواع المكتبات الجامعية: -6
هي املكتبة الرئيسية للجامعة، حيث جند لكل جامعة مكتباهتا املركزية اليت تتوىل مهمة  : المكتبات المركزية:6-1

رى املوجودة باجلامعة لكوهنا هي اليت تزودها بالوثائق والكتب ووسائط االشراف على مجيع أنواع املكتبات األخ
 املعلومات املختلفة ودلك الن اقتناء املواد املعلوماتية يتم بشكل مركزي على مستوى هده املكتبة.

اىل اجلوانب كما اهنا تتكفل جبانب التأطري أي توظيف املكتبيني وتوزيعهم على املكتبات املوجودة باجلامعة، باإلضافة 
األخرى الفنية والتنظيمية والعلمية، وغالبا ما تساهم املكتبة املركزية بشكل فعال يف اقرتاح احللول الفنية ووضع النظم 
وحتديد العالقات بني املكتبة وادارات الكليات واالقسام لتنظيم النشاطات العلمية املختلفة من ملتقيات، ندوات 

كل عام فان املكتبة املركزية هي الواجهة احلقيقية جلميع املؤسسات التوثيقية املوجودة وحماضرات ومعارض وغريها...بش
 باجلامعة، ومهزة الوصل بني املؤسسات واإلدارة.

                                                           
1
. الطبعة الجامعي والبحث معيالجا التعليم تطوير في ودورها وخدماتها دارتهاوإ ظيمهانت: الجامعية المكتباتاحمد، بدر، محمد فتحي، عبد الهادي.  

 .237.القاهرة: دار غريب. ]د.ت[. ص4
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مكتبات خاصة هبا، حماولة يف دلك مجع الكتب  انشاءلقد سارعت معظم الكليات اىل  : مكتبات الكليات:6-2
اميس واملواد األخرى، اليت ميكن ان حتقق الفائدة املشرتكة بني الباحثني واألساتذة املركزية واملوسوعات واملعاجم والقو 

 وطلبة الدراسات العليا التابعني لألقسام املشرتكة للكلية.

 وغالبا ما جند هده املكتبات جمهزة بأدوات ووسائل حديثة السرتجاع املعلومات وخطوط االرتباط بشبكة االنرتنيت.

كتبات اال اهنا عملت على ختفيف الضغط على املكتبات املركزية سواء من حيث اجتاه الباحثني ورغم حداثة هده امل
 اىل استخدام ارصدهتا الوثائقية او التكفل جبزء من الكتب والوثائق من اجل التنظيم والتخزين.

عينات، وتعدد ظهرت هده املكتبات مع توسع اجلامعات خالل سنوات السب : مكتبات األقسام او المعاهد:6-3
التخصصات العلمية مما استدعى فتح اقسام جديدة نتيجة زيادة عدد الطلبة املسجلني، وهدا أدى اىل عجز املكتبة 
املركزية يف تلبية حاجات مجيع القراء مما دفعها اىل فتح فروع هلا على مستوى هده املعاهد، وقد تطورت هده الفروع 

ا جعلها يف مكانة الستقطاب األساتذة والطلبة من خالل اخلدمات الفاعلة اليت ومنت شيئا فشيئا بالكتب والوثائق مم
 تقدمها، وهدا ما أعطاها قيمة بعد ان كانت جمرد فروع للمكتبة او مركز للوثائق.

تنشأ على مستوى األقسام اجملهزة مبختربات إلجراء التجارب العلمية  : مكتبات المخابر او المختبرات:6-4
طبيقية، واليت تتطلب مواد ووثائق خاصة يف هده األخرية كانت أصال موجودة مبكتبات املعاهد، ونتيجة واالعمال الت

 للحاجة املستمرة اليها يف عني املكان، خصصت هلا خزائن او قاعات جماورة للمختربات.

از جتارب الباحثني ومع مرور الوقت أصبحت تضم رصيد مهم من الوثائق واملواد بشكل ال ميكن االستغناء عنها إلجن
واألساتذة واالعمال التطبيقية املوجهة للطلبة، كما ان هده املكتبات أيضا أصبحت لديها إمكانيات تكنولوجية 

 1وارتباطها بشبكة االنرتنيت.  

 

 

 

 

                                                           
11
جامعة البلقاء التطبيقية: كلية األميرة العالية، كلية  المكتبات الجامعية ودورها في عصر المعلومات.نافع المدادحة، أحمد. مطلق حسن محمود.  

 .57. ص2014السلط، 



50 
 

 : الفصل خاتمة

ها ت للمستفيدين منو يف اخلتام ميكن القول أن املكتبة اجلامعية تعد أساس البحث العلمي فهي متثل مركز للمعلوما 
مبعىن اخر خدمة مجيع افراد اجملتمع اجلامعي وتلبية احتياجاهتم لتسهيل عملية االفادة من ، سواء كانوا طلبة أو أساتذة 

 املعلومات املتوفرة.

 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 : الدراسة الميدانيةالرابعالفصل 

 إجراءات الدراسة الميدانية .1

 يغ وتحليل الجداولتفر .2

 النتائج واالقتراحات .3

 النتائج الجزئية 

 النتائج العامة 

 النتائج على ضوء الفرضيات 
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 مقدمة الفصل

تناول هذا الفصل حتليل بيانات الدراسة، حيث مت التعرف على توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية 
ريق حساب التكرارات والنسب املئوية، كما مت يف هذا الفصل إستخراج والوظيفية) الدميوغرافية( ، وذلك عن ط

املتوسطات احلسابية و اإلحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وأخريا مت إختبار 
 فرضيات الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أواًل: إجراءات الدراسة الميدانية

 حدود الدراسة: -1

 وتشمل كل من له عالقة بعملية التخطيط للموارد البشرية.   :: البشرية1-1
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 قاملة جبميع كلياهتا. 1945ماي  08تتمثل يف مكتبات جامعة  المكانية: الحدود: 1-2

من  25  اىل ماي  10: املدة الزمنية التس استغرقناها الجناز دراستنا هي الفرتة املمتدة من الزمنية الحدود :1-3
 .2017 نفس الشهر

ثريها أبشرية باملكتبات اجلامعية ومدى ت: تناولت هذه الدراسة مسألة التخطيط للموارد الالموضوعية الحدود :1-4
 قاملة.  1945ماي  08على حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني مبكتبات جامعة 

 منهج الدراسة: -2

يتعرف على املشكلة عن طريق وصف لها، كما يي الذي يقوم بدراسة الظاهرة وحتلاتبعنا يف دراستنا املنهج الوصف
ظواهرها وخصائصها، ومعرفة أسباب وسبل التحكم فيها معتمدا على جتميع البيانات وحتليلها مث استخالص النتائج 

 بغرض معاجلة املشكلة.

