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 أثر التركيب التنظيمي في تحقيق أهداف المكتبة

 (*)د.محمود صالح  إسماعيل     

 )**(بديعة يوسف عبدالرحمن

 )***(النا  احمد محمود  

 مشكلة البحث

 تكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

مااا  ااي ع ااتاا ال ااتياام ال لميميااة المساا تبمة فااي المك باااع المات  ااة ال ام يااة  .1

 شمال ال ااق.ل

 ما عثا  تا ال اتيم ال لميمي في تحقيق ع باف المك بة ال ام ية. .2

 أهمية البحث

  بّ ال اتيم ال لميمي عحب التسائل الف الاة فاي تحقياق المك باة ف ابافناخ مان  ا ل 

دوره في ضمان تلسيق اللشاطاع ال لميمية وتتحيب اخ وت مثل ع مية البحث مان تت اأ عحاب 

ميااة ال ااةيااة اللااادر  ال ااي رباااي بااين فاعليااة تحقيااق ع ااباف المك بااة عبااا اإلسااناماع ال ل

 علاصا وعب اد ال اتيم ال لميمي.

 أهداف البحث

بيااان سااماع عب اااد ال اتياام ال لميمااي و لائلااأ فااي المك باااع المات  ااة ال ام يااة  .1

 لشمال ال ااق.

 يااة لشاامال تحب ااب  ااتا ال اتياام ال لميمااي المساا تبب فااي المك باااع المات  ااة ال ام .2

 ال ااق.

 ةياس درجة اف باف المحققة في المك باع المات  ة ال ام ية لشمال ال ااق. .3

 فرضية البحث

                                            
 تلية اآلداب / جام ة المتصل. -ةسم الم لتماع والمك باع  -( عس اذ مساعب * )

 الم نب ال قلي / المتصل. –مبرس  )**(

 تلية اإلدار  واالة لاد / جام ة ص ح الب ن. –مبرس مساعب  )***(
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تاا داد فاعليااة المك بااة فااي تحقيااق ع اابافنا تلمااا ات ااأ تاتيبنااا ال لميمااي  لاا   ااتا 

 ال اتيم ال لميمي ال ضتي.

 حدود البحث

 حبدع م االع البحث باآلتي:

 ات  ة ال ام ية في شمال ال ااق و ي:. المك باع الممكانيا   .1

I.  المك بة المات  ة ل ام ة التصل بأةسامنا ووحباتنا وش بنا تافاة و اي: )ال  و ابخ

واإل اااابال وال بااااادلخ الفناسااااة وال لااااليرخ المااجاااا خ اإلعااااار خ االطاوحاااااعخ 

المابتعااااااع الحكتمياااااةخ الااااابور اعخ البحاااااتلخ الماااااتاد السااااام ية والبلاااااا ةخ 

 الما كاوفيلم(,

ب. المك بااة المات  ااة ل ام ااة د اات  وبكافااة عةسااامنا )ال  و اابخ الفناسااة وال لااليرخ   

 اإلعار خ البور اعخ االطاوحاعخ ال  ليب(.

جاااا. المك باااة المات  اااة ل ام اااة صااا ح الاااب ن وبأةساااامنا تافاااة )ال  و ااابخ الفناساااةخ 

ر اع وال لااليرخ  عااار  الك اام ال ابيااة والكاد ااةخ  عااار  الك اام اإل كلي  ااةخ الاابو

 ال ابية والكاد ةخ البور اع اإل كلي  ةخ الحاستب(.

  30/6/2004 – 1/7/2003. للف ا  من زمانيا   .2

 منهج البحث    وأدوات جمع البيانات

 اع مب الملنج التصفي المسحي لم  م  البحث الم مثل با:

 و ين.ع. افملال ال امتن عو مب اي المك بة.                              ب.  الم ا

 جا. مسؤولت افةساب والش م والتحباع الفلية والقاائية.          د.   مبرال اإلدار .

 ( ععباد عيلأ البحث و سب نا.1و بين ال بول )

 

 (: عينة البحث ونسبتها1الجدول )

 اللسبة ال بد المبروس ععباد الم  م  المتة 
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 %93, 75 15 16 المك بة المات  ة ل ام ة المتصل

 %100 7 7  بة المات  ة ل ام ة د ت المك

 %100 10 10 المك بة المات  ة ل ام ة ص ح الب ن

 

وةااب اساا تبمي االساا با ة تااأدا  ماان عدواع جماا  البيا اااع ال ااي و عااي علاا  عيلااة 

 البحث.

