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 ملخص
ىدف البحث لدراسة وربليل واقع اداء العاملُت يف شعبة خدمات ادلستفيدين يف ادلكتبات اجلامعية ادلركزية العراقية من 

تطوير وكذلك التعرف على خالل بيان العالقة بُت ىذه الشعب وادارة ادلكتبة، وبيان دور االدارة العليا يف عملية ال
التحدايت اليت تواجو عملية التطوير والتمكن من الًتكيز على ربسُت اداء العاملُت لتحسُت اخلدمات ادلقدمة 

 اليت وزعت  استمارة استبيانومت مجع البياانت عن طريق للمستفيدين. واستند البحث على ادلنهج الوصفي التحليلي 
دين يف ادلكتبات اجلامعية عينة الدراسة ، ومت ربليل البياانت ابستخدام جلميع موظفي شعب خدمات ادلستفي
 االساليب االحصائية )مقياس ليكرت( 

عن  رضا العاملُتيف  %94وبنسبة  مكتبة جامعة دايىل كانت قد حصلت على ادلرتبة االوىلوتوصل البحث اىل ان 
ات ابالضافة اىل تطويرىم وتدريبهم ادلستمر ومنحهم ومنحهم الصالحيفيها والقيادة وبيئة العمل سياسات ادلكتبة 
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كل من مكتبة اجلامعة التكنولوجية ومكتبة جامعة كانت  و  فيها، احلوافز والتواصل بُت العاملُت يف ادلكتبات واالدارات
ها جامعة ، وتلي%83وبنسبة  ، اما مكتبة جامعة ادلثٌت فكانت ابدلرتبة الثالثة%84وبنسبة  النهرين ابدلرتبة الثانية
، وادلرتبة السادسة %75وبنسبة  , وادلرتبة اخلامسة كانت دلكتبة جامعة كربالء%78وبنسبة  تكريت ابدلرتبة الرابعة
، ومكتبة جامعة السليمانية %58وبنسبة  ، وتليها جامعة البصرة ابدلرتبة السابعة%66وبنسبة  دلكتبة جامعة بغداد

 .%55وبنسبة  تبة اجلامعة ادلستنصرية ابدلرتبة االخَتةوكانت مك ,%57وبنسبة  ابدلرتبة الثامنة
 -وتوصل البحث اىل رلموعة من التوصيات امهها:

ضرورة اخذ ادلكتبات ابحتياجات ادلوظفُت عند اعداد سياساهتا، وبناء اسس ومعايَت لتكافؤ الفرص بُت ادلوظفُت  .1
 فيما خيص التدريب والتعيُت والًتقيات واحلوافز.

 ت ادلكتبات على ربسُت العالقات بينها وبُت ادلوظفُت.ان تركز ادارا .2

.، تقييم االداء اداء العاملُت، التدريب، ادلكتبات اجلامعية :الكلمات املفتاحية  
 
  

Abstract 
The aim of the research is to study and analyze the workers’ performance in the section of the 

beneficiary services in the libraries of the Iraqi universities, through conducting a survey to explain 

the relationship between these sections and the management of each library. Also to explain the rule 

of the higher management in the process of developing, also getting to know the challenges that this 

process of development is facing and focusing on the enhancement the workers’ performance to 

improve the services provided for the beneficiaries.  

The research is based on the descriptive analytical method; data has been gathered through a survey 

application that has been distributed on the employees sections for the purpose of studying. The 

collected data has been analyzed using the statistical methods of counting (Likert Scale). 

The research has concluded that the library of Diyala University has been scored the 1st in the 

satisfaction of the workers by 94% in the library policies, the work environment and the leadership in 

it and in giving them the authorities alongside the continues development of training them and giving 

them bonuses and the ease of communication between the workers and the libraries and the 

management in it. 

Meanwhile, both the University of Technology’s library and AL Nahrain University’s library has 

scored the 2
nd

 by 84%. 

Al Muthana University Library was the 3
rd

 and scored 83%. Followed by Tikirt University as 4
th

 by 

78%, Karbala University Library was 5
th

 by 75%. The 6th rank was for Baghdad University by 66% 

followed by Al Basrah University as 7
th

 by 58% and AL Sulaymaneah University library as 8
th

 by 

57% and in the last rank was Al Mustansiriya library by 55%.  

The research has concluded a number of recommendations, below is the most important of them: 

1- The necessity of recording the library’s employees needs upon setting its policies and building 

foundations and standards to equalize the chances between the employees  regarding the training, 

employing, promotions, and bounces.  

2- The management of the libraries need to focus on enhancing the relationships with its employees. 

Keywords: University libraries, staff performance, training, performance assessment. 
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 االطار العام للدراسة
  سةامشكلة الدر 

ادلكتبة ركن اساسي من اركان اي كلية او جامعة اذ تعترب رافد من روافد تزويد ادلستفيدين ابدلعلومات وادلصادر اليت تسند العملية 
ن ىم العنصر االساسي يف صلاح او فشل عمل ادلكتبة او اي منظمة  فهل سعت ادلكتبات التعليمية وان العاملُت على خدمة ادلستفيدي

 ؟ دلواردىا البشريةاجلامعية اىل التطوير االداري 
 
 مهية الدراسة : أ

ة على ، وابلنتيجة ستنعكس بصوة مباشر لدهنم من ؤثر بشكل كبَت على اخلدمات ادلقدمةء العاملُت يف ادلكتبات يان ربسُت وتطوير ادا
، وابلتايل سيزيد من مكانة ىذه ادلكتبات واحتياجات مستفيدي ىذه ادلكتباتاداء ادلكبتات ومؤسسات ادلعلومات  لتلبية رغبات 

ويشجع مستخدميها على ارتيادىا فجودة اخلدمات اليت تقدم ستنعكس بصورة مباشرة على ادلستخدمُت وتساعد يف رفع مستواىم 
  بناء جيل واعي ومثق  قادر على بناء البلد.التعليمي وابلتايل يؤدي اىل

 الدراسة: هدف
الدراسة اىل ربليل ودراسة الواقع احلايل إلدارة التطوير  ىذه سن ادارهتا، لذا تسعىباالنسان يقوم  ان عملية التطوير عملية حتمية

وبيان  ل بيان العالقة بُت ىذه الشعب وادارة ادلكتبة،اجلامعية ادلركزية العراقية من خال عبة خدمات ادلستفيدين يف ادلكتباتوربسينو يف ش  
التعرف على التحدايت اليت تواجو عملية التطوير للتمكن من الًتكيز على ربسُت اداء دور االدارة العليا يف عملية التطوير، وكذلك 

 لتحسُت اخلدمات ادلقدمة للمستفيدين. العاملُت
 تساؤالت الدراسة :

 :على التساؤالت التالية ة االجابةرباول الدراس
 ؟.ادلوظفُتىل ادلكتبات اجلامعية تعمل على تدريب وتطوير   .1
 ىل ادلكتبات اجلامعية تعمل على اشراك موظفيها يف رسم سياسات ادلكتبات؟. .2
 ؟.ادلوظفُتىل ادلكتبات اجلامعية تراعي عملية االتصال والتواصل بُت  .3

 
  منهج الدراسة :

 الدراسةفي التحليلي حيث مت عرض واقع اخلدمات، ومن مث ربليل ادلعلومات اليت مت مجعها من استند البحث على ادلنهج الوص
 ادليدانية.

 
 :دوات الدراسةأ
( استمارة استبيان وزعت على مجيع موظفي قسم خدمات 141االستبيان جلمع البياانت من عينة البحث اذ مت توزيع ) استعمالمت 

( استمارة على النحو اآليت: بغداد 123استالم ) دراستها يف البحث، وقد مت تلجامعات اليت سبلادلستفيدين يف ادلكتبات ادلركزية 
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(، 6(، ادلثٌت )8، دايىل )(11، كربالء )(11(، البصرة )8(، تكريت )5(، النهرين )12(، التكنولوجية )31(، ادلستنصرية )24)
 بياانهتا مت إمهاذلا.( استمارة مل تستكمل 17علماً أنَّ ىناك ) (.9السليمانية )

 ادلوضوع لتحقيق اىداف البحث.( واليت تتناسب مع 1ادلقاييس االحصائية )مقياس ليكرت ابستعمالربليل البياانت مت قد و 
 

 :حدود الدراسة 
يت، البصرة،  ، تكر ، ادلستنصرية ، التكنولوجية ، النهرين  احلدود اجلغرافية: مت اجراء الدراسة يف ادلكتبات ادلركزية لكل من جامعة

 ، ادلثٌت ، السليمانية( يف العراق.كربالء، دايىل
مشلت الدراسة موظفي شعبة خدمات ادلستفيدين يف ادلكتبات عينة البحث بغض النظر عن زبصصاهتم ومؤىالهتم : احلدود البشرية

 العلمية ومستوايهتم الوظيفية.
 ن.شعبة خدمات ادلستفيدياداء العاملُت يف احلدود ادلوضوعية : 

 
 الدراسات السابقة:  
الدراسة اىل التعرف  تىدف   (2116، عدانن شاكردمحم)  يف ادلكتبات اجلامعية العراقيةتنمية مهارات العاملُت دمحم عدانن شاكر. .1

كتبات ادل من مهارات العاملُت يف اقسام ا ان ترفع من مستو  االداء وتنميعلى اىم السبل والوسائل والربامج التنموية اليت من شاهن
املُت اجلامعية فضال عن ضرورة التقييم والتقومي والتنظيم اجليد لإلدارة وتوفَت العوامل والدوافع اليت من شاهنا ان تسهم يف عملية دفع الع

  لتنمية مهاراهتم يف العمل.

 ادللك عبدالعزيزة خدمات ادلكتبات اجلامعية: دراسة تطبيقية على خدمات مكتبات جامعة دىشام عباس عبدهللا .قياس جو  .2
 ((2115،ىشام عباس عبدهللا )

ىدف البحث للتعرف على خدمات ادلكتبات اجلامعية اليت تقدمها جامعة ادللك عبدالعزيز جبدة والتعرف على مد  جودة اخلدمات 
مستو  جودة اخلدمة  ادلقدمة ومت استخدام االستبانة كاداة رئيسية يف البحث، ومن ابرزالنتائج اليت توصل اليها البحث ىو اطلفاض

 .يزادلقدمة يف مكتبات جامعة ادللك عبدالعز 

جنان )11621 برقم  ISOاستخدام تقييم االداء العام اخلاص ابدلكتبات اجلامعية العراقية وفقا دلعيار جنان صادق عبدالرزاق.  .3
،2111) 

اخلاصة بتقييم  11621برقم  ISOاصفة الدولية دلعيار ىدف البحث اىل تقييم االداء يف ادلكتبات ادلركزية للجامعات العراقية وفق ادلو 
 .االداء يف ادلكتبات اجلامعية وقد استخدم ادلنهج الوصفي ) التحليلي( 

 ،ليلى)  االداء الوظيفي يف االمانة العامة للمكتبة ادلركزية ليلى سعدون زلمود ذايب، اديان مهدي صاحل الدولعي. اتريخ تطور .4
 (2119،الدولعي

                                                           
ال  االحصاءات. وب لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف االختبارات النفسية استنبطو عامل النفس رينسيس ليكرت يستعمل يف االستبياانت وخباصة يف رلمقياس ليكرت ىو اسل 1

 ويعتمد ادلقياس على ردود تدل على درجة ادلوافقة او االعًتاض على صيغة ما . 
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ومعاجلتها، ووضع االسس العلمية لتحسُت اداء ادلكتبة احلايل، وتوثيق جزء  والوظيفيةللوقوف على ادلعوقات التنظيمية  ىدف البحث
 من اتريخ ادلكتبة وادلتمثل ابدلالك والتاىيل واخلدمات الفنية وادلعلوماتية، واعطاء صورة شاملة من خالل البياانت حول فلسفةاالدارات

 العليا يف ادلكتبة.