 مجتمع الدراسة: -3

 .1945ماي  08يتكون جمتمع الدراسة من املكتبيني ومدراء مكتبات جامعة 

 عينة الدراسة: -4

عينة، وقد مت توزيع  50قاملة، وكان حجمها  1945ماي  08ر عينة مسحية لكل العاملني مبكتبات جامعة مت اختيا
. وبالتايل كان عدد االستبانات اخلاضعة 50استبانة من اصل  49االستبانة على افراد عينة الدراسة، وقد مت اسرتجاع 

مكتبة كلية العلو االجتماعية واإلنسانية، مكتبة كلية  استبانة ، وقد قمنا بتوزيع االستبانات على كل من 49للدراسة 
 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، مكتبة التكنولوجيا والرياضيات...

 أدوات جمع البيانات: -5

أساسية جلمع البيانات، وقد تكون االستبيان الذي مت توزيعه على افراد العينة من  كأداةمت االعتماد على االستبيان  
 ربعة اقسام وهي على النحو التايل:أ

 .العينة افراد حول شخصية معلومات تناول: القسم األول: 5-1
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 1945ماي  08: معلومات حول املؤهل للقيام بعملية ختطيط املوارد البشرية مبكتبات جامعة الثاني القسم: 5-2
 قاملة.

لية التخطيط للموارد البشرية مبكتبات جامعة : معلومات حول املتطلبات الضرورية للقيام بعمالثالث القسم :5-3
 قاملة. 1945ماي  08

: معلومات حول مستوى تاثري التخطيط للموارد البشرية على جودة خدمات املكتبات الرابع القسم: 5-4
 اجلامعية.

 ثانيا: تفريغ البيانات وتحليل الجداول

 المحور األول:  البيانات الشخصية.

 [: جنس أفراد العينة01( ]السؤال1الجدول رقم )

 النسب املئوية      التكرارات        اجلنس                 
 %30.61             15               دكر     
 %69.38               34               أنثى     
 %100              49               اجملموع      

 

ناث، حيث بلغ عددهم  مكتبات جامعة قاملة كانت من اإلسبة من العاملني يفن اكرب نيتضح من اجلدول أعاله أ
فإن نسبة االناث  ومن هنا ،%( 30.61موظف بنسبة) 15كور %(. وان عدد الذ 69.38موظفة بنسبة) 34

 ال يعطي احلافز ن طول فرتة اخلدمةعلى ا -من وجهة نظر أفراد العينة–لك كانت أكرب من الذكور وميكن أن يعزى ذ
يعزى ذك إىل  -وجهة نظرنا–ومن  ناث.ئف احلكومية، بينما العكس لدى اإللتحاق بالوظاللذكور من أجل اإل

 إلتحاق الشباب اىل خدمة اجليش الوطين بدال من إكمال دراستهم.

 

 

 [: عمر افراد العينة02( ]السؤال2الجدول رقم )
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 النسبة املئوية       التكرارت        العمر      
 %34.69          17 سنة 20-30   
 %61.22          30 سنة 31-40   
 %04.08        02 سنة 41-50   
 %00.00        00 50اكثر من     
 %100         49 اجملموع      

غ عددهم سنة( حيث بل40-31)من املوظفني كانت من الفئة العمرية كرب نسبة( السابق أن أ2اتضح من جلدول)
سنة(.وميكن تفسري 50منكثر %، وأما النسبة املنعدمة كانت من نصيب الفئة العمرية)أ61.22ظف بنسبة مو  30

-31سنة وما بني 30ن املوظفني يف املكتبات اجلامعية هم من الفئات العمرية بني أقل من ذلك من خالل أ
مع نظام التعيينات يف قانون ا يتماشى %( من أفراد العينة، وهذ95.91األكرب )لك النسبة سنة، حيث شكل ذ40

سنة  50العمومي لغايات التقاعد، إضافة أىل حداثة هذا التخصص، لذلك كانت الفئة األكثر من  الوظيف
 حيث يعترب سن التقاعد بني العاملني.منعدمة،

 [: الحالة اإلجتماعية ألفراد العينة03( ] السؤال 3الجدول رقم )

 النسبة املئوية      تالتكرارا     احلالة االجتماعية    
 %26.53        13       عزبأ      
 %73.46        36       متزوج      
 %00.00          00       مطلق      
 %00.00        00       رملأ      
 %100         49       اجملموع      

 

 بنسبة  36ة حيث بلغ عددهم تزوجاملفئة ال نصيب فراد عينة الدراسة من( أن أكرب عدد من أ3يُظهر اجلدول)
أن أقل ، كما تبني اني مبكتبات جامعة قاملة بالغني لسن الزواجن املوظف، وميكن تفسري ذلك من خالل أ%(73.46)

 %(.26.53)موظف بنسبة  13يث بلغ عددهم ح الدراسة من فئة العزاب فراد عينةعدد من أ

 %.00.00رمل و املطلق من فئيت األأن كل كما يالحظ من اجلدول أيضا 

 ألفراد العينة [: المؤهل العلمي04( ]السؤال04الجدول رقم )
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 النسب املئوية التكرارات املستوى التعليمي
 %00.00                 00           دكتوراه    
 %00.00              00           ماجستري    
 %04.08              02           ماسرت    
 %57.14              28           ليسانس    
 %12.42              06           بكالوريا    
 %18.36                  09            دبلوم الدراسات   اجلامعية التطبيقية    

 %08.16             04           تقين سامي يف التوثيق واالرشيف
 28رجة الليسانس، حيث بلغ عددهم فراد عينة الدراسة كانت من محلة د( أن أكرب عدد من أ4جلدول )يتضح من ا

ي شهادة الدكتوراه واملاجستري وهذا راجع إىل حداثة %(، كما الحظنا غياب كلي للموظفني حامل57،14) بنسبة 
لتحاق شهادات عن العمل هبا واإلملكتبات اجلامعية، وعزوف حاملي هذه الهتمام باالتخصص إضافة إىل عدم اإل

 بالتدريس.

سانس من أجل القيام على شهادة الليوظائف يف املكتبة اجلامعية تنصب وميكن تفسري دلك من خالل ان اغلبية ال
ن ثاين نسبة كانت حلملة دبلوم الدراسات اجلامعية فعالية، كما ظهر من خالل اجلدول أعمال املوكولة بكل دقة و باأل

اب املوظفني ا يدل على حرص املكتبات اجلامعية على استقط%( وهذ18،36حيث بلغت النسبة ) التطبيقية،
 املتخصصني يف اجملال.