 المعالجة اإلحصائية

اساا تبب البحااث افساااليم والااائااق اإلحلااائية اآلتيااة لم ال ااة وتحلياال البيا اااع 

 و ي: 

التسط الحساابي المااج خ و ات مقيااس  أ اا فاي االع باار اف مياة اللسابية للمفااداعخ  .1

 . (1)حيث تاج  تل مفاد  بما   لاسم وع مي نا  ل  غيا ا وطا قة حسابأ  ي

 وزن المفردة.....×  2وزن المفردة + ت×  1ت                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوسط الحسابي =    ــــــــــــ

 التكرار الكلي                                           

 

 : تكاار اإلجابة افول .1ع

 : تكاار اإلجابة الثا ية.2ع

 

  (2)..... 100× الت ن المئتي = )التسط الحسابي / البرجة القلتى(  .2

خ  ذ          تااوحااي   Burns & Stalker (3)اس ال اتيام ليباا و وسا الكا مقيا .3

(خ فاااذا تا ااي اإلجاباااع للفقااااع 5           1درجااة المقياااس فساائلة االساا بيان ماان )

                                            
 .58خ ص 1985مب ل  ل  اإلحلالخ بياوع: عت باعخ ( عببالقادر حليميخ 1)

 )2(Edwards, Allen, Statistical analysis. 3rd  ed. New York: Hold Rinhart, 1969. p. 98.  
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(        ف  لي عن  تا ال اتيم آلي وعل  ال كوخ تلماا تا اي 1ت ات  بات اه درجة )

(         فناااات تاتياااام 5)                   اإلجاباااااع ت اتاااا   حاااات البرجااااة          

 ( فنت م  ج بين آلي وعضتي.3, 5 – 2, 5عضتيخ عما  ذا تااوحي بين )

 

 

 أدبيات الموضوع السابقة

خ مفنتب اإلدار  والنيكل ال لميميخ واللماذج الم ب اة (4)تلاولي دراسة ليل  الفاحان

 تامال الماؤثا  مان ا  ياار النيكال في ال لميم للمك باع وماات  الم لتماعخ ثام عاضاي ال

 لا  تحب ااب ع اتاا ال اتيام ال لميماي فااي  (5)ال لميمايخ وةاب  ابفي دراسااة ساامي ال ا اوي

( شاتةخ التاة ة ضمن مب لة بغبادخ و   ااد ال  ةااع 12شاتاع اإلسكان وال  ميا البالغة)

 1995للف اا  مان  بين تل من االس ااتي ية والثقافة وال اتيم ال لميمي للشاتاع المبحتثة

خ واساا تبمي االساا با ة تااأدا  ل ماا  الم لتماااع ماان ال اااملين فااي اإلدار  ال ليااا 1998 –

وتتصلي البراسة  ل  عن ال اتيام اآللاي فاي شااتاع عيلاة البحاث  ات الساائبخ وعن  لاا  

ع ةة بين االس ااتي ية وال اتيام والثقافاة  لا  حاب ماا واف ااة ضااور  عن  كاتن  لاا  

 اد ال اتيم ال لميمي وع تاعأ وسماتأ.تفنم فب 

                                                                                                            
 )3(Burns, Y&G. Stalker. The management of Inovation. London: Taristock, 1961. 

 

خ 34 لميمي عل  عمل اإلدار  في المك باع وماات  الم لتماع. رسالة المك بةخ مج ( الفاحانخ ليل  عببالتاحبخ عثا النيكل ال4)

 .33-22خ ص1999خ 2-1ا 

( ال  اويخ سامي فياةخ االس ااتي ية ال لميمية بين ثقافة الملممة وتاتيبنا ال لميماي ومشاك ع ال كييار البيئاي مان وجناة 5)

ال ام اة  –)عطاوحاة دت اتراه  206خ ص1998ساكان وال  ميااخ بغابادخ  ما اإلدار  ال ليا: دراسة تابيقية فاي شااتاع اإل

 المس للا ة(.
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ب قت م اللمم ال املة في المك بة المات  اة          ل ام اة  (6)وةامي    اب الشنابلي

خ                واسا تبمي طا قاة 1998( ل اب 12-1بغباد/ متة  ال ادر ة   ل افشنا )

تتصاالي  لاا  وجااتد فاااق الم حمااة والم ا شااة تااأدا  ل ماا  الم لتماااعخ                 و

حاصاال فااي ال لماايم اإلداري الف ااال للمك بااةخ باابلا             ماان عسااو ت مياا  اللشاااطاع 

و ااق اإلشااف الكبيا وال با ل وال ش ي في        افعمال وض ر ال لسيق وعبب وجتد 

مااع م ا يا م  ماب  للقيااسخ وعوصاي            باعااد  ال لمايم النيكلاي المتجاتد فاي ال  لي

 وتتثيق السياسة الم  مب  في       المك بة.

تشاتي  عملياة               ال تاايط  (7)تلاولي دراسة   م ال  اوي وعثيا ال اا ي

 24/2/2002 لا        4/10/2000االس ااتي ي في و ار  الللاعة والم ادن للف اا  مان 

لقائم ملمتر  لياأ مان  ا ل وبيان مبى تكامل علاصا ا وتحليل النيكل ال لميمي           ا

ماابى مات  ااة الساالاة ودرجااة الاساامية وح اام ال  قيااب  فااي اإلدار  وافةسااابخ وجم ااي 

الم لتماااع باساا با ة و عااي علاا  الماابرال         ال ااامينخ وماان   ااائج البراسااة تبااين عن 

 النيكل ال لميمي في الت ار    لر  بالمات  ة والاسمية وال  قيب.