5. Lubans, Johan . Productivity in libraries: managers step aside (Lubans,1992). 

اثر تعرف على االنتاجية يف ادلكتبات وخصوصا درجات انتاجية العاملُت يف ادلكتبات االكادديية وقد تضمنت الدراسة لل الدراسة تىدف
 ، اساليب االدارة ، اعمال ادلوظفُت.فريق العمل بعض اجملاالت يف انتاجية العاملُت وىي االعالن والتكنولوجيا

 
 الدراسة النظرية

ىداف التطوير االداري ىو كل اجلهود اذلادفة اىل زايدة فاعلية ادلنظمة وحسن استغالل ادلوارد ادلتاحة فيها شلا يؤدي اىل ربقيق اىدافها وا
ناك من يعترب التطوير ىو تغيَت واخرين يعتربونو ربسُت وىناك من يعتربه االفراد العاملُت فيها وربسُت نوعية احلياة الوظيفية واجملتمعية، وى

 -ذبديد، وغَتىم يعتربه اصالح ويهدف اىل:
 اشاعة جو من الثقة بُت االفراد العاملُت يف سلتل  ادلستوايت. .1
 لمنظمة.ة لزايدة درجة االنتماء ليالعمل على اجياد توافق وتطابق بُت االىداف الفردية واالىداف التنظيم .2
 تساعد على تبٍت ادلدراء وادلشرفُت الساليب ادارية دديقراطية يف االشراف كاالدارة ابالىداف. .3
 تعويد العاملُت على شلارسة الرقابة الذاتية ورقابة النفس. .4
 العمل بنظم احلوافز حبيث يتم ربطها بتطبيق االىداف التنظيمية وتطوير االفراد. .5
 مة وزايدة القدرة على التكي  مع ادلتغَتات البيئية ادلختلفة.خلق مناخ تنظيمي فاعل يف ادلنظ .6
 .(2115،روش )زايدة فهم عمليات االتصال والصراعات واساليب القيادة من خالل زايدة الوعي حبركة اجلماعة .7

بشكل مستمر واليت ربتاج اىل اما التحسُت ادلستمر فيهدف اىل تطوير العمليات واالنشطةادلتعلقة ابالالت وادلواد واالفراد وطرق االنتاج 
وابلتايل تقع على االدارة مسؤولية توفَت صلاح جهود دعم االدارة العليا وتشجيعها من خالل منح احلوافز ادلادية وادلعنوية ادلناسبة 

ة بصورة التحسُت ادلستمر وىدف التحسُت ادلستمر ىو الوصول اىل االتقان الكامل عن طريق ربسُت العمليات االنتاجية للمنظم
 (2119زلفوظ،)مستمرة
عنصر اساسي يف تقييم اجلامعة واالعًتاف هبا. وان صلاح  واليت ىيصلاح ادلؤسسات االكادديية مرتبط بتطور مكتباهتا وكفايتها   ودبا ان

التطورات السريعة  ليستطيعوا مواكبة موظفيهاتلجأ ادلكتبات لتطوير  ااي مكتبة يرتكز على جودة اخلدمات اليت تقدمها للمستفيدين لذ
 وادلتتابعة حيث ان ادلسار الوظيفي بدأ يتغَت دلالحقة ىذه التطورات. 

ادلسار الوظيفي ىو رلموعة ادلراكز الوظيفية اليت يتدرج خالذلا الفرد خالل حياتو الوظيفية ولذلك فان العديد من االفراد ينظرون اىل ان 
ققوه من اصلازات يتفق مع اماذلم وطموحاهتم وحيدث العكس يف حالة االحساس ابن ىذا ادلسار نظرة رضاء يف حالة شعورىم ابن ما ح

  ادلسار الوظيفي مل يسهم يف ربقيق ماكانوا يصبون اليو.
ان النظرة للمسار الوظيفي اختلفت عن السابق النو سابقا كان ينظر اليو على انو رلرد التدرج العلى خالل ادلناصب الوظيفية يف شركة 

ُت على االكثر ابلنسبة جملموعة وظيفية معينة، اما االن فنجد ان ادلسار الوظيفي غالبا ما يتاثر ابلفرد اكثر من اتثَته ابدلنظمة او شركت
ض ير  ادلسار الوظيفي يف ادلستقبل لن يكون يف ععلى ان يقوم الفرد بتغيَته من وقت الخر حسب الظروف البيئية ادلتغَتة لدرجة ان الب
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من ادلناصب ادلتدرجة يف السلطات وادلسؤوليات وذلك بسبب زايدة كثرة انتقاالت الفرد من وظيفة الخر  ومن منظمة شكل رلموعة 
 . (2117ديسلر، ) الخر  االمر الذي قد يتطلب منو بدء مسار وظيفي جديد لوظيفة اخر  يف منظمة اخر 

ار الوظيفي، فالفرد يعد ادلسؤول االول واالخَت عن تنمية مساره الوظيفي فرد وادلدير وادلنظمة ادوارا ىامة يف تنمية ادلسال من يلعب كلو 
 -:ور يتمثل يف دلفرد لحيث عليو ان يبدا بتقييم اىتماماتو ومهاراتو وقيمو وان ايخذ ذلك بعُت االعتبار عند اختياره ادلسار لو ف

 ان يقتنع دبسؤوليتو عن تنمية مساره الوظيفي. .1
 وقيمو ومهاراتو.القيام بتقييم اىتماماتو  .2
 البحث عن ادلعلومات الوظيفية وكذلك ادلوارد اليت سبكنو من اداء وظيفتو. .3
 صياغة االىداف ووضع اخلطط الوظيفية. .4
 البحث عن فرص التطوير ادلمكنة. .5
 التحدث مع مديره عما قد يواجهو من مشكالت يف مساره الوظيفي. .6
 التصرف يف ضوء خطط وظيفية حقيقية. .7
 -ثل يف:يتم دور ادلديرو 

 توفَت ادلعلومات مرتدة وفورية عن مستوايت اداء الفرد. .1
 زبصيص مهام تنموية للفرد, وتقدمي الدعم الالزم لو. .2
 ادلشاركة يف مناقشات تنمية ادلسار الوظيفي. .3
 دعم واتييد خطة تنمية وتطوير ادلوظفُت. .4
 -فيتمثل يف: دور ادلنظمةاما 

 يت تتبعها على مجيع ادلوظفُت.نشر رسالة ادلنظمة ورؤيتها واالجراءات ال .1
 توفَت فرص للتدريب والتطوير. .2
 توفَت ادلعلومات عن ادلسارات الوظيفية. .3
 .(2117ديسلر، )تقدمي تشكيلة متنوعة من اخليارات الوظيفية .4

 
 تقييم االداء

ابفضل صيغة لغرض زبفيض   فيهاادلوارد ادلوجودة  استثمارتحقيق عائد اكرب عن طريق ل االعمالتسعى ادلكتبات كغَتىا من منظمات 
ان ربسُت االداء يتاثر و كل  االنتاج بدون ان يؤثر على نوعية ادلنتج ) اخلدمة( لغرض كسب رضا ادلستفيدين من ىذه اخلدمة . 

 ة. بعناصر سلتلفة منها ادلوارد البشرية، واالالت وادلعدات وادلوجودات الثابتة االخر  دبا يتالئم مع نوع العمل، والنظم االداري
ما، اما يف ادلنظمات فيعٍت ربقيق اىداف ادلنظمة بغض النظر عن طبيعة او اختالف االداء يف اللغة ىو اصلاز او اسبام او تنفيذ عمل ف

 ووعيو واستيعابو دلهامو للعمل بطريقة اصلازه  يتاثر   ادلنظمةلدن مستو  اداء الفرد لواجباتو واعمالو ادلكل  هبا من ان و ىذه االىداف 
ختصاصاتو واحاطتو ابلتوقعات اليت قد ربدث مستقبال اثناء عملو، ومد  تنفيذه واصغائو لتوجيات ادلشرف عليو، وعادة حيدد اداء وا

الشخص بكمية ونوعية معينة زلددة وفق اسس ومقاييس تتبناىا ادلنظمات لتكون منهج تستند عليو ادلنظمة لضبط ادلنتج اخلاص هبا 
ان اداء عمل  الفرد يف ادلنظمات عادة يتم تقييمو ومراجعتو لكي تتبُت للمنظمة التطور   .(23:2115الكرخي،)  وسلوكية االفراد فيها

ادلهٍت لو ، وعادة التقييم يتم بناء على اسس ومعايَت موضوعية تبُت كيفية اصلازه للعمل يف ضوء ىذه االسس وتتخذ التدابَت لتحسُت 
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ابلكفاءة والفاعلية اي مد  استخدامو االمثل للموارد وحسن االستفادة منها لتحقيق اىداف  وتطوير اداءه اذ يتم ربط ادائو للعمل
 .(13: 2118،حلريري)ا ادلنظمة

 -ان عملية ادارة االداء تتضمن :
 وضع االىداف والتوجهات االسًتاتيجية للمنظمة. .1
 ادلهام. تعري  وتنفيذ ادلهام لتحقيق تلك االىداف وربطها ابىداف الفرد لتحقيق تلك .2
 مراجعة اداء تلك ادلهام على مجيع ادلستوايت التنظيمية والوحدات االدارية واالفراد العاملُت. .3
 .(2118:221دمحم دمحم، ) مراجعة كل من االىداف والتوجهات يف ضوء نتائج ادلخرجات .4

 
 وىناك ثالثة طرق ديكن االستعانة هبا يف تقييم اداء الفرد ىي:

 ئج.طريقة الًتكيز على النتا .1
الطريقة السلوكية اليت تركز على سلوك ادلوظ  ومالحظة كيفية اداءه للعمل ىل يعمل بطريقة صحيحة او خاطئة وتكون  .2

 ادلالحظة مبنية على ادلخرجات اذ جيري ربليل االخطاء وتقدمي مقًتحات او خطوات تصحيحية ذلذه االخطاء.
 .(14: 2118،حلريري)ا مثل القدرة الشخصية وادلهارة وادلعرفة طريقة الًتكيز على القدرة الشخصية اذ اتخذ نقاط القوة

 وتشتمل ادلعايَت التقييمة مايلي:
 السلوك واالنضباط وعالقتو بزمالئو. .1
 ادلستو  ادلهٍت او الفٍت ابالداء وسرعة االصلاز. .2
 ادلستو  االداري وربملو ادلسؤولية وعالقاتو االفقية والرأسية ابالدارة. .3
 ام بقواعد العمل.االنضباط وااللتز  .4
 التعاون مع الزمالء. .5
 فهمو لطبيعة عملو. .6
 سلوكو مع رؤسائو وزمالئو. .7
 سلرجات عملو الذي يؤديو ابلفعل. .8
 كمية وجودة ما يؤديو من عمل. .9
 انتظامو ودقة توقيتاتو. .11
 ديو دلهام عملو طبقا للتوصي  الوظيفي.أت .11
 احلضور واالنصراف. .12
 كر بشكل خاص.ربمل ادلسؤولية واالمانة بشكل عام والف .13
 اديانو بروح عمل الفريق. .14
 قدرتو على التعلم وتفهم نظام العمل يف ادلنظمة من عدمو. .15
اشهر حيث يكون ربت التدريب للتأكد من قدرتو على استيعاب وتنفيذ ما  3الًتكيز على االلتزام دبواعيد الدوام خالل اول  .16

 يوكل اليو من اعمال.
 ادلقابلة مطابق الرض الواقع.ادلراقبة وفيما اذا كان ما قدمو يف  .17
 مراقبة فيما اذا كان لديو مشاكل تؤثر على سَت العمل. .18
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 التوافق واالندماج مع فريق العمل. .19
 الصدق يف ادلعاملة مع الزمالء والعمالء وادلدراء. .21
 القدرة على ربقيق االىداف يف وقتها. .21
 ع ادلدراء وادلسؤولُت.مالقدرة على اعداد التقارير ومناقشتها  .22
 قدرة على اسبام ادلهام بوقتها وابلشكل ادلطلوب.ال .23
 العمل دون احلاجة للتوجيو واالدارة ادلستمرة. .24
 القدرة على ازباذ القرارات. .25
 القدرة على التعبَت الشفهي. .26
 حل ادلشاكل والتحدايت دون الرجوع اىل ادلدراء. .27
 .(126-2117:125الكرخي،) القدرة على طرح االفكار واثراء الوظيفة ابخلربات السابقة .28

 
 التدريب

الفرص  وتوفَتالتدريب عملية منظمة ومستمرة لتنمية رلاالت واذباىات الفرد او اجملموعة لتحسُت االداء واكساهبم اخلربة ادلنظمة 
ساليب اال واستعمالادلناسبة للتغيَت يف السلوك من خالل توسيع معرفتهم وصقل مهاراهتم وقدراهتم عن طريق التحفيز ادلستمر على تعلم 
 احلديثة لتتفق مع طموحهم الشخصي وما زبطط اليو االدارة مع مراعاه احتياجاهتم واحتياجات ادلنظمة ادلستقبلية