 [: التخصص المهني ألفراد العينة05( ] السؤال 05الجدول رقم )

 النسبة املئوية       التكراررت         التخصص      
 %20،40            10           ملحق باملكتبات مستوى أول
 %00.00            00           ملحق باملكتبات مستوى ثاين

 %69.38            34           مساعد باملكتبات
 %06.12             03           عون تقين
 %02.04            01           معاون تقين

 %02.04            01           أخرى
 %100               49           اجملموع

 34ملكتبات، حيث بلغ عددهم فراد عينة الدراسة كانت من فئة مساعد با( أن أكرب نسبة من أ5يتضح من اجلدول)
%(، كما يتضح ان افراد عينة الدراسة من فئة ملحق باملكتبات مستوى ثاين منعدمة مقارنة 69.38بنسبة )موظف 
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وهذا راجع إىل عدم  %(.20.40موظفني بنسبة ) 10اليت بلغ عدد حامليها بفئة ملحق باملكتبات مستوى اول 
 جتاوز املوظفني لسن اخلربة الذي ميكنها من الرتقية إىل منصب ملحق باملكتبات مستوى ثاين.

 يف حني جند األعوان التقنية حتتل النسبة األقل.

 اسة:[: الخبرة المهنية ألفراد عينة الدر 06( ] السؤال 06الجدول رقم)

 النسبة املئوية          التكرارات            سنوات اخلربة املهنية
 %16.32            08           سنوات 5اقل من      
 %73.46            36           سنوات10-5من     
 %10.20            05           سنة15-11من    
 %100            49           اجملموع      

 

ت( حيث بلغ سنوا10-05نة الدراسة  الذين سنوات خربهتم متتد من )فراد عي( أن عدد أ6يتضح من اجلدول)
وهذا راجع إىل تنصيبهم احلديث إضافة إىل صغر العمر كما سبق وأشارنا  %(73.46بنسبة)موظف  36عددهم 

 سنة( 15-11من)من خيص خربة املوظفني متتد عينة الدراسة فيمافراد ( ، كما تبني أن أقل عدد من أ2يف اجلدول)
 وذلك راجع إىل نفس السبب املشار إليه مسبقا. %(.10.20بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 و المؤهل لعملية تخطيط الموارد البشرية بالمكتبة الجامعية.المحور الثاني: المسؤول أ

 ت الجامعية[: وجود عملية تخطيط الموارد البشرية بالمكتبا08-07( ] السؤال 07الجدول )
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 النسبة املئوية         التكرارات           اإلحتماالت     
 %38.77             19                نعم            
 %61.22             30                ال             
 %100             49                اجملموع             

عية حيث قروا بعدم وجود ختطيط للموارد البشرية باملكتبة اجلامأن غالبية أفراد عينة الدراسة أيتضح من خالل اجلدول 
 ىل عدة أسباب تتمثل يف:%( وذلك راجع إ61.22بنسبة بلغت ) 30بلغ عددهم 

  عالقة للمكتبات بذلك.الالتوظيف يتم على مستوى مركزي) مصلحة املوظفني( و 
 هتمام اجليد به.م املكتبات وعدم اإلعدم اعرتاف املسؤولني بإختصاص عل 
 .ال يوجد ختطيط نظرا اىل السياسة املنتهجة على مستوى رئاسة اجلامعة 
 و مصلحة مسؤولة عن عملية التخطيط.عدم وجود خلية أ 
 .عدم وجود منهجية لتسيري املكتبة 
 ركزية.نقص اخلربة بسبب التوظيف العشوائي الن اجلهة املسؤولة عن التخطيط هي املكتبة امل 

 19فراد عينة الدراسة الذين أقروا بوجود ختطيط للموارد البشرية للمكتبة اجلامعية بلغ عددهم يف حني أن عدد أ
طيط للموارد البشرية قرت بوجود ختالسبب الفراد عينة الدراسة اليت أ%(، رمبا ميكن ارجاع 38.77موظف بنسبة )

هداف املؤسسة، والتوزيع املناسب هلذه العينة على أماكن  حتقيق أهم يفىل مشاركتهم يف اخلطة ومسامهتيف املكتبة إ
 العمل من جهة أخرى.

 [: إختيار القائم بعملية تخطيط الموارد البشرية 09( ] السؤال 08الجدول )

 النسبة املئوية   التكرارات         االحتماالت      
 %57.14           28 شهادات علمية   
 %34.69           17 خربة مهنية  
 %08.16           04 مصاحل شخصية  
 %100           49 اجملموع  
 

ختيار القائم بعملية ختطيط املوارد البشرية يتضح من خالل اجلدول أن عدد افراد عينة الدراسة الذين أظهروا ان إ
أي موظف  28 ة، بعددنسب كربساس الشهادات العلمية، حيث مثلت أباملكتبة اجلامعية يكون على أ
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هادة العلمية والتخصصات %( وذلك راجع اىل ان اختيار القائم بعملية التخطيط يتم على أساس الش57.14نسبة)
 املناسبة للعمل على مستوى املكتبات اجلامعية.

دىن بلغت أ ختيار القائم بعملية التخطيط على أساس املصاحل الشخصيةيف حني أن أفراد عينة الدراسة الذين أقروا بإ
ن عملية التخطيط حتتاج متخصصني من ذوي %( وذلك راجع إىل أ08.16بنسبة) موظفني 04نسبة بعدد 

 هداف املكتبة.حبيث تكون لديهم قدرة يف حتقيق أ املهارات والكفاءات واخلربة،

ط على أساس اخلربة قروا باختيار القائم بعملية التخطيأن أفراد عينة الدراسة الذين أكما لوحظ من خالل اجلدول 
هذا اجملال  %( هذا ما يدل على الدور الفعال لذوي اخلربة املهنية يف34.69موظف بنسبة ) 17املهنية بلغ عددهم 

 نتيجة إكتساب حاملها املهارات الالزمة.كمل وجه.لتحقيق األهداف على ا 

لموارد البشرية بالمكتبة [ : مشاركة العاملين في عملية تخطيط ا12-11-10( ] السؤال 09الجدول رقم )
 الجامعية

 النسبة املئوية        التكرارات          اإلحتماالت    
 %     12.24              06            نعم         
 %87.75              43            ال         
 %100              49            اجملموع         

 

دول  أن أفراد عينة الدراسة الذين مل يشاركوا يف عملية ختطيط املوارد البشرية مثلوا أعلى نسبة اتضح من خالل اجل
 %( وذلك راجع اىل العديد من األسباب لعل أمهها:87.75بنسبة) 43حيث بلغ عددهم 

لك اقرتاح من *أن عملية ختطيط املوارد البشرية باملكتبة اجلامعية من صالحيات اهليئة الوصية، حيث يشرتك يف ذ
 مسوؤل املكتبة ومصلحة املستخدمني ، ورئاسة اجلامعة.

 * قد تكون هذه العملية من صالحيات املدير أو مكتبيني هلم خربة يف اجملال حسب ما أقرته عينة الدراسة.