 ل  ال  اف علا   مااب                 المك بااع  (8)م متريو بف دراسة ضح  ال

الفاعياااااة اإلداري وع ة ناااااا بالمك باااااة المات  اااااة لل ام اااااة               المس للاااااا ةخ 

واس تبمي االس با ة ل م  الم لتمااع مان ال بر ساين                والالباة وتتصالي  لا  

                                            
 452خ ص2000( الشنابليخ    اب علي تتفيقخ تقت م الالمم ال املاة فاي المك بااع باسا تباب  مااذج بحاتل ال مليااعخ بغابادخ 6)

 ال ام ة المس للا ة(. –)عطاوحة دت تراه 

ر شا ر ال ا يخ ال تايط اإلس ااتي ي والنيكال ال لميماي لل  ةاة وافثااخ الم لاة ال ااةياة ( ال  اويخ   م عببهللا وعثيا ع ت7)

 .91-58خ ص2002خ 4خ ا1لل لتب اإلدار ةخ مج

 –)رسالة ماجس يا  1990( الم متريخ ضح  محمتدخ المات  ة وال مات  ة في  ماب مك باع ال ام ة المس للا ةخ بغبادخ 8)

 ال ام ة المس للا ة(.
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عااابب          وجاااتد السااالاة اإلدار اااة عن اللمااااب اإلداري  تاجاااأ عقبااااع عب اااب خ ع مناااا 

 المالتبة من ةبل المك بة المات  ة عل  المك باع        الفاعية.

تااأثيا ال حااتل  لاا  القااااا التاااص فااي    اااد   (9)وحاابدع دراسااة مل ناا  الساابي ي

-1989فاعلية شاتة التياطة الحب ثاة وبياان فاعلياة علاصاا تاتيبناا ال لميماي للف اا  مان 

ل اسااا ا ا آرال اإلداراع باسااا با ة و عاااي علاااينمخ وع نااااع   اااائج خ مااان  ااا 1996

البراسة الابي ة ال ضات ة لل اتيام ال لميمايخ  ذ اتسام ال اتيام بال أتياب علا  ال مات  اة 

 في ال مل والميل  ل  ال رسمية.

  Organization Structure تسميات التركيب التنظيمي وتعريفاته 

 تسامياع وعلفاا  عاب  مقابال تاجماة  الملاال   وضا  الك ااب والبااحثتن ال ااب

tructure Srganization Oتاااجم  (10)خ ففااي م  اام ال لااتب اإلدار ااة فحمااب        تااي

الملال   ل  )بليان الملمماة: وت ا فاأ: تقسايم عمال الملمماة         لا  وحاباع ومااتا  

  ليماع والم لتماع(.تقتب بيلنا ع ةاع محبد  وت ضمن ممارسة السلااع       و ب غ ال 

فقاااب تااااجم  (11)عماااا م  ااام ملاااالحاع ال لاااتب اإلدار اااة المتحاااب  لبشااايا ال ااا ق

الملاااال   لااا  )النيكااال ال لميماااي(خ وت ا فاااأ: بأ اااأ ال اتيااام اإلداري الم ماااتل باااأ فاااي 

خ فقااب تاااجم (12)المشاااواخ وتااالج م  اام ملااالحاع اإلدار  ال امااة إلباااا يم باابر شااناب

                                            
خ 1996( السبي يخ مل ن  مللتر جاسمخ ال حتل  ل  القااا التاص وعثاه في ال اتيم ال لميماي وفاعلياة الملمماةخ بغابادخ 9)

 جام ة بغباد(. –خ )رسالة ماجس يا 166

خ 1984عابي. القا ا : دار الك اب الملايخ  –فا سي  –( احمب  تيخ ببويخ م  م ملالحاع ال لتب اإلدار ةخ   كلي ي 10)

 .292ص 

بياوع: البار ال ابية للمتستعاعخ  –عابي  –( ال  قخ بشيا عباسخ م  م ملالحاع ال لتب اإلدار ة المتحب :   كلي ي 11)

 .404خ ص1983

 .358 –357خ ص1998(   باا يم ببر شنابخ م  م ملالحاع اإلدار  ال امةخ بياوع: مؤسسة الاسالةخ 12)
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ل لميمااي(خ وت ا فااأ: ع ااأ البلااال عو اإلطااار الاساامي الاااي  حاابد الملااال   لاا  )النيكاال ا

 داراع الملممااة وعةسااامنا وافجاا ال البا لااة فينااا و بااين ال قساايماع ال لميميااة والتحااباع 

اإلدار ةخ و بين تالج عسلتب تت    عدوار ال مل والتسائل ال ي تكتن  مااا  مان اللشااطاع 

مماة باأدال وتلسايق  شااطاع عملناا والساياا  الم للة ب ضنا م  ب ض وال ي تسام  للمل

 عليناخ وذلج في ضتل اف باف         المقار  لل لميم.