لية ادلنظمة واجلهد ادلنظم الذي يهدف اىل اكساب او تغيَت اذباىات ومهارات ومعارف مفالتدريب ىو الع  .(21: 2119)العزاوي،
 .(21: 2117،زلروس )امحدبكفاءة وفاعليةادلتدرينب لتحقيق اىداف ادلنظمة 

وادلنظمة جيب ان ال تتجاىل تعليم وتطوير موظفيها لتستطيع احلفاظ على قابلية النمو واالستمرار يف رلتمع سريع 
 النشطة االدارية اذ عن طريقها ديكن رفع الكفاءة االنتاجية واخلدمية وربسُتابللتدريب مكانو مهمة و  (Bhatia,2005:3)التغَت

برفع كفائتو عن طريق جعلو قادرا على ربليل  اساليب العمل وربقيق اىداف ادلنشأة بكفاءة وربقيق مستو  عايل من االشباع الفردي
ت ومهارات مطلوبة لتحقيق الكفاءة يف العمل، ويف نفس الوقت ذبعلو قادرا قابلياتو وكفاءتو ابالضافة اىل جعلو قادرا على تعلم سلوكيا

 .(19: 2119)العزاوي،تكنلوجيعلى التطور ال

التدريب ال يقتصر على رلرد تزويد ادلتدربُت ابدلعلومات الضرورية لتنميتهم ذباه وظائفهم والوظائ  االخر  الكساهبم ادلهارات ان 
عمل على تطوير بل يالوسائل واالساليب احلديثة ابدلمارسة الفعلية  استعمالاجلديدة وتغيَت سلوكهم وسبكينهم من اكتساب القدرة على 

ادلوارد ادلتاحة  الستثمارفع كفائتو ر ذات الفرد لرفع مستو  طموحو وينمي دوافعو وحيدد نظرتو للدور الذي يلعبو وحيسن معدل ادائو و 
ليو ، فالفرد يستطيع ان يطور انشطة الدور الذي يلعبو ويطوره ويضي  عوتنميتها ورفع االنتاجية واليت بدورىا ترفع كفاءة بلوغ اذلدف

 .(8-7: 2111)دمحم عبدالفتاح، ويعدل فيو حيث ان التدريب خيدم كال من الشخص والدور الذي يلعبو وتطوير العالقة بينهما 
 يهدف التدريب اىل:_و 

 تطوير معارف ومهارات ادلوارد البشرية واكساهبم مهارات جديدة تنسجم مع متطلبات العمل يف ادلنظمة. .1
 ودبختل  االختصاصات. ربسُت كفاءة االداء ابدلنظمة .2
 تعزيز روح العمل اجلماعي. .3
 رفع الروح ادلعنوية للعاملُت وربفزىم. .4
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 ظم واساليب العمل وتكنولوجيا ادلعلومات.نمواكبة التطورات احلديثة يف رلال  .5
 تشخيص معوقات العمل وربديد سبل ذباوزىا. .6
 . (21: 2115)الكليباوي،  دهتيئة البيئة ادلناسبة لالبداع واالبتكار وادخال التغيَت والتجدي .7

 ولكي يكون التدريب فعاال وينجح يف ربقيق اذلدف منو يتطلب رلموعة من ادلبادئ اليت جيب ان تتحقق وىي:
 توفر الرغبة لد  ادلتدرب. .1
 تصميم الربانمج التدرييب على اساس االحتياجات التدريبية. .2
 ان يكون ىناك تناسب بُت التكلفة والعائد من التدريب. .3
 ية متابعة ادلتدرب يف عملو بعد تدريبو.امه .4
 مراعاة الفروق الفردية بُت ادلتدربُت. .5
 التفرقة بُت ادلشكالت اليت تعاجل ابلتدريب وتلك اليت ال تعاجل ابلتدريب. .6
 اال يتم التدريب دبعزل عن ابقي سياسات ادلنظمة. .7
 يكون رلرد شهادة شكلية بل جيب ان يكون ملزم ان تتوافر يف التدريب ادوات واليات ربقق االلتزام ابلتدريب دبعٌت اال .8

 (31-29:  2117،امحد زلروس) خالل اختبارات وتقييم فعلي قائم على اكثر من معيار

 التحفيز
ان صلاح اي مكتبة او منظمة يتوق  على خربات العاملُت فيها وامكانياهتم، فقد يتم تعيُت االفراد ذوي الكفاءات العالية وتطور وتنمي 

م ابستمرار ومع ذلك قد ال يقوم ىؤالء بتحقيق مستوايت مرضية او مقبولة من االداء، اذ ان االداء ماىو اال دالة للقدرة على قدراهت
 تنفيذ ادلهام اليت يكل  هبا ادلوظ  والرغبة يف أتدية ىذه ادلهام.

وبدون الرغبة ابالداء ابدلقدار والدرجة نفسها لن  فعملية اختيار ادلوظ  من ذوي اخلربات وتدريبو ادلستمر واكسابو ادلهارات لتطويره
لسد النقص يف مستو  اشباع  تووالرغبة يف العمل اتيت من ترمجة االىداف الذاتية للفرد واستجاب ،يؤدي اىل ربقيق اىداف ادلنظمة

من جهة وربقيق اىدافو من جهة  حاجاتو ادلتنوعة واليت توجو سلوكو واداءه ابلشكل الذي يضمن ربقيق اىداف ادلنظمة اليت يعمل هبا
فيع وتقدمي اخلدمات لًت اخر  من خالل ما تتبعو من سياسات وبرامج متنوعة كسياسة االجور والرواتب والتحفيز والتدريب وا

 (.334-333: 2111،العزاوي، عباس ) واالمتيازات ادلادية وادلعنوية

م وحاجاهتم ورغباهتم ومستو  طموحاهتم ولذلك تكون استجابتهم متباينة ان االفراد يف ادلنظمة يتباينون من حيث ميوذلم واذباىاهت
النواع احلوافز والدوافع اليت تقدمها ادلنظمة للعاملُت للحصول على استجابتهم بشكل اجيايب لربارلها وخططها ادلتنوعة من جهة، 

عليم معُت، وما ربتلو من موقع يف اذليكل التنظيمي واجبات ومهام وما تتطلبو من مهارة واستعداد ومستو  ت نوالوظيفة دبا ربويو م
للمنظمة، وما سبنحو لشاغلها من القاب واحًتام من قبل افراد اجملتمع تثَت الرغبة لد  الفرد يف العمل، وربفزه ابذباه ربقيق اىداف 

دلوظفُت اجليدين ووضعهم يف فعملية اختيار ا ،(295: 2115،القريشي احلمَتي،  العزاوي، )ادلنظمة بشكل كفوء من جهة اخر 
الوظائ  اليت تتالئم مع مواصفاهتم وطموحاهتم عملية لن تكون متكاملة مامل تقوم ادلنظمة بصيانتهم واشباع رغباهتم ببعض احلوافز 

الجور او ادلرتب دون ادلهام ادلطلوبة منهم بفاعلية عالية. ان اؤ وادلزااي واخلدمات لكي تستطيع االحتفاظ هبم وجعلهم راغبُت ابلعمل وي
ىو ادلقابل الذي حيصل عليو الفرد كقيمة للوظيفة اليت يشغلها، اما احلافز فهما العائد الذي حيصل عليو نتيجة لتميزه يف اداء العمل. 

وادلوجود يف فاحلافز ىو الوسيلة اليت تستطيع هبا االدارة ان ربث العاملُت على اداء واجباهتم بصورة غَت اعتيادية، وىو العامل احملرك 
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ىا االدارة حلث العاملُت على البيئة احمليطة للفرد واليت ربثو على ربسُت مستو  ادائو يف ادلنظمة، وىو االداة واخلطط والوسائل اليت تثَت 
 .(191-189: 2119)السامل، عادل ،  اداء عمل زلدد بشكل متغَت

 
 االتصال

وسائل واشكال بسيطة يف البداية وكان يركز على العالقة بُت االنسان واخية االتصال نشاط انساين رافق احلياة االنسانية وازبذ  
االنسان فهو عملية ديناميكة متصلة احللقات ويستند على اخللفية االجتماعية والنفسية والثقافية ويرتبط ابدلتغَتات البيئية ادلرتبطة 

سالة من مصدر معُت اىل مستقبل واحد او اكثر هبدف نقل ادلعلومات ابدلوق  العام لالتصال. فاالتصال ىو العملية اليت تنتقل هبا الر 
 وواحلاجات وادلشاعر وادلعرفة والتجارب بشكل شفوي او ابستخدام وسائل اخر  لغرض االقناع او التاثَت على السلوك، وعن طريق

عة لغرض التوصل اىل افعال زلددة تسهم يف ربقيق تنتقل االراء وادلفاىيم واالفكار وتلقى ردود الفعل عن طريق نظام دقيق للتغذية الراج
 (191-189: 2119،وائل )اىداف معينة

ولالتصاالت دور مهم يف االدارة اذ ان تنوع انشطة ادلدير اليومية من حيث االجتماعات واالتصاالت وتبادل التقارير ضرورية جدا 
تفاعلية تتضمن االتصال ابلرؤساء وادلرؤسُت وزمالء العمل والفئات الصلاز العمل وىي مجيعا ربتوي على علميات االتصال. فاالدوار ال

االخر  خارج ادلنظمة كذلك فان ادوار القرارات تتطلب من ادلدير التعامل بقدر من ادلعلومات أتيت من اطراف عديدة ومصادر سلتلفة 
يت االدوار ادلعلوماتية مركزة على لقرارات للتنفيذ لتأعنيُت هبذه الكي تستخدم يف صناعة وازباذ القرارات ومن مث يتم ايصاذلا اىل ادل

 متطلبات تقاسم ادلعلومات والبياانت وارساذلا اىل سلتل  اجلهات الداخلية واخلارجية.
ترتبط االتصاالت بشكل مباشر بوظائ  االدارة االساسية كالتخطيط والتنظيم والرقابة والقيادة فعمليات فحص البيئة واتشَت افق 

التخطيطية وازباذ القرارات وغَتىا وكلها تتطلب قدر من االتصاالت واحلوار والتفاعل مع سلتل  اجزاء ادلنظمة. وان تفويض  العملية
ل واقناع لغرض ان يكون التفاعل اجيابيا وحيقق ىدف ادلنظمة، ابالضافة اىل االصالحية والتنسيق وتطوير ادلنظمة تتطلب عمليات اتص

العامري، ) وضع ادلعايَت ورقابة االداء كلها وظائ  ال ديكن القيام هبا دون وجود نظام لالتصاالت فعال وكفوءتطوير انظمة ادلكافأت و 
 (523:.2116الغاليب ، 

 ان االتصاالت االدارية ربقق مزااي متعددة لالفراد وادلنشآت منها:
 تساعد االفراد على فهم وادارك طبيعة االعمال وادلهام اليت يقومون هبا. .1
 اعد على تنمية العالقات االنسانية داخل ادلنظمة، وخلق التعاون ادلشًتك بُت االفراد كل يف رلال زبصصو.تس .2
تساعد عل معرفة معوقات العمل وبيان ىل ىي انبعة من التنظيم نفسو ام من االفراد، الن ربديد مصدرىا يساعد عل اجياد  .3

 احللول ادلناسبة ذلا.
بُت ادلدير ومراكز االداء مثل ازباذ القرارت او رسم السياسات اليت تتطلب وجود نظام  مهزة الوصلعملية االتصال تعد  .4

 اتصاالت بُت ادلدير ومراكز ادلعلومات يف ادلنظمة وبينو وبُت مرؤوسيو لتنفيذ ىذه السياسات واالوامر.
عليو يسهل عليو االتصال ابالفراد ومكانتو يف التنظيم واجراءات العمل، وبناء تساعد على ربديد دور كل فرد يف ادلنشأة  .5

 واجلماعات االخر .
 ان االتصال ىو الوسيلة االساسية لتوحيد وتنسيق اجلهود ادلختلفة يف التنظيم وىو وسيلة الحداث التغيَت يف السلوك. .6

الشميمري، ) ية% من اوقاهتم تقضى يف االتصاالت االدار 75سبثل االتصاالت جزءا كبَتا من اعمال ادلديرين اليومية فحوايل 
 وحىت تكون عملية االتصال انحجة البد من توفر الشروط التالية: (313: 2111عبدالرمحن، 
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 ان يكون االتصال مبنيا على اىداف زلددة مسبقا وسلططا ذلا بشكل سليم. .1
 ضرورة توفر الثقة وادلصداقيو بُت العاملُت واالدارة. .2
 م للمعاين وكذلك ان يكون االتصال مناسبا خلرباهتم ومعتقداهتم.ن يتناسب االتصال مع ادراك االفراد ودرجة فهمه .3
 ان يكون االتصال يف ضوء احتياجات ادلنظمة. .4
اتباع التسلسل اذلرمي يف التنظيم حبيث ال يكون ىناك ذباوز مرجع، اي ان ال يتصل اداري مع مرؤوس اتبع اىل اداري اخر  .5

 والعكس صحيح.