موظفني أي  6يف حني نرى أن أفراد عينة الدراسة الذين شاركوا يف عملية التخطيط مثلت ثاين نسبة بعدد 
%(، ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل اخلربة أو األقدمية اليت ميتلكها هؤالء يف عمليات اإلعارة 12.24سبة)ن

 والفهرسة والتصنيف واإلقتناء حسب ما اقروا به.
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 [: رضا العاملين عن عملية تخطيط الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية13( ] السؤال10الجدول رقم )

 النسبة املئوية        التكرارات         اإلحتماالت          
 %38.77          19             نعم            
 %38.77          19             ال            

 %22.44          11             دون إجابة      

 %100          49            اجملموع        
 

ة اليت  كانت راضية عن عملية التخطيط كانت متساوية مع فئة عينة الدراسة الغري يتضح من خالل اجلدول أن الفئ
من كل فئة( وذلك بنسبة  19) مبعىن 38راضية على عملية ختطيط املوارد البشرية، حيث كان عدد كل من العينتني

ية حتدث تغيري على % لكل فئة، وذلك راجع إىل أن العينة الراضية تدرك أن عملية ختطيط املوارد البشر 38.77
 مستوى املكتبة من جهة، وعلى رفع أداء العاملني من جهة أخرى.

أما العينة اليت أقرت بعدم رضاها فرمبا يرجع ذلك إىل أن عملية التخطيط من صالحيات اهليئة الوصية والدخل هلم 
 %.22.40بنسبة  11دها هبا، كما لوحظ من اجلدول أيضا أن هناك فئة من عينة الدراسة مل تكن هلا إجابة عد

[: أهمية عملية تخطيط الموارد البشرية في إحداث التغيير على 15-14( ] السؤال 11الجدول رقم )
 مستوى المكتبات الجامعية

 النسبة املئوية             التكرارات             اإلحتماالت        
 %30.61              15               نعم              
 %48.97              24               ال              

 %20.40              10               دون إجابة         
 %100               49               اجملموع          

مل هبا مثلت اتضح من خالل اجلدول ان الفئة اليت أشارت بأنه مل حيدث أي تغيري على مستوى املكتبة اليت تع
%، ورمبا يعود سبب ذلك إىل فشل عملية التخطيط أو سوء التسيري، يف حني بلغ عدد 48.97النسب األعلى  

% وذلك راجع إىل العديد من األسباب لعل 30.61موظف بنسبة  15عينة الدراسة اليت أشارت حبدوث التغيري 
 أمهها:
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 الرضا. وجود اقرتاحات جديدة  للمكتبة واليت أدت اىل حتقيق 
 .حتديد الوظائف اليت تقوم هبا املكتبة لتحقق نوع من االستقرارعلى مستواها 
 .القيام بالعمليات الفنية باالعتماد على املعايري الدولية 
 .اعتماد الطريقة الصحيحة لفهرسة الكتب بنظام السنجاب املعمول به داخل املكتبة 
 .تعاون املكتبيني يقلل العبء على كل واحد منهم 
 لتمكني من حتديد وبث املعلومات للمستفيدين.ا 
 .حتسني األداء وزيادة املردودية وحتقيق السرعة يف العمل وضبط التصنيفات الصحيحة للمراجع 
 .حتقيق االكتفاء الذايت من املوظفني 

  تذكر.% ألسباب مل20.40بنسبة  10أما بالنسبة لعدد أفراد عينة الدراسة اليت مل تصرح بأي إجابة فبلغ عددهم 

[: أهمية التخطيط للموارد البشرية لبلورة الرؤية واألهداف اإلستراتيجية 16( ] السؤال 12الجدول رقم )
 بالمكتبة الجامعية

 النسبة املئوية        التكرارات           اإلحتماالت            
 %46.93              23             نعم             
 %53.06            26             ال              

 %100            49             اجملموع         
 

يتضح من خالل اجلدول أن اكرب عدد من أفراد عينة الدراسة أقروا بعدم قيام املكتبة بالتخطيط للموارد البشرية ألجل 
%، وذلك راجع إىل عدم إحداث تغيري 53.06بنسبة  26بلورة الرؤية واألهداف اإلسرتاتيجية حيث بلغ عددهم 

(، يف حني بلغ عدد أفراد عينة 11على مستوى املكتبة والبقاء على االعمال الروتينية فقط كما أشار إليه اجلدول )
موظف  23الدراسة الذين أكدوا بقيام املكتبة بالتخطيط للموارد البشرية لبلورة الرؤية واألهداف اإلسرتتيجية هلا 

 .%46.93بنسبة

[: عالقة التخطيط للموارد البشرية باإلستخدام األمثل للعنصر البشري بما 17( ] السؤال13الجدول )
 يضمن زيادة الرضا عن العمل

 النسبة املئوية         التكرارات          اإلحتماالت         
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 %73.46           36            نعم            
 %26.53           13            ال            
 %100           100            اجملموع         

يتضح من خالل اجلدول أعاله ان عدد افراد عينة الدراسة الذين أكدوا بأن املكتبة تسعى من خالل هذه العملية إىل 
% وذلك راجع 73.45بنسبة  36اإلستخدام األمثل للعنصر البشري مبا يضمن زيادة الرضا عن العمل بلغ عددهم 

إىل أخذ إنشغاالت العاملني بعني اإلعتبار مبا يضمن حتقيق مطالبهم ووضع الشخص املناسب يف املكان املناسب 
حسب ختصصه، هذا ما يزيد من رضاه عن عمله إضافة إىل تطوير املكتبة  وحتقيق األهداف على أكمل وأحسن 

 وجه.

ال تستخدم بفعالية العنصر البشري مبا يضمن زيادة الرضا عن العمل بلغ  أما عينة الدراسة اليت أشارت إىل أن العملية
 %، ذلك راجع إىل عدم الرضا عن املناصب اليت يشغلوهنا.26.53بنسبة  13عددهم 

 موارد البشرية بالمكتبة الجامعيةالمحور الثالث: المتطلبات الضرورية لعملية تخطيط ال

 الخبراء ومشاركة المديرين في عملية تخطيط الموارد البشرية [: أهمية توفر18( ] السؤال 14الجدول )

 النسبة املئوية          التكرارات             اإلحتماالت             
 %46.93                   23                موافق جدا          
 %38.77             19                موافق          
 %10.20             05                حمايد          
 %02.04             01                غري موافق          
 %02.04             01                غري موافق متاما          
 %100              49                اجملموع          

 

أفراد عينة الدراسة موافقني جدا على أن ختطيط املوارد البشرية يتطلب  من 23يتضح من خالل اجلدول أعاله أن 
خرباء يتمتعون ببعد النظر والقدرة على حتليل املعلومات وحل املشكالت، كما يتطلب املشاركة من املديرين وذلك 