 ن النيكل ال لميمي  ت الشيل التارجي للملممة الاي ال  منا ما   اي فيناا مان 

عملياع دا لية تالاسمية و امية السلاة والمات  ة لاا  اتأي الباحثتن اس تباب ملاال  

ميمي لكت أ  مثل اإلطار البا لي الاي  حبد اللشااطاع وافعماال وال قسايماع ال اتيم ال ل

ال لميمياة ماا  تحب اب اللاا حياع والمسااؤولياع واالتلااالع لكاال فاااد وبياان ع ةاتااأ بمااا 

  حقق اف باف الماستمة للملممة.

 أبعاد التركيب التنظيمي

 من ع م علاصا وعب اد ال اتيم ال لميمي

 درجة المركزية .1

لي درجة االح فا  بالسلاة وتفت ضانا مان ةبال المابرال بالمسا تى افعلا  فاي وت 

خ وت حقق مات  ة السلاة علبما  حا ف  ماب او المسا ت اع ال لياا بسالاة صال  (13)الملممة

خ عمااا علاابما  اا م تفاات ض  اااه الساالاة  لاا  المساا ت اع افد اا  فااي (14)م ماام القااااراع

  ة.الملممةخ علب ذا  تكتن الملممة ال مات 

 درجة الرسمية .2

                                            
 )13( Mondy, R. Ewayne.& Shane R. Premeaux. Management Concepts, practices and skills. 7th 

ed. New York: Prentic Hall, 1995. p. 246. 

 )14( Moordead, Gregory & Ricky Giffibn. Organizational behavior Managing people and 

organization, Houghton Mifflin, 1995, p. 319. 
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و شاايا  لاا  مقاابار ال تثيااق المساا تبب فااي الملممااةخ و  ضاامن  جاااالاع الملممااة 

 وةتاعب ا وت ليماتنا فض   عن اتلاالتنا.

 درجة المعيارية  .3

و قلااب بنااا الماابى الاااي فااي ضااتئأ  اا م عدال ال ماال دا اال الملممااةخ و  حاابد ب اابد 

 .المؤشااع الم  مب  في ةياس التاجباع في الملممة

 درجة التخصص .4

 .(15)و قلب مبى تت    التاجباع افساسية عل  اففااد ال املين في الملممة حسم ال تل 

 أهم أنواع التركيب التنظيمي

 التركيب اآللي )البيروقراطي( .1

و م اا  بااال اتي  علاا  القتاعااب واإلجاااالاع و  ااد  فااي ال تلاا  وتقساايم ال ماال 

 .(16)والمات  ة في اتتاذ القااراع

 يب العضويالترك .2

اةاال تاتياا ا  علاا  القتاعااب واإلجاااالاعخ وتااالج  كااتن ال تلاا  وتقساايم ال ماال 

 .(17)ببرجة ةليلة والل حياع تفتة

 المكتبة األكاديمية

 ي تلج المك بة ال ي تلشأ وتبار وتمتل من ةبل ال ام اة عو الكلياة عو الم ناب ل قاب م 

اد ميخ عماا افشاكال الائيساة للمك بااع الم لتماع والتبماع المك بية المت لفة للم  م  افت

 افتاد مية فني:

 المك بة المات  ة في ال ام ة. .1

                                            
 .24ص  2000لممة والنيكل ال لميميخ عمان: دار وائل لللشاخ ( السالمخ مؤ ب س يبخ  ما ة الم15)

 )16( Duft, Richard L. Organization theory and design, 7th ed. South Western College Publishing 

of Thomson Learning, 2001. p. 17-19. 
 
 

 .21خ ص 1990 ة الاا ةخ ( شتةي  اجي جتاد وةيو عبب علي المؤمنخ سياساع افعمالخ بغباد: ماب17)
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 مك باع الكلياع المس قلة. .2

 المك باع الفاعية للكلياع وال ام اع وال ي تلحق بافةساب. .3

 مك باع الم ا ب. .4

 أهداف المكتبات األكاديمية )الجامعية(

 ي نا وال ي تسا ب الملا ج البراسية وتاتر ا.. ا  يار الم امي  المك بية المت لفة وتلم1

 . تلميم الم امي  المك بية وتاتيبنا وتسنيل الاجتا  لينا.2

تقااب م التاابماع المت لفااة للمساا فيب ن تالتاابماع الماج يااة واإلرشاااد ة وال لاات اخ و عااباد  .3

 الببليتغاافيااااع والكشاااافاع والمس تللااااع والمااج ااااع للبحاااتل ال اااي  قاااتب بناااا الم  مااا 

 افتاد مي و صبار اللشااع وافدلة و ةامة الم ارة.