 (.251: 2118العميان ،)صال وزايدة فعاليتواالصغاء اجليد يؤد اىل تقوية االت

 خدمات املكتبات
ليات تقوم ادلكتبة بعمليات وانشطة تتعلق دبصادر التعلم ادلطبوعة وغَت ادلطبوعة واليت مت اقتنائها او توفَتىا يف ادلكتبة ومت اجراء العم

 -اخلدمات للمستفيدين واليت تتضمن : ها وحفظها وصيانتها لغرض توفَتمالفنية عليها اي مت فهرستها وتصنيفها وتنظي
 خدمات االعارة الداخلية واخلارجية دلصادر التعلم. .1
 اخلدمات ادلرجعية واالرشادية ادلختلفة. .2
 اخلدمات االعالمية سواء من خالل لوحة االعالانت او من خالل نشرة ادلكتبة وغَتىا. .3
وعمل الكشافات  دلوضوعات معينة او دلناسبات خاصة اخلدمات الببليوغرافية ادلختلفة مثل اعداد قوائم ببلوغرافية .4

 وادلستخلصات ومراجعات الكتب وتقدديها للمستفيدين.
 خدمة تدريب الطلبة وادلستفيدين على التعامل مع مصادر ادلكتبة وخدماهتا. .5
 .( 276: 2119)وائل، خدمة االتصال والبحث يف قواعد نظم ادلعلومات واالنًتنت .6
 . اليت ربيط ادلستفيدين علما ابحدث ادلواد اليت مت اقتنائها يف ادلكتبةو  خدمة االحاطة اجلارية .7
وىي اعالم ادلستفيدين ابحدث ادلواد اليت مت افتنائها يف ادلكتبة واليت تقع ضمن اىتماماهتم   خدمة البث االنتقائي للمعلومات .8

 .(2115)العزي، م مواد تقع ضمن ىذه االىتماماتاليت مت تثبيتها لد  ادلكتبة ليتم ارسال االشعارات ذلم عندما يتم استال
 

 للمكتبات التخطيط االسرتاتيجي
لربط ادلنظمة يف اداء العمل او الوظفية ابحسن وجو  يستعملالتخطيط االسًتاتيجي ىو اداة من ادوات العملية االدارية يف ادلنظمات 

 وحقيق االىداف والغاايت بطريقة مشًتكة وتقوم بتقييم وتكيي  توجوبضمن طاقاهتا والتاكد من ان القو  العاملة لديها يعملون معا لت
ادلنظمة ضلو االستجابة للبيئة ادلتغَتة ادلتواجدة فيها، اي ان التخطيط االسًتاتيجي ديثل جهدا منظما النتاج قرارات وافعال اساسية 

التخطيط االسًتاتيجي للمنظمات بصورة عامة ان  .(114: 2118)دمحم دمحم، ادلنظمة وتركيز على ادلستقبلتشكل وتوجو ماىية 
فيها  قد تكون البيئة اليتوبضمنها ادلكتبات يتضمن اعداد الطريقة االحسن لالستجابة لظروف وبيئة ادلكتبة او منظمة ادلعلومات و 

 يت ربدث يف البيئة اخلارجية ذلات وتتخذ القرارات اليت ذبعلها تستطيع مواكبة التغَتات الؤ ابلتغَتامتغَتة اىل حد كبَت لذلك يتم التنب
 .(116: 2118)دمحم دمحم، 

 ان التفكَت االسًتاتيجي الداء ادلكتبة او مرفق ادلعلومات يتضمن ثالثة متطلبات ىي:
 توافر غرض زلدد. .1
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 معرفة وفهم كامل ابلبيئة احمليطة وما تشتمل عليو من قو  مؤثرة قد ربد من ربقيق الغرض احملدد. .2
 االستجابة الفعالة للقو  ادلؤثرة.االبتكار لتطوير  .3

 -والتخطيط االسًتاتيجي يسهم يف :
 اداء الفعل والتصرف السليم. .1
 بناء رؤية مبنية على القيم واالخالقيات ادلهنية واجملتمعية. .2
 تقبل االعتماد على اجملتمع احمليط. .3
 االرتكاز على القو  اخلارجية واحلساسة لبيئة ادلكتبة. .4
 بياانت اجلودة والبناء عليها.االعتماد الكامل على  .5
 االنفتاح على التساؤل ادلستمر عن الوضع احلايل. .6

 (.116: 2118)دمحم دمحم، التضمُت كجزء رئيسي يف االدارة الفعالة للمكتبة او مركز ادلعلومات ادلعُت

 
 الدراسة امليدانية

 :حتليل اسئلة االستبيانأواًل: 
  1وفق معيار ليكرت مت ربليلهاو ادلرفقة يف ادللحق ن ااستمارة االستبي اجاابت ادلبحوثُت علىمن بياانت المت مجع 

 الرضى عن سياسات املكتبة: :احملور االول
 وتوقعات ادلوظفُت عند قيامها إبعداد ومراجعة وتطوير سياساهتا وإجراءاهتا. بعُت االعتبار احتياجات ادلكتبة خذأت .1

 جات وتوقعات العاملُت عند اعداد وتطوير سياساهتاخذ ادارات ادلكتبات احتيامد  أ( يوضح 1جدول )
 

تليها كل من جامعة ادلثٌت واجلامعة ، %96وبنسبة  4,8 جامعة دايىل حصلت على اعلى قيمة ان( 1من جدول ) يتضح
عن  اجاابهتم تقع ضمن مد  راضي سبامااذ كانت نسبة  %،84وبنسبة  4,2 جامعة تكريتف %،86وبنسبة  4,3 جيةلو التكنو 
 كربالء% و 81وبنسبة  4  نالنهريجامعة اما  ،خذ ادلكتبة احتياجات وتوقعات ادلوظفُت عند قيمامها ابعداد ومراجعة سياساهتا ا

 2,8% والسليمانية 61بنسبة  3,1البصرة فكانت مد  اجابتهم تقع ضمن راضي نوعا ما، ولكل من  %78وبنسبة  3,9
نسبة كانت  دقفجامعة بغداد اما جاابهتم تقع ضمن مد  زلايد، قد كانت ا%  ف54وبنسبة  2,7 ادلستنصريةو %، 56وبنسبة 

 .%48وبنسبة  2,4إذ بلغت  وحسب نسب الوزن النسيب ادلبينةجاابهتم تقع ضمن مد  غَت راضي ا
                                                           

* تكرارات 5اىل غَت راضي سباما وحلساب الوزن ادلوزون لكل جامعة مت تطبيق ادلعادلة  1اىل غَت راضي، و  2اىل زلايد، و  3ضي نوعا ما، و اىل را 4اىل راضي سباما، و  5مت اعطاء وزن  1
رلموع االشخاص ادلبحوثُت يف تلك * تكرارات غَت راضي سباما ومت تقسيم الناتج على 1* تكرارات غَت راضي  + 2* تكرارات زلايد + 3* تكرارات راضي نوعا ما + 4راضي سباما + 

ويتم طرح  21الن ادلقياس ادلستخدم ىو مخاسي فيكون الناتج  5على  111اجلامعة. ودلعرفة ماذا تعٍت قيمة الوزرن ادلوزون الذي مت احلصول عليو يتم ربديد الفًتات ويكون ذلك بتقسيم 
فسيمثل غَت راضي، اما  2.59-1.81عندىا ديثل غَت راضي سباما، اما اذا كان الناتج بُت  1.79-1الناتج بُت والذي ديثل طول الفًتة ولذلك عندما يكون  1.81فيكون  1من  21

فسيمثل راضي سباما.    5 -4.21  فسيمثل راضي نوعا ما، اما اذا كان الناتج بُت 4.19-3.41فسيمثل زلايد ، اما عندما يكون الناتج بُت   3.39 -2.61اذا كان الناتج بُت 
 .21الستخراج الوزن النسيب يتم ضرب الوزن ادلوزون * و 
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ت ادلوارد عند تطبيق إجراءات وسياسا تعتمد ادلكتبة أسس ومعايَت زلددة ومعلنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بُت ادلوظفُت-2
 البشرية مثل التدريب، التعيُت، االحالل الوظيفي، الًتقية، الزايدات السنوية، ادلكافآت واحلوافز وغَتىا

 أسس ومعايَت زلددة ومعلنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بُت ادلوظفُتاعتماد ادلكتبة على مد  يبُت  (2جدول )
 
 
 
 

من  يتضح 
إذ كانت نسبة إجاابهتم تقع ، تليها كل من اجلامعة التكنلوجية وجامعة هنرين، نسبة ى اعلى ان جامعة دايىل حصلت عل( 2) جدول

كربالء و  بغدادو ادلثٌت اما جامعة عن اعتماد ادلكتبة السس ومعايَت معلنة لضمان تكافؤ الفرص بُت ادلوظفُت،  ضمن راضي سباما 
ت والبصرة فكانت اجاابهتم زلايدة، بينما حصل اجلامعة ادلستنصريةاما جامعة تكريت ففكانت اجاابهتم تقع ضمن راضي نوعا ما، 

 فكانت ضمن مد  غَت راضي. على أقل نسبة جامعة السليمانية
 تطبق ادلكتبة خطط لتحديد احتياجاهتا من ادلوارد البشرية وتوفَتىا ابلوقت ادلالئم. -3

 شرية وتوفَتىا ابلوقت ادلالئم.خطط ادلكتبة لتحديد احتياجاهتا من ادلوارد الب ( يبُت3جدول )
 
 
 

ان جامعة دايىل كانت ابدلرتبة االوىل تليها اجلامعة التكنلوجية فجامعة النهرين ومجيعها كانت اجاابهتم  (3)رقم  يتضح من جدولو 
جامعة ادلثٌت فيت جامعة تكر  من ، وابلنسبة لكلادلوارد البشرية ا منعن تطيبق ادلكتبة خطط لتحديد احتياجاهت ضمن مد  راضي سباما

وجامعة السليمانية  اما جامعة البصرة وجامعة بغداد واجلامعة ادلستنصرية جامعة كربالء فقد كانت ضمن مد  راضي نوعا ما، مث و 
 فكانت ضمن ادلد  احملايد.