احملايدة،  فرد(. يف حني كانت كل من الفئة 19% )38.77%، تليها العينة املوافقة فقط بنسبة 46.93بنسبة 
 الفئة املوافقة، والفئة الغري موافقة حتمل نسب متقاربة. ومتثل النسب األقل.
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[: الميزانية مطلب أساسي في عملية التخطيط للموارد البشرية بالمكتبة 19( ] السؤال 15الجدول رقم )
 الجامعية 

 النسبة املئوية          التكرارات            اإلحتماالت             
 %26.53                                                               13             موافق جدا           
 %46.93           23             موافق           
 %22.44           11             حمايد           
 %02.04           01             غري موافق           
 %02.04           01             غري موافق متاما           
 %100              49             اجملموع         

 

يتضح من خالل اجلدول أن عدد أفراد عينة الدراسة الذين أكدوا بأن امليزانية تعترب مطلب أساسي يف عملية ختطيط 
موظف  23واليت حتمل النسبة األكرب كانت من الفئة املوافقةحيث بلغ عددها املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية 

 11%(، مث الفئة احملايدة بعدد26.53موظف وموظفة) 13%(، تليها الفئة املوافقة جدا بعدد 46.93وموظفة )
ما بنسبة %(، أما النسبة األقل فقد كانت لكل من فئيت الغري موافقة، والغري موافقة متا2244موظفة وموظفة )

 % لكل منهما.04.08

[: عالقة توفر المعلومات الدقيقة بزيادة دقة عملية التخطيط للموارد 20( ] السؤال 16الجدول رقم )
 البشرية بالمكتية الجامعية

 النسبة املئوية         التكرارات           اإلحتماالت           
 %34.69            17             موافق جدا         
 %53.06            26             موافق         
 %10.20            05             حمايد         
 %02.04            01             غري موافق         
 %00.00            00             غري موافق متاما         
 %100              49             اجملموع          
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يتضح من خالل اجلدول أعاله أن أفراد عينة الدراسة املوافقني على أن توفر املعلومات الالزمة والدقيقة يعترب عامال 
مساعد للقيام بعملية ختطيط املوارد البشرية وزيادة دقة هذه األخرية يف املكتبة اجلامعية حتمل النسبة األكرب، حيث بلغ 

فرد بنسبة  17%(، تليها مباشرة الفئة املوافقة جدا على ذلك بعدد 53.06ة بنسبة )موظف وموظف 26عددها 
 %(.02.04%(، بعدها الفئة الغري موافقة )10.20%(، مث الفئة احملايدة بنسبة) 34.69)

 كما لوحظ من خالل اجلدول ان الفئة الغري موافقة متاما منعدمة.

رب السابقة في عملية التخطيط للموارد البشرية بالمكتبة [: أهمية التجا21( ] السؤال 17الجدول رقم )
 الجامعية

 النسبة املئوية          التكرارات           اإلحتماالت        
 %34.69           17            موافق جدا         
 %48.97           24            موافق         
 %16.32           08            حمايد          
 %00.00           00            غري موافق          
 %00.00           00            غري موافق متاما         
 %100              49            اجملموع          

    

ن التجارب السابقة يف هذا يتضح من خالل اجلدول أن عدد أفراد عينة الدراسة الذين أكدوا على موافقتهم على أ
اجملال من شأهنا أن تساعد يف القيام بعملية ختطيط املوارد البشرية باملكتبة اجلامعية مثلوا النسبة األكرب، حيث بلغ 

%ن تليها الفئة احملايدة بنسبة 34.69%، فيما بلغت الفئة املوافقة جدا نسبة 48.97موظف بنسبة  24عددهم 
 %.00.00غري موافق وغري موافق متاما كانت %، أما كل من فئيت 16.32

 

[: أهمية الموارد المادية والتقنية في عملية تخطيط الموارد البشرية بالمكتبة 22( ]السؤال 18الجدول رقم )
 الجامعية

 النسبة املئوية        التكرارات            اإلحتماالت          
 %18.36             09                  موافق جدا         
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 %63.26             31                  موافق         
 %14.28             07                  حمايد         
 %04.08            02                 غري موافق        
 %00.00            00                 غري موافق متاما        
 %100             49                 اجملموع          

 

يشري اجلدول أعاله أن عدد أفراد عينة الدراسة املوافقة على أن عملية ختطيط املوارد البشرية حتتاج املوارد املادية والتقنية 
يد .%، يف حني أن كل من فئيت موافق جدا وحما63.2موظف بنسبة  31مثلوا النسبة األكرب حيث بلغ عددهم 

%، أما الفئة الغري 04.08%، تليها الفئة الغري موافقة الغري بنسبة 14.28 -%18.36مثلت نسب متقاربة 
 %.00.00موافقة متاما مثلت نسبة 

 [: مساهمة عملية التخطيط للموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي23( ] السؤال19الجدول رقم )

 النسبة املئوية اتالتكرار             اإلحتماالت          
 %38.77             19              موافق جدا        
 %48.97             24              موافق        
 %12.24             06              حمايد        
 %00.00             00              غري موافق        
 %00.00             00              غري موافق متاما       

 %100                49              اجملموع           
 

يتضح من اجلدول أعاله ان عدد أفراد عينة الدراسة الذين أشاروا إىل أهنم موافقني على أن ختطيط املوارد البشرية 
موظف بنسبة  24رب حيث بلغ عددهم باملكتبة اجلامعية يساهم يف حتقيق الرضا الوظيفي بلغت النسبة األك

يرجع اىل أن عملية التخطيط تسعى اىل البحث عن السبل اليت تطور  -حسب وجهة نظرنا -%، وذلك 48.97
%، مث الفئة 38.77املكتبة مبا يف ذلك حتقيق رضا عامليها مبا يضمن جودة خدماهتا، تليها الفئة املوافقة جدا بنسبة 

 %.12.24احملايدة بنسبة 

 [: فهم العاملين بالمكتبة الجامعية بوضع خطط الموارد البشرية24( ]السؤال 20دول رقم )الج
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 النسبة املئوية         التكرارات            اإلحتماالت          
 %04.08             02            موافق جدا        
 %24.48             12            موافق        
 %26.53             13            حمايد        
 %20.40             10            غري موافق        
 %24.48             12            غري موافق متاما       

   
 اجملموع      

           49                 100% 

 

ع موظفي املكتبات اجلامعية يف وضع خطط املوارد يالحظ من اجلدول اختالف يف اآلراء حول وجود فهم لدى مجي
% وكانت من الفئة احملايدة، والنسبة 26.53البشرية ، حيث كانت النسب جد متقاربة، فبلغت النسبة األعلى 

%. ورمبا يرجع ذلك إىل عدم وجود عملية التخطيط 04.08األضعف كانت من نصيب الفئة املوافقة جدا بنسبة 
 مستوى املكتبة اليت يعملون هبا. للموارد البشرية على