تنيئااة افضاال التسااائل للماال ااة عو البراسااة والبحااث ب ااتفيا القاعاااع الملاساابةخ المؤثثااة  .4

 وال يب  ال نت ة واإلضال  وال بفئة.

 .(18)تات ا ع ةاع ال  اون ما بين المك باع .5

يط ال ام ة بل ةب تم اب  لا  تتفيا  بمة م لتماع  شاة وال تق لا  اه التبمة عل  مح .6

 .(19)الم  م  الللاعي وال  اري وما حتلنا

 تحليل البيانات

 أوال: السمات الديموغرافية لعينة البحث

 الجنس .1

تماا  ات مباين  %56و سبة اإل اال  %44لقب بلغي  سبة الاتتر المشمتلين بال يلة 

 ع  لحب تبيا.(خ وسبم ذلج عن ال مل في المك بة  لاسم طبي ة الما2في ال بول )

 (: توزيع عينة البحث حسب الجنس2الجدول )

                                            
خ ص 1988( ربحي ملاف  عليان وعما احمب  مشايخ عساسياع علم المك باع وال تثيق والم لتماعخ عمان: المؤلفاانخ 18)

42 – 43. 

(  ار ستنخ تتلن ورو  ماري بينلاابخ عساو تلمايم المك بااع والم لتمااعخ تاجماة سامال  تاي المحاسالي و اصاا محماب 19)

 .13خ ص1992 عببالقادرخ الا اة: مك بة الملج عببال     ال امةخ الست بان وحمب عببهللا
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 الم متا   ال ذتتر المتة  / ال لو

 15 10 5 المك بة المات  ة ل ام ة المتصل

 7 4 3 المك بة المات  ة ل ام ة د ت 

 10 4 6 المك بة المات  ة ل ام ة ص ح الب ن

 32 18 14 الم متا

 %100 %56 %44 اللسبة المئت ة

 

 ما وعبد سلتاع التبمةال  .2

( سالة  اي الفئااع 30-26( عن افعماار الم ااوحاة ماا باين )3  ح  في ال ابول )

( عن عبد سلتاع التبماة 4و  ب في ال بول ) %25ال ما ة افتثا عبدا خ  ذ بلغي  سب نا 

 .%28( سلتاع لنا اللسبة افعل  مقار ة ببقية السلتاعخ  ذ بلغي 5-1الم ااوحة ما بين )

 (: توزيع عينة البحث حسب العمر3دول )الج

-21 المتة  / ال ما

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

 فاتثا -51

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 المتصل

1 2 2 2 2 3 3 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 د ت 

2 2  2 1   

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 ص ح الب ن
1 4 2  1 1 1 

 4 4 4 4 4 8 4 الم متا

 12, 5 12, 5 5,12 12, 5 12, 5 25 12, 5 اللسبة المئت ة

 

 (: توزيع عينة البحث حسب سنوات الخدمة4الجدول )

-11 10-6 5-1 المتة  / ال ما

15 

16-

20 

21-

25 

26-

30 

 فاتثا -31

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 المتصل

3 1 2 2 2 4 1 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 د ت 

 صفا  1 2 صفا 2 2
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مك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة ال

 ص ح الب ن
 صفا 2 صفا 2 1 1 4

 1 6 3 6 3 4 9 الم متا

 3 19 9 19 9 13 28 اللسبة المئت ة

 

 التحصيل الدراسي واالختصاص .3

 ن شناد  افماين ال ااب للمك باة المات  اة ل ام اة المتصال: الابت تراه           فاي 

ا فااي علاام                   المك باااع ال ااار أ عمااا م او ااأ فحاصاال علاا  شااناد  الماجساا ي

والم لتمااااع. عماااا ماااب ا  المك باااة المات  اااة ل ام اااة د ااات  حاصااالة        علااا  شاااناد  

الماجس يا في علم االة لاد وم او  ناا حاصالة علا                     شاناد  البكاالتر تس 

لمات  ااة ل ام ااة فااي علاام المك باااع والم لتماااعخ فااي حااين   ااب عن مااب ا        المك بااة ا

 ص ح الب ن طالم دت تراه في اللغة اإل كلي  ةخ         وليو لأ م اون.

وبلغ عبد المت لين في علام المك بااع والم لتمااع فاي المك باة المات  اة ل ام اة 

المتصال ل يلااة البحاث ث ثااة مات فين ماان حملاة شااناد  الاببلتب الفلااي ومت ار واحااب ماان 

فااي المك بااة المات  اة ل ام ااة د اات  ف ابد الماات فين ماان  حملاة شااناد  البكااالتر تس. عماا

مك باع اثلان وواحب من حملاة شاناد  البكاالتر تس. فاي حاين  –حملة شناد  الببلتب الفلي 

مك باااع فااي المك بااة المات  ااة ل ام ااة  –  ااب عن مت فااا  واحاابا  ماان حملااة الااببلتب الفلااي 

 ص ح الب ن.