 .ُتلتقييم مع ادلوظفتطبق ادلكتبة نظام مبٍت على معايَت زلددة لتقييم أداء ادلوظفُت بشكل دوري، ويتم مشاركة نتائج عملية ا .4
 ادلكتبة على معايَت زلددة لتقييم أداء ادلوظفُت بشكل دوري ( يبُت تطبيق4جدول )

 
 
 
 
 

عن  فان جامعة دايىل كانت ابدلرتبة االوىل تليها اجلامعة التكنلوجية وكانت اجاابهتم ضمن مد  راضي سباما( 4) يتضح من جدول
فقد كانت فبغداد جامعة ادلثٌت  وجامعة كربالء و تكريت النهرين و ، وابلنسبة لكل من جامعة اءتطبيق ادلكتبة دلعايَت زلددة لتقيم االد

ضمن مد  راضي نوعا ما، اما جامعة السليمانية واجلامعة ادلستنصرية فكانت ضمن ادلد  احملايد، وكانت جامعة البصرة ضمن مد  
 غَت راضي.
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 دوري ويتم دراسة وربليل نتائجها ونشرىا بشفافية. تطبق ادلكتبة آلية لقياس رضى ادلوظفُت بشكل -5
 تطبيق ادلكتبة آلية لقياس رضى ادلوظفُت بشكل دوريمد  ( يبُت 5جدول )

من  يتضح 

عن قيام ادلكتبة  فان جامعة دايىل كانت ابدلرتبة االوىل تليها اجلامعة التكنلوجية وكانت اجاابهتم ضمن مد  راضي سباما (5جدول )
، وابلنسبة لكل من جامعة تكريت وجامعة النهرين فجامعة مث جامعة كربالء، فجامعة بغداد فقد  وظفُت بشكل دوريبقياس رضا ادل

 فكانت ضمن ادلد  احملايد.ادلثٌت فجامعة السليمانية مث اجلامعة ادلستنصرية امعة جكانت ضمن مد  راضي نوعا ما، اما 
والتطويرية بناء على التغذية الراجعة من ادلوظفُت من مصادرىا ادلختلفة مثل تعمل ادلكتبة على ازباذ االجراءات التحسينية  -6

 الشكاو  واالقًتاحات، استبياانت رضى ادلوظفُت )االجتماعات،
 ( يبُت  ازباذ ادلكتبة لالجراءات التحسينية والتطويرية بناء على التغذية الراجعة من ادلوظفُت6جدول)

 
  

  
 
 

، وابلنسبة عن قيام ادلكتبة ابجراءت تطويرية ربسينية عة دايىل كانت اجاابهتم ضمن مد  راضي سباماان جام( 6يتضح من جدول )
لكل من جامعة النهرين،  فجامعة ادلثٌت تكريت وتليها كل من اجلامعة التكنولوجية، وجامعة تكريت وجامعة كربالء فقد كانت ضمن 

فكانت اجاابهتم  تليها كل من اجلامعة ادلستنصرية وجامعة البصرة عة السليمانيةمد  راضي نوعا ما، اما ابلنسبة جلامعة بغداد وجام
 .ضمن ادلد  احملايد

 احملور الثاين : الرضا عن القيادة
 والتحسُت ادلستمريف ادلكتبة كما تعمل على تشجيع ادلوظفُت على ادلشاركة يف عمليات التطوير  تقوم القيادة بتعزيز ثقافة التميز -7

 وتشجيع ادلوظفُت على ادلشاركة يف عمليات التطوير ( يبُت ادارة القيادة بتعزيز ثقافة التميز يف ادلكتبة7جدول )
 
 

  

وكل من جامعة تكريت وجامعة ان جامعة دايىل كانت ابدلرتبة االوىل تليها اجلامعة التكنلوجية فجامعة النهرين ( 7يتضح من جدول)
، وابلنسبة عن تشجيع ادلكتبة دلشاركة ادلوظفُت يف عمليات التطوير والتحسُت ادلستمر سباما كانت اجاابهتم ضمن مد  راضيادلثٌت   
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واجلامعة ادلستنصرية فكانت ضمن وجامعة البصرة جامعة كربالء فقد كانت ضمن مد  راضي نوعا ما، اما جامعة بغداد فلكل من 
 .اضي، اما جامعة السليمانية فقد كانت ضمن مد  غَت ر ادلد  احملايد

 تقوم القيادة بتشجيع العمل بروح الفريق من خالل تشكيل فرق العمل واللجان وتوفَت بيئة مالئمة لتبادل ادلعلومات  -8
 ( ييبُت دور القيادة بتشجيع العمل بروح الفريق من خالل تشكيل فرق العمل واللجان8جدول )

 
 

  

تليها جامعة ادلثٌت فجامعة النهرين تليها جامعة كربالء مث اجلامعة التكنوجلية  فان جامعة دايىل كانت ابدلرتبة االوىل (8يتضح من جدول)
امعة بغداد مث جل، وابلنسبة عن قيام ادلكتبة بتشجيع العمل بروح الفريق ومجيعها كانت اجاابهتم ضمن مد  راضي سباماوجامعة تكريت 

 رة واجلامعة ادلستنصرية فكانت ضمن ادلد  احملايد.جامعة السليمانية فكانت ضمن مد  راضي نوعا ما، اما جامعة البص
 مساندة ادلوظفُت لتحقيق خططهم وأىدافهم، وتقدير جهودىم واصلازاهتم ابألسلوب والوقت ادلالئم تعمل القيادة على -9

 مساندة ادلوظفُت لتحقيق خططهم وأىدافهم، وتقدير جهودىم ( يبُت9جدول)
  
 
 
 

عن قيام ادلكتبة دبساندة ادلوظفُت  ىل كانت ابدلرتبة االوىل تليها جامعة ادلثٌت ضمن مد  راضي سباماان جامعة داي( 9يتضح من جدول)
فقد كان فجامعة بغداد وجامعة تكريت كل من اجلامعة التكنلوجية، وجامعة النهرين وجامعة كربالء ل، وابلنسبة يف ربقيق اىدافهم 

، وابلنسبة للجامعة ادلستنصرية فقد كان السليمانية فكانت ضمن ادلد  احملايدة جامعمد  اجاابهتم ضمن مد  راضي نوعا ما، اما 
 .مد  اجاابهتم ضمن غَت راضي

تقوم القيادة بتعزيز ثقافة ادلشاركة وادلبادرة والتمكُت وابألخص سبكُت ادلوظفُت واعطاءىم الصالحيات ادلرتبطة بطبيعة عملهم  -11
 ادلكتبةعلى كافة ادلستوايت االدارية داخل 
 ( يبُت سبكُت ادلوظفُت واعطاءىم الصالحيات ادلرتبطة بطبيعة عملهم11جدول )

 

( ان جامعة دايىل كانت ابدلرتبة االوىل تليها جامعة النهرين مث جامعة ادلثٌت فاجلامعة التكنولوجية ضمن مد  11يتضح من جدول)
، وكانت جامعة كربالء فجامعة تكريت مث جامعة بغداد ضمن بتعزيز ثقافة ادلشاركة وادلبادرة والتمكُت عن قيام ادلكتبة  راضي سباما
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د  اجاابهتم ضمن فكانت ضمن ادلد  احملايد، وابلنسبة للجامعة ادلستنصرية فقد كان ماما جامعة السيمانية مد  راضي نوعا ما، 
 .غَت راضي

 وعدالة وشفافية يتعامل معك مديرك ادلباشر ابحًتام -11
 ( يبُت تعامل ادلدير مع ادلوظ  ابحًتام وعدالة وشفافية11جدول)

% تليها جامعة 111ان كل من جامعة دايىل وجامعة ادلثٌت فكانت ابدلرتبة االوىل وقد حصلت على نسبة (  11يتضح من جدول) 
عن تعامل ادلدير مع ادلوظفُت ابحًتام  مد  راضي سباما النهرين مث جامعة تكريت مث كل من اجلامعة التكنلوجية وجامعة كربالء ضمن

، وكانت جامعة البصرة  فجامعة بغداد مث جامعة السليمانية ضمن مد  راضي نوعا ما، اما ابلنسبة للجامعة ادلستنصرية فقد  وعدالة
 كان مد  اجاابهتم ضمن زلايد.

 تلبيتهاو بشكل دوري للتعرف على احتياجاهتم وطلباهتم  تستخدم القيادة أساليب وقنوات زلددة للتواصل مع ادلوظفُت. 12
 ( يبُت  أساليب وقنوات زلددة للتواصل مع ادلوظفُت12جدول )

 
 
 
 
 

عن  ها جامعة ادلثٌت مث جامعة النهرين ضمن مد  راضي سبامايان جامعة دايىل قد حصلت على اعلى نسبة تل (12يتضح من جدول)
، وكانت كل من اجلامعة التكنلوجية، وجامعة تكريت وجامعة كربالء  لى احتياجاهتمعظفُت للتعرف مع ادلو  تواصل القيادة بشكل دوري

جامعة البصرة فقد كان مد  اجاابهتم مث فجامعة بغداد ضمن مد  راضي نوعا ما، اما ابلنسبة جلامعة السليمانية فاجلامعة ادلستنصرية 
 ضمن زلايد.

 االعتبار عند ازباذه القرارات بعُتيقوم مديرك أبخذ أفكارك وآرائك  - 13
 ( يبُت دور االدارة أبخذ أفكار وآراء ادلوظفُت بعُت االعتبار عند ازباذه القرارات13جدول )
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ها جامعة ادلثٌت مث جامعة النهرين وجامعة تكريت ضمن يان جامعة دايىل قد حصلت على اعلى نسبة تل( 13يتضح من من جدول)
، وكانت جامعة كربالء مث اجلامعة التكنلوجية ضمن مد  راضي نوعا ما، اما الدارة ابفكار واراء ادلوظفُتعن اخذ ا مد  راضي سباما
 .مد  غَت راضيضمن  فكانت السليمانية فاجلامعة ادلستنصريةالبصرة فكانت ضمن زلايد اما ابلنسبة جلامعة 

  احملور الثالث : التمكني واشراك املوظفني  
ص  وظيفي للموظ  يتضمن ادلسؤوليات وادلهام وادلؤىالت وادلهارات ادلطلوبة حبيث يتم تطبيقو ومراجعتو تعتمد ادلكتبة و  -14

 احتياجاتو الوظيفية وتطويره بشكل دوري ودبا يتالءم مع
 وظيفي للموظ اللوص  ل تطبيق ادلكتبة ( يبُت14جدول )

 
 
 
 
 

كانوا ضمن مد  راضي النهرين   و التكنولوجياتليها و  ادلثٌت ، ايىل قد حصلت اعلى نسبة مثد جامعةان  (14يتضح من جدول )
بغداد ضمن مد  راضي نوعا ما، وكل مث تكريت ، اما كربالء, فللمسؤوليات وادلهام وادلهارات ادلطلوبة يفسباما عن التوصي  الوظي

  من جامعة البصرة وادلستنصرية فالسليمانية ضمن مد  زلايد.
 .ريب واالدوات وادلعلومات الالزمةادلوظفُت من حيث منح وتفويض الصالحيات وتوفَت التد تقوم ادلكتبة بتمكُت - 15

 ( يبُت امكانية ادلكتبة دبنح وتفويض الصالحيات وتوفَت التدريب واالدوات وادلعلومات الالزمة للموظفُت15جدول)
 

سباما عن توفَت الصالحيات وتوفَت التدريب اما  ( راضُتىل قد حصلت اعلى نسبة مث ادلثٌت ( ان)جامعة داي15يتضح  من جدول)
فادلستنصرية( كانوا ضمن زلايد، اما البصرة  جامعة ) ماا ،ما ( كانوا ضمن راضي نوعاتكريتو  التكنلوجيافمث كربالء النهرين ،جامعة )

 فكان ادلد  غَت راضي. بغداد و  جامعة السليمانية
 ل وآليات العمل وأىدافها االسًتاتيجية واليت ربقق اسًتاتيجية ورؤية ورسالة ادلكتبةتقوم ادلكتبة إبشراكك يف إعداد خطط العم. 16

 ( يبُت إشراك ادلكتبة يف إعداد خطط العمل16جدول )
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( ضمن راضي سباما عن ادلثٌتالنهرين فكانت ايضا قد حصلت على اعلى نسبة، مث   دايىل)جامعة كل من   ( ان16يتضح  من جدول)
( كانت ضمن مد  راضي نوعا ما، بغداد ليهاتاما جامعة التكلنوجيا، فكربالء مث تكريت و ،فُت يف اعداد خطط العملاشراك ادلوظ

  اما السليمانية فكانت ضمن مد  زلايد يف حُت ان كل من جامعة ادلستنصرية والبصرة فكانوا ضمن مد  غَت راضي.
 ر السياسات واالجراءات ادلتعلقة إبدارة ادلوارد البشريةدبشاركة ادلوظفُت عند مراجعة وتطوي ادلكتبة تقوم. 17

 ( يبُت دور ادلكتبة دبشاركة ادلوظفُت عند مراجعة وتطوير السياسات17جدول )
 

فقط كانت ضمن مد  راضي سباما عن مشاركة ادلوظفُت يف مراجعة وتطوير السياسات،  دايىل  ( ان  جامعة17يتضح من جدول )
فكربالء، مث ادلستنصرية بغداد ، اما جامعة )،  ( كانت ضمن مد  راضي نوعا ماالنهرينتكنولوجيا و  مثادلثٌت ،فتكريت ،  اما جامعة )

  ضمن مد  زلايد.( وتليها السليمانية
 والتحسُت ادلستمر تعمل ادلكتبة على تشجيع ادلوظفُت ومساندهتم لتقدمي االفكار االبداعية و ادلشاركة يف عمليات التطوير. 18

 ( يبُت دور ادلكتبة على تشجيع ادلوظفُت ومساندهتم لتقدمي االفكار االبداعية18ول )جد
 
 