 ثير تخطيط الموارد البشرية على جودة خدمات المكتبة الجامعية.المحور الرابع: مستوى تأ

 [: مدى مساعدة عملية التخطيط للموارد البشرية في رفع أداء العاملين26-25( ] السؤال 21الجدول )

 املئوية النسبة          التكرارات           اإلحتماالت     
 %95.91             47   نعم            
 %04.08             02   ال            

 %100             49            اجملموع       
 

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن عدد أفراد عينة الدراسة الذين أقروا بأن عملية ختطيط املوارد البشرية تساعد على 
حسب وجهة نظر -%(، وهذا راجع 95.91موظف بنسبة) 47عاملني داخل املكتبة اجلامعية بلغ رفع أداء ال

إىل كون عملية التخطيط تساعد على التحفيز، تطوير األداء اإلنساين للعمل، حل مشاكل العاملني ورعاية -العينة
يط املوارد البشرية ال تساعد على رفع شؤوهنم. يف حني جند أن النسبة األدىن ألفراد عينة الدراسة أقرت بأن عملية ختط
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%(  ورمبا يعود ذلك إىل أن هذه الفئة تعاين بعض املشاكل مثل 04.08أداء العاملني داخل املكتبة واليت بلغت )
 عدم إدراكها بوضوح هلذه العملية ، أو عدم رضاهم عن املناصب اليت يشغلوهنا مما أثر ذلك على أدائهم الوظيفي .

[: مدى أخذ انشغاالت العاملين بعين االعتبار فيما يخص الرغبة في 29-28-27السؤال ( ] 22الجدول )
 رفع جودة الخدمات 

 النسبة املئوية          التكرارات            االحتماالت        
 %34.69             17               نعم           
 %65.30            32             ال         
 %100            49             اجملموع        

 

يتضح من خالل اجلدول  أن عدد أفراد عينة الدراسة الذين مل تؤخذ انشغاالهتم بعني اإلعتبار فيما خيص رغبتهم يف 
حسب –%( ويعود سبب ذلك 65.30) 32رفع جودة خدمات املكتبة أخذت النسبة األكرب حيث بلغ عددهم 

إىل أنه يؤثر على عدم رضاهم عن العمل ، وهذا ما دفعهم  إىل التفكري يف اخلروج من املؤسسة -نة وجهة نظر العي
والبحث عن أخرى للعمل هبا. يف حني بلغ  عدد أفراد عينة الدراسة الذين أخذت انشغاالهتم بعني اإلعتبار فيما 

إىل –حسب وجهة نظرنا –راجع %( وذلك 34.69موظف بنسبة )17خيص رغبتهم يف رفع جودة خدمات املكتبة 
 إهتمام املدراء باملكتبة اجلامعية والسعي إىل تطويرها وتدارك النقائص. 

 [: تأثير تخطيط الموارد البشرية على جودة الخدمات30( ] السؤال 23الجدول )

 النسبة املئوية           التكرارات              االحتماالت           
 %95.91             47              يؤثر          
 %00.00             00              ال يؤثر          
 %04.08             02              دون إجابة        
 %100              49              اجملموع        

 

ن التخطيط للموارد البشرية يؤثر على حتقيق يتضح من خالل اجلدول السابق أن غالبية أفراد عينة الدراسة أكدوا بأ
% وذلك ألن ختطيط املوارد البشرية يعد عامال أساسيا لتحقيق رضا 95.91بنسبة  47الرضا حيث بلغ عددهم 

املكتيب من جهة واملستفيد من جهة أخرى،  التوزيع العادل للموارد البشرية حسب احتياجات كل مكتبة، ، إضافة 
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لية وسيلة لرفع أداء العاملني وحتسني مستواهم ومراعاة شؤوهنم،كما تؤدي اىل التحفيز وحتقيق اىل اعتبار هذه العم
 الرضا الوظيفي،و التخلص من مشاكل العاملني.

 ثالثا : النتائج واالقتراحات:

 النتائج الجزئية:

 فئة اإلناث هي الفئة األكثر توظيفا مبكتبات جامعة قاملة. -
 .40-31اجلامعية ترتاوح أعمارهم مابني غالبية العاملني باملكتبات  -
 يشتغل مبكتبات جامعة قاملة الكفاءات الشابة. -
 احلالة االجتماعية للعاملني مبكتبات جامعة قاملة متزوجني. اغلبها إناث. -
مكتبات جامعة قاملة حتتوي على عدد كبري من محلة شهادة الليسانس، يف حني غياب كلي لكل من شهادة  -

 راه.املاسرت و الدكتو 
 غالبية أفراد عينة الدراسة يقرون بعدم وجود ختطيط للموارد البشرية على مستوى مكتبات جامعة قاملة. -
 يتم إختيار القائم بعملية ختطيط املوارد البشرية وفق الشهادة العلمية. -
 انقسام أفراد عينة الدراسة ما بني راض وغري راضي على عملية التخطيط. -
 ارد البشرية إحداث تغيري علو مستوى مكتبات جامعة قاملة.من شأن عملية ختطيط املو  -
 عملية ختطيط املوارد البشرية تعمل على بلورة الرؤية واألهداف اإلسرتاتيجية ملكتبات جامعة قاملة. -
 عملية ختطيط املوارد البشرية تتعلق باإلستخدام األمثل للنصر البشري مبا يضمن زيادة رضا العاملني عن العمل. -
 ناث هي الفئة األكثر تأكيدا على أمهية توفر اخلرباء ومشاركة املديرين يف عملية التخطيط للموارد البشرية.فئة اإل -
 غالبية أفراد عينة الدراسة توافق على أن امليزانية مطلب أساسي يف عملية ختطيط املوارد البشرية. -
 بشرية.عالقة توفر املعلومات الدقيقة بزيادة دقة عملية ختطيط املوارد ال -
 من شأن التجارب السابقة املساعدة يف عملية التخطيط، وبالتايل حتقيق الرضا الوظيفي. -
 غالبية أفراد عينة الدراسة يؤكدون على أمهية ااملوارد املادية والتقنية يف عملية التخطيط للموارد البشرية. -
 وارد البشرية.غالبية العاملني مبكتبات جامعة قاملة ليس لديهم فم واضح بوضع خطط امل -

 النتائج العامة:

 .أغلبية العاملني مبكتبات جامعة قاملة من فئة الشباب،و احلاملني لشهادة الليسانس -
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 .ال توجد كفاءات من محلة كل من شهاديت املاسرت والدكتوراه -
 لعملية.للموارد البشرية مبكتبات جامعة قاملة،ألن معظم العاملني مل يشاركوا يف هذه ا غياب عملية التخطيط -
 تبقى الشهادة العلمية أهم عامل خيتار من خالله القائم بعملية التخطيط. -
 ترتبط عملية ختطيط املوارد البشرية باإستخدام األمثل للعنصر البشري مبا يضمن زيادة الرضا عن العمل. -
ة اليت تناولت هذا املوضوع عملية ختطيط املوارد البشرية تتطلب املوارد املالية، املعلومات الدقيقة، التجارب السابق -