سام ال حلايل البراساي        )الشاناد ( ( تت    عيلاة البحاث ح5و بين ال بول )

والاي   بين فيأ عن  سبة الحاصلين عل  شناد  البكالتر تس            تا ي افعل  وال اي 

 (.%22(خ تل نا  سبة الحاصلين عل  شناد           اإلعباد ة وتا ي )%44بلغي )

 

 (: توزيع عينة البحث حسب التحصيل الدراسي5الجدول )

   دبلتب  عباد ة م تساة ماالمتة  / ال 

بكالتر ت

ماجس ي

 ر

 دت تراه
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 س

 1 1 6 3 3 1 المك بة المات  ة ل ام ة المتصل

 ااا 1 4 2 ااا ااا المك بة المات  ة ل ام ة د ت 

المك باااة المات  اااة ل ام اااة صااا ح 

 الب ن

  1 4 1 4 ااا

 1 3 14 6 7 1 الم متا

 %3 %9 %44 %19 %22 %3 اللسبة المئت ة

 

 

 ثانيا: أبعاد التركيب التنظيمي 

 قياس درجة التخصص .1

( تقااارب درجاااع ال تلاا  للمتاةاا  الث ثااة وتشاايا  لاا  ضاا ر 6 بااين ال اابول )

( درجاةخ و ااا 2, 33 – 2, 22درجة ال تل  وال ي تااوح وساانا الحساابي ماا باين )

ع  ؤتااب مااا ذتااا فااي فقااا  ال حلاايل البراسااي ماان ةلااة ععااباد المت لااين فااي علاام المك بااا

والم لتماع وال لتب المالتبة فدال افعمال فاي المك باةخ فماث    بلاغ ال ابد الكلاي لمات في 

( مت فاا  فقاط مان المت لاين 21ملنم ) )*(( مت فا  97المك بة المات  ة ل ام ة المتصل )

( فقاطخ صاحي  عن ال مال فاي المك باة %21, 6ب لم المك باع والم لتمااعخ عي ماا  ساب أ )

وا  لاصااع مت لفااةخ ولكان علا  عن ال  كااتن علا  حسااب اال  لاااص   الام ماؤ    

الائيوخ وتالج المك بة المات  ة ل ام ة ص ح الب ن ف بد المت لاين فاي علام المك بااع 

 . (**)مك باع –والم لتماع ال    ب عن مت فة واحب  حاصلة عل  شناد  الببلتب فلي 

 

 (: قياس درجة التخصص6الجدول )

التسط البرجة  ال كاارال اتفق  ال اتفقاتفق  اتفقاتفق  ال تل المتة  / درجة 

                                            
 .24/3/2004مقابلة السيب  رجال محمب / مسؤولة ةسم اففااد ب ار أ   )*(

 .7/4/2004( مقابلة مب ا اإلدار  للمك بة المات  ة في جام ة ص ح الب ن ب ار أ **)
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 الحسابي الكلية بشب  عحيا ا بشب 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 المتصل
7 41 37 21 29 135 301 22 ,2 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 د ت 
6 5 16 13 23 63 147 33 ,2 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 ص ح الب ن
2 5 38 20 25 90 209 32 ,2 

 قياس درجة الرسمية .2

( عن المك بة المات  ة ل ام ة المتصل حا ع عل  ععل  درجاة 7 تض  ال بول )

ماان الاساااميةخ فاااي ال تثيااق وتتصاااير الت اااائر وتت  اا  افعماااال وفاااق مااا  تجاااب مااان 

ا  لاصاع مقار ة بالمك ب ين المات   ين ل ام ة د ت  وجام اة           صا ح الاب نخ 

 ( درجة.2, 68سانا الحسابي ) ذ بلغ و

 

 (: قياس درجة الرسمية7الجدول )

 المتة  / درجة الاسمية
اتفق 

 بشب 
 اتفق

اتفق 

 عحيا ا
 ال اتفق

ال اتفق 

 بشب 
 ال كاار

البرجة 

 الكلية

التسط 

 الحسابي

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 المتصل
65 92 69 20 36 105 282 68 ,2 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 د ت 
 73 49 31 12 6 صفا فاص

خ 48

1 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 ص ح الب ن
 1, 61 113 70 30 22 13 5 صفا

 

 قياس درجة المعيارية .3

( عن المك باة المات  اة ل ام اة المتصال ةاب بلغاي ععلا  درجاة 8  ب في ال بول )

  ةياسااع من الم يار ةخ  ذ لنا ةتاعب و جاالاع م  مب  في ال  يين وال ابر مخ وت  ماب علا

 ( درجة.2, 86عملية ومؤشااع م  بد  في ةياس التاجباعخ فقب بلغ وسانا الحسابي )

 (: قياس درجة المعيارية8الجدول )
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 المتة  / درجة الم يار ة
اتفق 