كانت ضمن كربالء  و تكريت اما ، ( ضمن مد  راضي سباماتكنولوجيامث ادلثٌت ، و دايىل مث النهرين ) جامعة ( ان18يتضح جدول )
ايد، اما جامعة السليمانية فكانت ضمن ادلد  غَت راضي كانت ضمن مد  زل فادلستنصرية والبصرة بغداد مد  راضي نوعا ما،اما 

  عن تشجيع ادلوظفُت ومساندهتم يف تقدمي االفكار االبداعية.
 تقوم ادلكتبة إبشراكك يف عمليات تطوير وتبسيط االجراءات اخلاصة بعملك .19

 جراءات( يبُت قيام ادلكتبة ابشراك ادلوظفُت يف عمليات التطوير وتبسيط اال19جدول رقم )
 

( كانوا راضُت سباما عن اشراك ادلوظفُت يف تطوير تكنولوجياتليها الادلثٌت ، فدايىل مث النهرين ،  ) جامعة ان (19يتضح جدول )
كانوا ضمن ( ، فالبصرةسليمانيةاما جامعة )ال، ( كانوا راضُت نوعا مابغدادفكربالء ،و  تكريتاما جامعة )،  وتبسيط اجراءات العمل

  د يف حُت كان موظفي اجلامعة ادلستنصرية غَتراضُت.مد  زلاي
 تعمل ادلكتبة على توفَت بيئة عمل تتمتع ادلرأة فيها بفرص متساوية، لتمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة يف العمل وازباذ القرار .21
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 بيئة عمل تتمتع ادلرأة فيها بفرص متساوية مد  توفَت ادلكتبة( يبُت 21جدول )
 

مث لوجيا، يف حُت كانت اجلامعة التكن، ( ضمن مد  راضي سباما  النهرينفمث ادلثٌت، )دايىل ان جامعة  (21جدول )من يتضح 
كانت ضمن مد  زلايد   (مث ادلستنصريةبغداد فالبصرة ، اما جامعة ، ( ضمن مد  راضي نوعا ماسيلمانيةتليها الكربالء، فتكريت، 

  مرأة.صوص توفَت بيئة عمل وفرص متساوية للخب
 احملور الرابع : التدريب والتطوير

تقوم ادلكتبة بتوعية ادلوظ  اجلديد ابألنظمة والقوانُت والتعليمات ادلعتمدة يف الوزارة عند التعيُت والتوعية للموظفُت بتلك  .21
 االنظمة والتعليمات يف حال تعديلها وتطويرىا

 ُت والتعليمات ادلعتمدة( يبُت توعية ادلوظ  اجلديد ابألنظمة والقوان21جدول)
 

( كانت ضمن مد  ادلثٌتو  التكنولوجيامث دايىل ،تليها ، على اعلى نسبة النهرين قد حصلت) ان جامعة (21)اجلدول  يتضح من
بغداد ، مث  كربالء ، و  تكريتراضي سباما عن توعية ادلوظفُت اجلدد ابالنظمة والقوانُت والتعليمات ادلعتمدة، يف حُت ان جامعة )

  فكانت ضمن مد  زلايد.  (مث ادلستنصرية سليمانيةاما جامعة )ال، ( ضمن مد  راضي نوعا ماالبصرةف
تقوم ادلكتبة بتطبيق آليات لتحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفُت ووضع وتطبيق خطط تدريبية بناء على ىذه  .22

 االحتياجات
 

 حتياجات التدريبية والتطويرية للموظفُتتطبيق آليات لتحديد االديثل ( 22جدول )
 

( كانوا راضُت سباما عن تطبيق ادلكتبة أللية لتحديد االحتياجات التدريبية دايىل مث النهرين)( ان جامعة 22يتضح من جدول )
اما  ،عا ما ( ضمن مد  راضي نو البصرةفتكريت، وتليها كربالء ،   مثالتكنولوجيا فادلثٌت ، يف حُت كانت جامعة ) ،للموظفُت
 فكانت ضمن مد  زلايد بينما اجلامعة ادلستنصرية فكانت ضمن مد  غَت راضي. (مث السليمانية بغدادجامعة)
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ربرص ادلكتبة على تدريب وبناء قدرات ادلوظ  وتطوير مهاراتو من خالل إشراكو يف الدورات التدريبية، ورشات العمل،  .23
 الندوات، وغَتىا

 موتطوير مهاراهت ُتبتدريب وبناء قدرات ادلوظف ةكتب( يبُت دور ادل23جدول )

، وبناء قدرات ادلوظفُت بمد  راضي سباما عن قيام ادلكتبة بتدري ن( كانت ضمدايىل مث النهرين)ان جامعة  (23يتضح من جدول )
مد  راضي نوعا ما، اما اجلامعة كانت ضمن   البصرة(تليها تكريت ، ف كربالء،و   بغدادفادلثٌت ، و تكنولوجيا يف حُت كانت جامعة )ال

 ادلستنصرية والسليمانية فكانت ضمن مد  زلايد.
 يتم تدريبك على كافة االجراءات ادلتعلقة بعملك وكيفية تنفيذىا، وتدريبك على االجراءات يف حال تطويرىا .24

 تدريب ادلوظ  على كافة االجراءات ادلتعلقة بعملو وكيفية تنفيذىاديثل ( 24جدول)
 

يف حُت ان ،  ( ضمن مد  راضي سباماكربالءتليها  النهرين، فادلثٌت، و  دايىل مث تكنولوجيا)ان جامعة  (24تضح من جدول )ي 
كانت ضمن مد  راضي نوعا ما، اما جامعة )البصرة مث ادلستنصرية( فكانت ضمن مد  زلايد بينما بغداد (   مث تكريت ،جامعة )

 عن تدريب ادلوظفُت على كافة االجراءات ادلتعلقة ابلعمل. السليمانية فكان ادلوظفُت غَت راضُت
تقوم ادلكتبة وبشكل دوري بعقد ورشات توعية ابدلفاىيم االدارية ادلختلفة مثل إدارة ادلعرفة، إدارة الوحدة، إدارة ادلخاطر، مفاىيم  .25

 التمييز وغَتىا
 

 دارية ادلختلفة مثل إدارة ادلعرفة( يبُت دور ادلكتبة بعقد ورشات توعية ابدلفاىيم اال25جدول)

 اما ،قد ورش توعية ابدلفاىيم االداريةمث تكنولوجيا( كانوا راضُت سباما عن قيام ادلكتبة بع دايىل)ان جامعة  (25يتضح من جدول)
ايدة، اما ضمن راضي نوعا ما، يف حُت ادلستنصرية فالبصرة كانت االجاابت ضمن زل بغداد(مث تكريت ، فكربالء ،فالنهرين، 

 السليمانية فكانت اجاابهتم ضمن مد  غَت راضي.
 .تقوم ادلكتبة دبراجعة برامج التدريب والتطوير اليت يتم وضعها وتطبيقها .26
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 دبراجعة برامج التدريب والتطوير اليت يتم وضعها وتطبيقها ( يبُت دور ادلكتبة26جدول )

يف حُت   ،( كانوا راضُت سباما عن قيام ادلكتبة دبراجعة برامج التدريب والتطويرياكنولوجمث الت دايىل)ان جامعة  (26يتضح من جدول )
ضمن مد  راضُت نوعا ما، اما كل من اجلامعة ادلستنصرية والبصرة والسليمانية  كربالء(  مث تكريت،و  بغدادفالنهرين، كانت جامعة )

 فكانت ضمن مد  زلايد.
 لموظ  وتوفر فرص للتطور الوظيفيتعمل ادلكتبة على ربديد مسار وظيفي ل .27

 ( دور ادلكتبة بتحديد مسار وظيفي للموظ  وتوفر فرص للتطور الوظيفي27جدول )
 
 

من  يتضح 

في للموظ  وتوفَت فرص للتطور الوظيفي، اما يفقط كان ادلوظفُت راضُت سباما عن ربديد ادلسار الوظ( ان جامعة دايىل 27جدول )
تليها  البصرةمث السليمانية، فبغداد، اما جامعة ) ،( كانوا راضُت نوعا ماتكريتفكربالء، تليها   النهرين،مث ا، فالتكنولوجيادلثٌت، جامعة )

 ادلستنصرية( فكانت ضمن مد  زلايد.
 احملور اخلامس : االتصال والتواصل

 ت االدارية ادلختلفةادلكتبة على وضع خطط للتواصل مبنية على احتياجات ومتطلبات التواصل بُت ادلستواي تعمل . 28
 (  يبُت دور ادلكتبة على وضع خطط للتواصل بُت ادلستوايت االدارية ادلختلفة28جدول )

 

( كانوا راضُت سباما عن وضع ادلكتبة خطط للتواصل بُت تكريتمث ادلثٌت مث التكنولوجيا ودايلىى، )( ان جامعة 28يتضح من جدول)
مث السليمانية فادلستنصرية البصرة اما ،  ( كانوا راضُت نوعا مابغدادفكربالء ، مث  النهرين ، عة )يف حُت كانت جام، ادلستوايت االدارية 

 فكانت االجاابت ضمن احملايد.
تقوم ادلكتبة بتوفَت تواصل دوري فعال بُت ادلوظفُت وادارة ادلكتبة من خالل اساليب التواصل ادلختلفة مثل االجتماعات،  . 29

 االلكًتوين وغَتىا.واللقاءات، الربيد 
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 تواصل دوري فعال متبادل بُت ادلوظفُت وادارة ادلكتبةبتوفَت ( يبُت دور ادلكتبة 29جدول )
( كانوا راضُت سباما عن دور ادلكتبة ابجياد تواصل دوري النهرينو  دايىل وادلثٌت مث التكنولوجيا)( ان جامعة 29يتضح من جدول )
فكانت ضمن  (البصرةو مث ادلستنصرية  السليمانيةف، كانوا راضُت نوعا ما، يف حُت جامعة) بغداد( كربالء  وتكريت فعال، اما جامعة )

 مد  زلايد.
ادلكتبة بتطبيق سياسات لتشجيع ادلوظفُت على تبادل ادلعرفة وادلعلومات وربقيق مبدأ احلوار والتواصل الفعال داخل ادلكتبة  تقوم .31

 جبميع أقسامها ووحداهتا
 بُت دور ادلكتبة بتطبيق سياسات لتشجيع ادلوظفُت على تبادل ادلعرفة وادلعلومات( ي31جدول)

 
 

( كانوا راضُت سباما عن دور ادلكتبة بتطبيق وتكريت النهرينف تليها ادلثنىى،فدايىل مث التكنولوجيا، )( ان جامعة 31يتضح من جدول )
مث ادلستنصرية وتليها السليمانية ف بغداد،يف حُت كانت جامعة ) ،ا ماكانوا راضُت نوع  كربالءاما جامعة   ،سياسات لتشجيع ادلوظفُت
 البصرة( كانوا زلايدين.