 .صصنيو بعيد، إضافة إىل اخلرباء واملتخمن قريب أ
 .غموض ولبس مفهوم عملية ختطيط املوارد البشرية لدى موظفي مكتبات جامعة قاملة -
مساعدة عملية ختطيط املوارد البشرية على رفع أداء العاملني مبا يضمن حتقيق اجلودة باملكتبة اجلامعية، وذلك من  -

 .ل حتقيق الرضا عن العمل ملوظفيهاخال
ضرورة زيادة االهتمام مبوضوع ختطيط املوارد البشرية، وإعطاءه األمهية اليت يستحق سواء من خالل إزالة الغموض   -

 واللبس حول مفهومه.
كفاءات ميكن لعملية ختطيط املوارد البشرية التأثري على رضا العاملني باملكتبات اجلامعية، من خالل استقطاهبا لل -

اليت حتتاجها املكتبة من جهة، ووضع هذه الكفاءات يف مكاهنا املناسب وفقا ملايتوائم مع ختصصه وطبيعة عمله، 
ختفيف العبء عن املوظفيني احلاليني مما جيعل العمل أكثر إرياحية  وهذا ما يربز عالقة ختطيط املوارد البشرية بتحقيق 

 الرضا الوظيفي.

 يات:النتائج على ضوء الفرض

 تقوم اهليئة الوصية نيابة عن املكتبة بعملية ختطيط املوارد البشرية. األولى: الفرضية

يتضح من خالل نتائج الدراسة أن عملية ختطيط املوارد البشرية ليست من صالحيات املكتبة اجلامعية، إمنا هي من 
 رضية األوىل حتققت حلصوهلا على نسبة تأييد كافية.مسؤولية قسم إدارة املوارد  البشرية ) رئاسة اجلامعة(، وبالتايل فالف

 تتطلب عملية ختطيط املوارد البشرية املوارد املالية والبشرية. الفرضية الثانية:

من خالل نتائج الدراسة يتضح أن عملية ختطيط املوارد البشرية تتطلب املوارد املالية، لكن ليس بدرجة إرتباطها 
 العملية، وعليه فالفرضية الثانية حتققت حلصوهلا على نسبة تأييد كافية.باخلرباء واملتخصصني يف هذه 

 يؤثر التخطيط للموارد البشرية على جودة خدمات املكتبة اجلامعية. الفرضية الثالثة:
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يتضح من خالل نتائج الدراسة أن عملية ختطيط املوارد البشرية تؤثر بشكل كبري على جودة خدمات املكتبة اجلامعية 
ا تعمل على تعزيز وضعية الرضا وتعمل على تطوير مستوى العامل وحتقيق اهلدف املنشود يف تفعيل الرضا ألهن

الوظيفي مما يدفعه إىل زيادة اإلنتاجية من جهة، واجلودة يف اخلدمات املكتبية من جهة أخرى...وبالتايل فالفرضية 
 الثالثة حتققت حلصوهلا على نسبة تأييد كافية.

 :االقتراحات

 تزويد املكتبات اجلامعية بكافة الوسائل الالزمة لعملية التخطيط جنبا إىل جنب مع الكفاءات البشرية. -
 توفري الكوادر اإلدارية املناسبة واملدربة للقيام هبذه العملية وفق منهاج علمي صحيح. -
ها للقيام بعملية ختطيط توفري التدريب والدورات الالزمة للعاملني باملكتبات احلاليني لتصبح على مستوى يؤهل -

 املوارد البشرية.
 زيادة املوارد املالية الالزمة هلذه العملية. -
 جعل عملية التخطيط للموارد البشرية من أهم اخلدمات على مستوى املكتبات اجلامعية. -
 على املكتبات السعي للقيام بعملية ختطيط املوارد البشرية عوضا عن اهليئة الوصية.  -
 الت العاملني بعني اإلعتبار فيما خيص رغبتهم يف رفع جودة خدمات املكتبة اجلامعية. ضرورة أخذ إنشغا -

 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة الفصل:

إن هذه الدراسة امليدانية اليت تناولت موضوع ختطيط املوارد البشرية ودورها يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني 
أن مكتبات جامعة قاملة مل تعطي األمهية الكافية  هلذه  باملكتبات اجلامعية يف جامعة قاملة، كشفت نتائجها على
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العملية وإعطاء صالحياهتا للهيئة الوصية، وقد متثلت آثارها يف اإلخنفاض املعترب ملستوى الرضا بالوظيفة على مستوى 
لعمل على املكتبات ، ومستوى فعالية عملية التخطيط للموارد البشرية اليت من شأهنا أن تعزز من وضعية الرضا وا

 تطوير مستوى العامل لتحقيق اهلدف املنشود يف تفعيل الرضا الوظيفي وزيادة إنتاجية العاملني.
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 خاتمة :

من خالل ما تقدم ميكن القول بأن عملية ختطيط املوارد البشرية باملكتبات اجلامعية تسعى إىل حتديد االحتياجات 
فاءات ، مهارات ... إىل غري ذلك ، ألهنا هتتم باستقطاب موارد بشرية مؤهلة و تنميتها مع احلفاظ املطلوبة من ك

عليها و رعايتها و ذلك إلرضاء العاملني و ضمان والئهم للمكتبة ، و بالتايل التخطيط اجليد هلم يؤدي إىل حتقيق 
 األهداف املسطرة .

، من خالل  1945ماي  8لية ختطيط املوارد البشرية مبكتبات جامعة و يف هذه الدراسة تطرقنا إىل كيفية تأثري عم
دراسة أراء العاملني باملكتبة املوارد البشرية وفق األسس و الطرق العلمية الصحيحة ، اليت تؤهلهم إىل حتقيق أهداف 

 رى .املكتبة و أمهها تقدمي خدمات أكثر تطورا مما يرضي العاملني من جهة و املستفيدين من جهة أخ

بعد التعرض إىل الدراسة امليدانية جتلى لنا من خالل نتائجها أن مسؤولية عملية ختطيط املوارد البشرية ليست من 
 صالحيات املكتبة إمنا من صالحيات اهليئة الوصية .