 بشب 
 اتفق

اتفق 

 عحيا ا

ال 

 اتفق

ال اتفق 

 بشب 
 ال كاار

البرجة 

 الكلية

التسط 

 الحسابي

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 المتصل

8 10 10 2 15 45 129 86 ,2 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 د ت 

 2, 23 47 21 11 9 1 صفا صفا

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 ص ح الب ن
 2, 13 64 30 8 12 8 2 صفا

 . قياس درجة المركزية4

( وجااتد مياال ل مات  ااة لاابى المك بااة المات  ااة ل ام ااة 9  ضاا  فااي ال اابول )

( درجةخ  ذ  سم  للمس ت اع الب يا بمااةباة تلفياا 3, 01حسابي )المتصلخ  ذ بلغ وسانا ال

التااااط وعدال ال ااااملين و مكا ياااة مشاااارت نم باتتااااذ القاااااراع وعااابب الساااماح لنااام بمااال  

 اإلجا اع االع ياد ة وتاةية ال املين.

 

 (: قياس درجة المركزية9الجدول )

 المتة  / درجة المات  ة
اتفق 

 بشب 
 اتفق

اتفق 

 عحيا ا
 اتفق ال

ال اتفق 

 بشب 
 ال كاار

البرجة 

 الكلية

التسط 

 الحسابي

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 المتصل

28 28 35 6 38 135 407 01 ,3 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 د ت 

5 10 13 12 23 63 148 34 ,2 

المك بااااة المات  ااااة ل ام اااااة 

 ص ح الب ن
13 20 18 18 21 90 256 84 ,2 

 

ل اتيم ال لميمي جمي نا  ل  جا م المك بة المات  اة ل ام اة تا ي درجاع عب اد ا

المتصل مقار ة بالمك ب ين المات   ين ل ام ة د ت  وجام ة ص ح الاب ن ةاب  كاتن ساببأ 
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. بيلماا تأسساي (*)1967الائيو ةبب المك بة المات  ة ل ام ة المتصال ال اي تأسساي عااب 

 باة المات  اة ل ام اة صا ح الاب ن سالة والمك )**(1996المك بة المات  ة ل ام اة د ات  

مااا  ببا اااة تأساايو جام اااة صااا ح الاااب ن  1968)و ن تااان بااابا اع تأسيسااانا عاااب  1981

 .(20)1981)السليما ية( سابقا خ ثم  قلي  ل  مب لة اربيل عاب 

 ثالثا: نوع التركيب التنظيمي

وسا الكا   لم افة  تا ال اتيم ال لميميخ اس تبب مقياس ال اتيم لبياا و         

(Burns & Stalker:الماتتر في الم ال ة اإلحلائية وتان تاآلتي ) 

 المكتبة المركزية لجامعة الموصل .1

( درجاة مماا   لاي عن 2, 69بلغ التسط الحساابي ال ااب فب ااد ال اتيام ال لميماي )

ال ضااتي(خ تمااا  اات مبااين فااي ال اابول  – ااتا ال اتياام ال لميمااي لنااا ماان اللااتا )اآللااي 

(10.) 

 لمكتبة المركزية لجامعة دهوكا .2

( درجةخ فناا   لي عن 2, 09بما عن التسط الحسابي فب اد ال اتيم ال لميمي  ت )

 (.10 تا تاتيبنا ال لميمي من اللتا اآلليخ  لما جبول )

 .المكتبة المركزية لجامعة صالح الدين3

خ  ذ بلااغ ( عن  ااتا ال اتياام ال لميمااي لنااا ماان اللااتا اآللااي10  بااين ماان ال اابول )

 ( درجة.2, 22التسط الحسابي ال اب )

 (: نوع التركيب التنظيمي10الجدول )

 المتة  
التسط 

الحسابي 

التسط 

الحسابي 

التسط 

الحسابي 

التسط 

الحسابي 

التسط 

الحسابي 

                                            
 . 24/3/2004ةخ السيب محمتد جاجيو ب ار أ ( مقابلة م اون افمين ال اب للمك بة المات  *)

 .25/2/2004مقابلة مب ا  المك بة المات  ة ل ام ة د ت خ السيب   مي متس  ب ار أ   )**(

 .1987( جام ة ص ح الب نخ المك بة المات  ةخ دليل المك بة المات  ةخ اربيل: ماب ة جام ة ص ح الب نخ 20)
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 ال اب للمات  ة للم يار ة للاسمية لل تل 

المك باااااة المات  اااااة ل ام اااااة 

 المتصل

 2خ 69 3, 01 2, 86 2, 68 22, 2

المك باااااة المات  اااااة ل ام اااااة 

 د ت 

 2, 09 2خ 34 2, 23 1, 48 2, 33

المك باااااة المات  اااااة ل ام اااااة 

 ص ح الب ن
 2خ 22 2خ 84 2, 13 1, 61 2, 32

 رابعا: األهداف

( عن ععلاا  و ن مئااتي ل حقيااق اف ااباف  اا   المك بااة 11  ضاا  ماان ال اابول )