توفر ادلكتبة عدد مناسب من أجهزة احلاسوب واالنظمة اليت تضمن وصول ادلوظفُت وادلعنيُت إىل ادلعلومات الصحيحة ويف  .31
 ادلناسب إلسبام العمل وادلهام الوقت

 جهزة احلاسوب واالنظمة اليت تضمن وصول ادلوظفُت وادلعنيُت إىل ادلعلومات( يبُت توفر أ31جدول)
 
 
 
 
 

 اما جامعة ، جامعة )دايىل مث التكنلوجيا وادلثٌت( راضُت سباما عن توفَت ادلكتبة الجهزة احلاسوب واالنظمة( ان 31يبُت جدول )
  ة )بغداد مث البصرة فادلستنصرية( فكانوا زلايدين.ريت والسليمانية مث النهرين( فكانوا راضُت نوعا ما، اما جامعتك)
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 احملور السادس : الرضا عن بيئة العمل

 تقوم إدارة ادلكتبة بتوفَت بيئة عمل آمنة وصحية للموظفُت. 32
 ( يبُت دور إدارة ادلكتبة بتوفَت بيئة عمل آمنة وصحية للموظفُت32جدول)

( كانوا راضُت سباما عن توفر بيئة عمل امنة تكنولوجياوتليها الالنهرين، فوادلثٌت  دايىل مث تكريت)جامعة  ان (32يتضح من جدول )
وصحية للموظفُت، اما جامعة )البصرة مث كربالء( فكانوا راضُت نوعا ما، يف حُت ان جامعة )بغداد و السليمانية مث ادلستنصرية( 

 فكانوا زلايدين.
 وتبادل ادلعلومات واالفكار ناسبة لدعم نشاطات االبتكار واالبداع للموظفُتتعمل ادلكتبة على توفَت الوقت والبيئة ادل .33

 ( يبُت توفَت الوقت والبيئة ادلناسبة لدعم نشاطات االبتكار واالبداع للموظفُت33جدول )
من  يتضح 

يف حُت ان  ،االبتكار واالبداع ( راضُت سباما عن توفَت الوقت والبيئة ادلناسبة لدعم نشاطاتدايىل مث النهرين)جامعة  ( ان33جدول )
فكربالء( كانوا راضُت نوعا ما، اما جامعة ) بغداد مث البصرة فادلستنصرية( فكانت اجاابهتم ضمن تكنولوجيا مث تكريت، جامعة )

 مد  زلايد.
 تقوم ادلكتبة بتطبيق برامج خاصة برفاه ادلوظفُت مثل النشاطات االجتماعية والرايضية والثقافية .34

 تطبيق برامج خاصة برفاه ادلوظفُت مثل النشاطات االجتماعية والرايضية والثقافية يبُت( 34ل )جدو 

كانوا راضُت نوعا ما عن تطبيق ادلكتبة لربامج لرفاه   التكنولوجيا(مث دايىل مث النهرين وتكريت )( ان جامعة 34يتضح من جدول )
ء وتليها السليمانية( كانوا زلايدين بينما جامعة )البصرة فادلستنصرية( غَت ادلوظفُت، يف حُت كانت جامعة ) ادلثٌت فبغداد وكربال

 راضُت.
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أكرب يف  تقوم ادلكتبة إببقاء ادلوظفُت على اطالع دائم ابألمور االدارية احلالية وادلستقبلية، ومساعدهتم على الشعور ابرتباط .35
 عملهم

 االدارية احلالية وادلستقبليةدائم ابألمور بشكل ادلوظفُت اطالع ( يبُت 35جدول )
 

يتضح 
من 

مث  ادلثٌت ،اما جامعة ) ،( كانوا راضُت سباما عن اطالعهم بشكل دائم عن االمور االداريةمث النهرين دايىل) جامعة ( ان35جدول )
، اما جامعة )السليمانية مث كانوا زلايدين  (مث البصرة بغدادف كربالء،( كانوا راضُت نوعا ما يف حُت كانت جامعة )  تكريتو  تكنولوجيا

 ادلستنصرية( فكانوا غَت راضُت.
 تعمل ادلكتبة على اتباع آليات لتشجيع ادلوظفُت على ادلشاركة يف االنشطة اجملتمعية .36

 ( يبُت اتباع آليات لتشجيع ادلوظفُت على ادلشاركة يف االنشطة اجملتمعية36جدول)
 

( كانوا راضُت سباما عن اتباع ادلكتبة آلليات لتشجيع ادلوظفُت على تكريتفدايىل، )ادلثٌت مث  ( ان  جامعة36يتضح من جدول)
كانوا راضُت نوعا ما، يف حُت كانت جامعة ) بغداد   كربالء(مث  النهرين، فتكنولوجيا، اما جامعة )ال، ادلشاركة يف االنشطة اجملتمعية

 فادلستنصرية مث البصرة( كانت زلايدة.
 فاظ على سرية وأمن ادلعلومات والبياانت ادلتعلقة ابدلوظفُتتقوم ادلكتبة ابحل .37

 فاظ على سرية وأمن ادلعلومات والبياانت ادلتعلقة ابدلوظفُتاحل( يبُت 37جدول)

( كانوا راضُت سباما على حفاظ ادلكتبة على سرية وامن ادلثٌتفالتكنولوجيا و ، مث النهرين دايىل)( ان جامعة 37يتضح من جدول)
( كانوا راضُت نوعا ما يف حُت كانت اجاابت موظفي مكتبةاجلامعة البصرة وكربالء مث بغداد والسليمانيةاما جامعة ) ،ممعلوماهت

 ادلستنصرية زلايدة.
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 احملور السابع : الرضا عن التحفيز وتقدير جهود املوظفني
 ابألسلوب والوقت ادلالئمتطبق ادلكتبة  نظام لتحفيز ادلوظفُت ومكافأهتم بناء على جهودىم وأدائهم  .38
 

 ( يبُت تطبيق ادلكتبة نظام لتحفيز ادلوظفُت ومكافاهتم38جدول )

اما  ،( كانوا راضُت سباما على النظام ادلعتمد يف ادلكتبة بتحفيز ومكافئة ادلوظفُتدايىل مث النهرين)جامعة  (ان38يتضح من جدول)
فبغداد مث ادلستنصرية( فكانت  البصرةمث  وادلثٌت، مث تكريت  كربالءكانت جامعة )  يف حُت، فكانوا راضُت نوعا ماالتكنولوجيا  جامعة

 جاابت جامعة السليمانية غَت راضي.ايف حُت كانت  ةاجابتهم زلايد
 تعتمد ادلكتبة معايَت وأسس زلددة ومعلنة لضمان تطبيق مبدأ العدالة والشفافية يف منح ادلكافاة واحلوافز .39

 معايَت وأسس زلددة ومعلنة لضمان تطبيق مبدأ العدالة والشفافية اعتماد ادلكتبةيبُت  (39جدول )

( كانوا راضُت سباما عن اعتماد ادلكتبة السس ومعايَت زلددة ومعلنة النهرين مثدايىل  مث تكنولوجيا ) جامعة ( ان39يتضح من جدول)
، بغدادمث ، مث تكريتادلثٌت ،يف حُت كانت جامعة ) ،افكانت اجابتهم راضُت نوعا م كربالءجامعة   بيق العدالة، امالتط

 كانت االجاابت زلايدة، اما السليمانية كانت اجباهتم غَت راضُت.(فادلستنصرية
 بتطبيق آليات زلددة لدعم وتشجيع ادلوظفُت لتطوير قدراهتم ومهاراهتم وربقيق أىدافهم الشخصية تقوم ادلكتبة .41

 تطبيق آليات زلددة لدعم وتشجيع ادلوظفُت لتطوير قدراهتم ومهاراهتمبدور ادلكتبة  ( يبُت41جدول )
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( كانوا راضُت سباما عن تطبيق ادلكتبة آلليات لتشجيع ودعم ادلوظفُت لتطوير دايىل مث النهرين)جامعة  ان (41يتضح من جدول)
فادلستنصرية والسليمانية بغداد  نوا راضُت نوعا اماكا  كربالء وادلثٌتو تكريت  مث تكنولوجياال قدراهتم ومهاراهتم، يف حُت كانت جامعة

 فكانت اجاابهتم زلايدة.
تعمل ادلكتبة على مكافأتك وتقدير جهودك يف حال قيامك بعمل شليز مثل تقدمي االفكار واالقًتاحات التحسينية واليت تؤدي  .41

 اىل تطوير وربسُت العمليات واخلدمات اليت تقدمها ادلكتبة 
 بُت دور ادلكتبة على مكافأة وتقدير جهود ادلو ظ  يف حال قيامو بعمل شليز( ي41جدول )

 

كنولوجيا كانت راضية سباما عن مكافئة وتقدير ادلكتبة جلهود ادلوظفُت، اما اجلامعة الت  ( ان جامعة دايىل41يتضح من جدول )
كانت اجابتهم زلايدة، بينما ادلستنصرية   بغدادف كربالء،يف حُت   ،( كانت اجاابهتم راضي نوعا ماتكريتمث ادلثٌت،و النهرين ف

 والسليمانية فكانوا غَت راضُت.
 كي  تقيم بشكل عام مستو  رضاك الوظيفي عن العمل يف ادلكتبة  .42

 ه الوظيفيستو  رضادل ادلوظ  ( يبُت تقيم42جدول )
 
 
 
 
 

مث  ادلثٌت،فتكنولوجيا، اما جامعة )ال ،عملهم يف ادلكتبة مث دايىل( كانوا راضُت سباما عنالنهرين )( ان جامعة  42يتضح من جدول )
  كانوا راضُت نوعا ما، يف حُت كانت جامعة )ادلستنصرية مث السليمانية ( فكانت اجاابهتم زلايدة.  بغداد(فالبصرة ، فكربالء   و تكريت

 اثنيا: حتليل اجاابت االجاابت وفق احملاور:
 بةالرضى عن سياسات املكت: احملور االول

 الرضى عن سياسات ادلكتبة( يوضح 43جدول )
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 احملور الثاين: الرضى عن القيادة
 الرضا عن القيادة( يوضح 44جدول )

 
 
 
 
 
 
 

 احملور الثالث: التمكني واشراك املوظفني
 واشراك ادلوظفُتالتمكُت ( يوضح 45جدول )

  احملور الرابع: التدريب و التطوير
 تطويرالتدريب وال( يوضح 46جدول )

  احملور اخلامس: االتصال والتواصل
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 االتصال والتواصل( يوضح 47جدول )
 
 
 
 
 
 

  احملور السادس: الرضى عن بيئة العمل
 الرضا عن بيئة العمل( يوضح 48جدول )

  احملور السابع: الرضى عن التحفيز وتقدير جهود املوظفني
 الرضا عن التحفيز وتقدير جهود ادلوظفُت( يوضح 49جدول )

 
 
 
 
 

 :اثلثا: حتليل بياانت مجيع احملاور
 حتليل مجيع احملاور

 ( يوضح ربليل مجيع زلاور االستبيان51جدول )
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 نتائج وتوصيات الدراسة :
 النتائج . أ

% يف رضا العاملُت عن سياسات ادلكتبة وبيئة العمل والقيادة 94ان مكتبة جامعة دايىل كانت قد حصلت على ادلرتبة االوىل وبنسبة 
يها ومنحهم الصالحيات ابالضافة اىل تطويرىم وتدريبهم ادلستمر ومنحهم احلوافز والتواصل بُت العاملُت يف ادلكتبات واالدارات ف

%، اما مكتبة جامعة ادلثٌت فكانت 84فيها، وكانت كل من مكتبة اجلامعة التكنولوجية ومكتبة جامعة النهرين ابدلرتبة الثانية وبنسبة 
%, وادلرتبة اخلامسة كانت دلكتبة جامعة كربالء وبنسبة 78%، وتليها جامعة تكريت ابدلرتبة الرابعة وبنسبة 83ة وبنسبة ابدلرتبة الثالث

%، ومكتبة جامعة 58%، وتليها جامعة البصرة ابدلرتبة السابعة وبنسبة 66%، وادلرتبة السادسة دلكتبة جامعة بغداد وبنسبة 75
وديكن تفصيلها يف ضوء  %55%, وكانت مكتبة اجلامعة ادلستنصرية ابدلرتبة االخَتة وبنسبة 57نسبة السليمانية ابدلرتبة الثامنة وب

  .احملاور
تباينت نسبة معدل الرضا عن سياسات ادلكتبة من مكتبة اىل اخر  حيث حصلت ادلكتبة ادلركزية انت نتائج احملور االول قد ك .1

% وكانت ضمن مد  راضي سباما اي ان 86جلامعة التكنولوجية وكانت نسبتها % تليها ا96جلامعة دايىل على اعلى معدل بنسبة 
% وجامعة ادلثٌت على 82ادلكتبات كانت قد اخذت احتياجات موظفيها لتاليف الثغرات يف حُت حصلت جامعة النهرين على نسبة 

اضي نوعا ما، اما جامعة % ومجيعها كانت ضمن مد  ر 75% مث كربالء 77% اما جامعة تكريت فكانت نسبتها 78نسبة 
% واليت تقع 55% مث كل من جامعيت ادلستنصرية والبصرة على نسبة 57% تليها السليمانية بنسبة 67بغداد فحصلت على نسبة 

 ضمن مد  زلايد.
ا % تليه97كانت نتائج احملور الثاين قد تباينت عن معدل الرضا عن القيادة اذ حصلت جامعة دايىل على اعلى معدل بنسبة  .2

% واليت تقع مجيها ضمن مد  راضي سباما. وحصلت 85% فاجلامعة التكنوجلية بنسبة 88بنسبة  % ومث جامعة النهرين91ادلثٌت 
ضمن مد  راضي نوعا ما، يف حُت حصلت كل من  % واليت كانت72% وبغداد 81% مث تكريت 82جامعة كربالء على نسبة 