ن ناحية متوسطة م 1945ماي  8و يف النهاية خلصنا إىل نتيجة عامة مفادها أن ختطيط املوارد البشرية جبامعة قاملة 
االهتمام ، و عليه على مسؤويل املكتبات أن يولو أمهية كبرية لعملية التخطيط للموارد البشرية كوهنا تسعى لتحديد 
املهارات املطلوبة لكل مكتبة ، مما خيفف العبء على موظفيها و منه حتقيق رضاهم عن العمل و رفع أداءهم و 

 حتقيق جودة اخلدمات املكتبية .   
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مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي المؤسسات الحكومية بقطاع غزة عن نظام بسيسو ، شفا سامل السقا ،  .2
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 املحور األول: بيانات شخصية

 أنثى          ذكر  الجنس: (1

 العمر:  (2

20_30  31-40  41-50   50أكثر من  
 

 الحالة االجتماعية: (3

  أرمل)ة(  مطلق)ة(  متزوج)ة(   أعزب )ة(
 

 املستوى التعليمي: (4

 دكتوراه   ليسانس  

 يرماجست   بكالوريا  

 ماستر    
 

 التخصص املنهي: (5

  ملحق باملكتبات: مستوى أول   ملحق باملكتبات: مستوى ثاني  

 مساعد باملكتبات   عون تقني  

 معاون تقني   ......................)أخرى )أذكرها 

 سنة  ..........عدد سنوات الخبرة املهنية:  (6
 

 

 هل لعملية تخطيط املوارد البشرية باملكتبة الجامعية.املحور الثاني: املسؤول او املؤ 

 

 : هل يوجد تخطيط للموارد البشرية على مستوى مكتبتكم؟7

 ال  نعم  

 

 : اذا كانت االجابة بـ ال الى ما يرجع السبب؟8

......................................................................................................................................................................... 

 

 : على اي أساس يتم اختيار القائم بعملية تخطيط املوارد البشرية في املكتبة الجامعية؟9

 الشهادات العلمية

 الخبرة املهنية

 مصالح شخصية

أخرها )أذكرها( 

......................................................................................................................................................................................................... 

 : هل سبق وان قامت املكتبة بإشراكك في عملية التخطيط؟10

 ال   نعم 

 

 ال فهل هي: : اذا كانت االجابة بـ11

 مكتبين لديهم خبرة في املجال
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 من صالحيات املدير

 من صالحيات الهيئة الوصية

 .............................................................................................................أخرى )أذكرها( ...................................................................

 

 

 : في أي مجال سبق لك وان شاركت في الخطة؟12

 فهرسة                         اعارة

 تصنيف                       مجال آخر )أذكر(.............

 

 : هل كنت راض ي على ذلك؟13

 ال   نعم 

 

 : هل احدث ذلك تغيير على مستوى املكتبة التي تعمل بها؟14

 ال   نعم  

 

 : اذا كانت االجابة بنعم كيف ذلك:15

............................................................................................................................................................................................................ 

 

 سب رأيك، هل تقوم املكتبة بالتخطيط للموارد البشرية لبلورة الرؤية واالهداف االستراتيجية لها؟: ح16

 ال   نعم 

 

: هل يمكن القول ان املكتبة تسعى من خالل هذه العملية الى االستخدام االمثل للعنصر البشري بما يضمن 17

 زيادة الرضا عن العمل؟

 ال   نعم 

 

 طلبات الضرورية لعملية تخطيط املوارد البشرية باملكتبة الجامعية.املحور الثالث: املت

 

 الفقرة الرقم
موافق 

 جدا
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 تماما

يتطلب تخطيط املوارد البشرية خبراء يتمتعون ببعد النظر والقدرة  18

على تحليل املعلومات وحل مشكالت كما يتطلب مشاركة من 

 املديرين.

     

تعتبر امليزانية مطلب أساس ي في عملية تخطيط املوارد البشرية  19

 باملكتبة الجامعية
     

توفر املعلومات الالزمة والدقيقة يعتبر عامل مساعد للقيام بعملية  20

 تخطيط املوارد البشرية وزيادة دقة هذه االخيرة في املكتبة الجامعية.
     

املجال ان تساعد في القيام بعملية  من شان التجارب السابقة في هذا 21

 تخطيط املوارد البشرية باملكتبة الجامعية
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      تحتاج عملية تخطيط املوارد البشرية املوارد املادية والتقنية  22

تخطيط املوارد البشرية باملكتبة الجامعية يساهم في تحقيق الرضا  23

 الوظيفي
     

كتبة فهم واحح في وضع خطط املوارد يوجد لدى جميع املوظفين بامل 24

 البشرية باملكتبة الجامعية
     

 

 

 املحور الرابع: مستوى تأثير تخطيط املوارد البشرية على جودة خدمات املكتبة الجامعية.

 

 :هل تساعد عملية تخطيط املوارد البشرية على رفع اداء العاملين داخل املكتبة؟25

 ال   نعم 

 

 جابة بنعم هل تساعد على: : اذا كانت اال 26

 التحفيز

 تطوير االداء االنساني للعمل

 حل مشاكل العاملين ورعاية شؤونهم

 .........................أخرى )اذكرها( ...............................................................................................................

 

 سبق وان تم اخذ انشغاالتك بعين االعتبار فيما يخص رغبتك في رفع جودة خدمات املكتبة؟: هل 27

 ال   نعم 

 

 : اذا كانت االجابة بـ ال فهل يؤثر ذلك على عدم رضاك عن عملك؟28

 ال  نعم 

 : اذا كانت االجابة بنعم فهل:29

 فكرت في الخروج من العمل واالستقالة

 عملالبحث عن مؤسسة اخرى لل

 الوالء للمؤسسة 

 عدم االهتمام والالمباالة

 .....................اخرى )اذكرها( ...............................................................................................................

 

 لرضا؟: من وجهة نظرك، هل التخطيط للموارد البشرية يؤثر على تحقيق ا30

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
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 الدراسة: ملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع إدارة املوارد البشرية يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية، حيث هدفت هذه الدراسة إىل 
أثريها على حتقيق الرضا التعرف على واقع املكتبات اجلامعية يف ظل تطبيق عملية ختطيط املوارد البشرية ومدى ت

الوظيفي للعاملني مبا يضمن زيادة جودة خدمات املكتبة، ولتحقيق أهداف الدراسة مت إعتماد املنهج الوصفي الذي 
 يصف الظاهرة موضوع الدراسة وتفسريها.

 وقد أظهرت نتائج الدراسة غياب عملية التخطيط علو مستوى مكتبات كليات جامعة قاملة كوهنا من صالحيات
 اهليئة الوصية، كما تبني أن مفهوم عملية التخطيط غري واضح ألن معظم املوظفني ليس لديهم علم ودراية بذلك.

كما خلصت الدراسة مبجموعة من النتائج األخرى وإظهار بعض اإلقرتاحات الالزمة خصوصا فيما خيص زيادة 
 امعية.االهتمام بعملية ختطيط املوارد البشرية على مستوى املكتبات اجل

 

 