 % واليت تقع مجيعها ضمن مد  زلايد.53َتا ادلستنصرية على نسبة % واخ61جامعيت البصرة والسليمانية على نسبة 
نسب التمكُت واشراك ادلوظفُت حيث حصلت جامعة دايىل على اعلى معدل بنسبة  تباينتفيما يتعلق ابحملور الثالث فقد   .3
% مث تكريت 81% وكانت ضمن مد  راضي سباما، وحصلت جامعة التكنوجليا على 85% مث النهرين 88% تليها ادلثٌت 96

% مث السليمانية 64% ومجيعها كانت ضمن مد  راضي نوعا ما، وحصلت كل من جامعة بغداد 77% فكربالء 78على نسبة 
 .زلايد% وكانت ضمن مد  52مث ادلستنصرية % 53مث البصرة بنسبة  % 56
% تليها 94ى اعلى معدل بنسبة فيما يتعلق ابحملور الرابع فقد تباينت نسبة التدريب والتطوير حيث حصلت داييل عل  .4

% مث 75% مث تكريت 77% وكربالء 81% وكانت ضمن مد  راضي سباما، وحصلت ادلثٌت 85% تليها النهرين 85التكنولوجيا 
% مث كل من ادلستنصرية والسليمانية على 63% وكانت ضمن مد  راضي نوعا ما، يف حُت حصلت جامعة البصرة 68بغداد 
 د  زلايد.% وكانت ضمن م55نسبة 
% وتليها 95وبنسبة فيما يتعلق ابحملور اخلامس فقد تباينت نسبة االتصال والتواصل فقد حصلت جامعة دايىل على اعلى معدل   .5

% وكربالء 79% مث النهرين 81% وكانت ضمن مد  راضي سباما، يف حُت حصلت تكريت على 91% مث التكنولوجيا 91ادلثٌت 
% ضمن 55% وادلستنصرية 59% مث البصرة 63% مث السليمانية 66ما، بينما بغداد % وكانت ضمن مد  راضي نوعا 76

 مد  زلايد.
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% والنهرين 91نسب الرضا عن بيئة العمل حيث حصلت جامعة دايىل على نسبة تباينت فيما يتعلق ابحملور السادس فقد   .6
% وكانت ضمن مد  راضي نوعا ما، 68% وكربالء 82% وادلثٌت 83% وكانت ضمن مد  راضي سباما، وحصلت تكريت 84

 % وكانت ضمن مد  زلايد.54% وادلستنصرية 56% والسليمانية 61على حصلت والبصرة % 63فحصلت على  اما بغداد 
فيما يتعلق ابحملور السابع فقد تباينت نسب الرضا عن التحفيز وتقدير جهود ادلوظفُت حيث حصلت جامعة دايىل على اعلى   .7

% وتكريت 71دلثٌت واربالء ل من ك% وك82% وكانت ضمن مد  راضي سباما، اما التكنوجليا 84النهرين % و 91معدل وبنسبة 
وكانت ضمن مد   % 61% وادلستنصرية 62% وكانت ضمن مد  راضي نوعا ما، اما جامعة بغداد فقد حصلت على 68

 .  غَت راضيكانت ضمن مد  %51% اما السليمانية 56يف حُت حصلت جامعة البصرة على زلايد، 
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 االستبيان 1ملحق   
راضي نوعا  راضي سباما احملور وادلوضوع

 ما
غَت  زلايد

 راضي 
غَت راضي 

 سباما 
      ور االول: الرضى عن سياسات ادلكتبة:احمل
إبعداد ومراجعة وتطوير سياساهتا واجراءاهتا دبا فيها تلك ادلتعلقة ابدلوارد أتخذ ادلكتبة بعُت االعتبار احتياجات وتوقعات ادلوظفُت عند قيامها  -1

 البشرية
     

 تعتمد ادلكتبة أسس ومعايَت زلددة ومعلنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بُت ادلوظفُت عند تطبيق إجراءات وسياسات ادلوارد البشرية مثل -2
 ية، الزايدات السنوية، ادلكافآت واحلوافز وغَتىاالتدريب، التعيُت، االحالل الوظيفي، الًتق

     

      تطبق ادلكتبة خطط لتحديد احتياجاهتا من ادلوارد البشرية وتوفَتىا ابلوقت ادلالئم. -3
      فُت بشفافية.تطبق ادلكتبة نظام مبٍت على معايَت زلددة لتقييم أداء ادلوظفُت بشكل دوري، ويتم مشاركة نتائج عملية التقييم مع ادلوظ -4
      تطبق ادلكتبة آلية لقياس رضى ادلوظفُت بشكل دوري ويتم دراسة وربليل نتائجها ونشرىا بشفافية. -5
     ت تعمل ادلكتبة على ازباذ االجراءات التحسينية والتطويرية بناء على التغذية الراجعة من ادلوظفُت من مصادرىا ادلختلفة مثل )االجتماعا -6
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 واالقًتاحات، استبياانت رضى ادلوظفُت،الشكاو  
      احملور الثاين: الرضى عن القيادة

        ة كما تعمل على تشجيع ادلوظفُت على ادلشاركة يف عمليات التطوير والتحسُت ادلستمر دة بتعزيز ثقافة التميز يف ادلكتبتقوم القيا 7-
      خالل تشكيل فرق العمل واللجان وغَتىا وتوفَت بيئة مالئمة لتبادل ادلعلومات واالفكارتقوم القيادة بتشجيع العمل بروح الفريق من  -8
      والوقت ادلالئم ابألسلوبتعمل القيادة على مساندة ادلوظفُت لتحقيق خططهم وأىدافهم، وتقدير جهودىم واصلازاهتم  9-
ُت وابألخص سبكُت ادلوظفُت واعطاءىم الصالحيات ادلرتبطة بطبيعة عملهم على كافة تقوم القيادة بتعزيز ثقافة ادلشاركة وادلبادرة والتمك -11

 ةادلستوايت االدارية داخل ادلكتبة
     

      يتعامل معك مديرك ادلباشر ابحًتام وعدالة وشفافية 11-
      والعمل على تلبيتها وطلباهتمحتياجاهتم تستخدم القيادة أساليب وقنوات زلددة للتواصل مع ادلوظفُت بشكل دوري للتعرف على ا - 12-
      يقوم مديرك أبخذ أفكارك وآرائك بعُت االعتبار عند ازباذه القرارات 13-

      احملور الثالث: التمكُت واشراك ادلوظفُت
يتم تطبيقو ومراجعتو وتطويره بشكل  ة وص  وظيفي للموظ  يتضمن ادلسؤوليات وادلهام وادلؤىالت وادلهارات ادلطلوبة حبيثادلكتبتعتمد  14-

 دوري ودبا يتالءم مع احتياجاتو الوظيفية
     

ة بتمكُت ادلوظفُت من حيث منح وتفويض الصالحيات وتوفَت التدريب واالدوات وادلعلومات الالزمة للموظفُت للقيام ابدلهام ادلناطة ادلكتبتقوم  15-
 هبم

     

      ةتيجية ورؤية ورسالة ادلكتباد خطط العمل وآليات العمل وأىدافها االسًتاتيجية واليت ربقق اسًتاة إبشراكك يف إعدادلكتبتقوم  16-
      ة دبشاركة ادلوظفُت عند مراجعة وتطوير السياسات واالجراءات ادلتعلقة إبدارة ادلوارد البشريةادلكتبةتقوم  17-
      قدمي االفكار االبداعية و ادلشاركة يف عمليات التطوير والتحسُت ادلستمرة على تشجيع ادلوظفُت ومساندهتم لتتعمل ادلكتب 18-
      ة إبشراكك يف عمليات تطوير وتبسيط االجراءات اخلاصة بعملكتقوم ادلكتب 19-
      العمل وازباذ القرارة على توفَت بيئة عمل تتمتع ادلرأة فيها بفرص متساوية، لتمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة يف تعمل ادلكتب -21

      احملور الرابع: التدريب و التطوير
والقوانُت والتعليمات ادلعتمدة يف الوزارة عند التعيُت والتوعية للموظفُت بتلك االنظمة والتعليمات  ابألنظمةة بتوعية ادلوظ  اجلديد ادلكتبتقوم  - 21

 يف حال تعديلها وتطويرىا
     

      تطبيق آليات لتحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفُت ووضع وتطبيق خطط تدريبية بناء على ىذه االحتياجاتب ادلكتبةتقوم  22-
      ة على تدريب وبناء قدرات ادلوظ  وتطوير مهاراتو من خالل إشراكو يف الدورات التدريبية، ورشات العمل، الندوات، وغَتىاادلكتبربرص  23-
      دريبك على كافة االجراءات ادلتعلقة بعملك وكيفية تنفيذىا، وتدريبك على االجراءات يف حال تطويرىاتم تي 24-
      إدارة ادلخاطر، مفاىيم التمييز وغَتىا ل إدارة ادلعرفة، إدارة الوحدة،ة وبشكل دوري بعقد ورشات توعية ابدلفاىيم االدارية ادلختلفة مثادلكتبتقوم  25-
      ة دبراجعة برامج التدريب والتطوير اليت يتم وضعها وتطبيقهاادلكتب تقوم 26-
      على ربديد مسار وظيفي للموظ  وتوفر فرص للتطور الوظيفي ادلكتبةتعمل  27-
      حملور اخلامس: االتصال والتواصلا
      بُت ادلستوايت االدارية ادلختلفة على وضع خطط للتواصل مبنية على احتياجات ومتطلبات التواصلادلكتبة تعمل  28-
ة من خالل أساليب التواصل ادلختلفة مثل االجتماعات، اللقاءات، ادلكتبة بتوفَت تواصل دوري فعال متبادل بُت ادلوظفُت وادارة ادلكتبتقوم  29-

 الربيد االلكًتوين وغَتىا
     

جبميع أقسامها  ادلكتبةادل ادلعرفة وادلعلومات وربقيق مبدأ احلوار والتواصل الفعال داخل بتطبيق سياسات لتشجيع ادلوظفُت على تب ةادلكتبتقوم  31-
 ووحداهتا

     

ة عدد مناسب من أجهزة احلاسوب واالنظمة اليت تضمن وصول ادلوظفُت وادلعنيُت إىل ادلعلومات الصحيحة ويف الوقت ادلناسب ادلكتبتوفر  31-
 العمل وادلهام إلسبام

     

      ور السادس: الرضى عن بيئة العملاحمل
      ة بتوفَت بيئة عمل آمنة وصحية للموظفُتادلكتبتقوم إدارة  32-
      ة على توفَت الوقت والبيئة ادلناسبة لدعم نشاطات االبتكار واالبداع للموظفُت وتبادل ادلعلومات واالفكارادلكتبتعمل  33-
      اصة برفاه ادلوظفُت مثل النشاطات االجتماعية والرايضية والثقافيةبتطبيق برامج خ ادلكتبةتقوم  34-
      االدارية احلالية وادلستقبلية، ومساعدهتم على الشعور ابرتباط أكرب يف عملهم ابألمورادلوظفُت على اطالع دائم  إببقاءة ادلكتبتقوم  35-
      ادلشاركة يف االنشطة اجملتمعية ة على اتباع آليات لتشجيع ادلوظفُت علىادلكتبتعمل  36-
      ة ابحلفاظ على سرية وأمن ادلعلومات والبياانت ادلتعلقة ابدلوظفُتادلكتبتقوم  37-

      احملور السابع: الرضى عن التحفيز وتقدير جهود ادلوظفُت
      والوقت ادلالئم سلوبابألنظام لتحفيز ادلوظفُت ومكافأهتم بناء على جهودىم وأدائهم  ادلكتبة تطبق  38-
      واحلوافز ادلكافاةمعايَت وأسس زلددة ومعلنة لضمان تطبيق مبدأ العدالة والشفافية يف منح  ادلكتبةتعتمد  39-
      بتطبيق آليات زلددة لدعم وتشجيع ادلوظفُت لتطوير قدراهتم ومهاراهتم وربقيق أىدافهم الشخصية ادلكتبةتقوم  41-
على مكافأتك وتقدير جهودك يف حال قيامك بعمل شليز مثل تقدمي االفكار واالقًتاحات التحسينية واليت تؤدي اىل تطوير ادلكتبة تعمل  -41

 ةليات واخلدمات اليت تقدمها ادلكتبوربسُت العم
     

      ادلكتبةكي  تقيم بشكل عام مستو  رضاك الوظيفي عن العمل يف   42-

 