قاب اسا ااعي المك باة مان تحقياق ( درجة. ف78, 6المات  ة ل ام ة المتصلخ والاي بلغ )

ج ل  تبيا من ع بافنا في   اد  متارد ا البشا ة والماد اة ومتاتباة ال ااتر الحاصال فاي 

المك باعخ ووضتح في ع باف المك بة وععمالنا لبى مت فينا واع بار م لنا مان المك بااع 

ة المات  ااة اللاجحااة فااي القااااخ و ن تااان تحقيااق اف ااباف فينااا ببرجااة جيااب. تل نااا المك باا

( درجاااة بيلماااا حلااالي المك باااة 52خ 2ل ام اااة د ااات خ وبااات ن مئاااتي مقباااتل مقاااباره )

( درجاةخ و ابلل 49, 2المات  ة ل ام ة ص ح الاب ن علا  و ن مئاتي ضا ير مقاباره )

 اااا علاا  عن ال اتيااام ال لميمااي ماان اللاااتا اآللااي غياااا م اابت لل ماال باااأ فااي المك بااااع 

ماان عن ماان   ملااتن فااي  اال  (21)ياابا  لمااا عورده ال كساا االمات  ااةخ وتااأتي  اااه الل ااائج تأت

تاتياام تلميمااي اتثااا تحااارا  ماان المات  ااة وت اااح لناام فاصااة المشااارتة فااي القااااراع 

اإلدار ة علا   حات افضالخ عااد  ماا  كت اتن اتثاا ةابر  علا  االب كاار وتحقياق اف ابافخ 

المياال ل مات  ااة  و اااا مااا الحملااا تتجنااأ فااي المك بااة المات  ااة ل ام ااة المتصاال  حاات

 (.10( و )9والم ج بين ال اتيم اآللي وال ضتيخ تما  ت مبيّن في ال بولين )

                                            
بورخ ال قلياع واإلدار  في  بماع المك باع والم لتماعخ تاجمة حشمي ةاسمخ الا اة: ( ال كس اخ فادر ج ولفاخ وبث سا 21)

 .17. ص 2001مك بة الملج عببال     ال امةخ 
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عوفا  ملاةشاة لماا  لبغاي عن  كاتن علياأ ال اتيام    Sweeney (22)لقب ةبب سات لي

ال لميمي اآلنخ ح   تكتن المك بة ةادر  عل  االس  ابة الح ياجاع الم  م خ وةاب اسا تبب 

للباللااة علاا  الكيااان  Post-hierachical Library ب ااب الناميااة ملااال  )مك بااة مااا 

ال بياوةااطاي المااان القااادر علاا  تغيياااا  تاتيباأ ال لميمااي تغياااا  جت ا ااا  وبساااعة ماان 

اجال تقاب م  ابماع جب اب  افضال وفاق اح ياجااع المسا فيب ن الساا  ة ال غيياا للم لتمااع 

 في مبل .والم افة ال لم اد تقب م م متعة من التثائق 

 ( : تحقيق األهداف11الجدول )

 الموقع / األهداف
اتفق 

 بشدة
 اتفق

اتفق 

 أحيانا
 ال اتفق

ال اتفق 

 بشدة
 التكرار

الدرجة 

 الكلية

الوسط 

 الحسابي

الوزن 

 المئوي

المك بااااة المات  ااااة 

 ل ام ة المتصل
40 52 39 2 2 135 531 93 ,3 6 ,78 

المك بااااة المات  ااااة 

 ل ام ة د ت 
1 8 25 24 5 63 165 61 ,2 2 ,52 

المك بااااة المات  ااااة 

ل ام ااااااة صاااااا ح 

 الب ن

4 10 30 26 20 90 222 46 ,2 2 ,49 

 

 

 (.5البرجة القلتى )

  نتائج البحث

تتصل البحث  ل  صحة الفاضية ب  اد  فاعلية الملممة في تحقيق ع بافناخ تلما ات اأ  .1

 تاتيبنا ال لميمي  ل  ال اتيم ال ضتي.

ال تلاا  لاابى تاال ماان: المك بااة المات  ااة               ل ام ااة  تبااين للااا ضاا ر درجااة .2

( درجاةخ والمك باة          المات  اة ل ام اة 2, 22المتصالخ بتساط حساابي مقاباره )

                                            
)22) Swweney, T. Leadership Stratigies. Library Tournal, Vol. 118, No. 17, 1993. p 41-44.  
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( درجاةخ             والمك باة المات  اة ل ام اة 2, 33د ات خ بتساط حساابي مقاباره )

بل علا  ضا ر تلاسام (  درجاةخ مماا  ا2, 32ص ح الاب نخ بتساط حساابي مقاباره )

افعمااال ماا  اال  لاصاااع          والمااؤ  عخ وةلااة الكااتادر ال ااي تقااتب بممارسااة 

 شاطاع ال اتر             وال تايطخ ودراسة شكتى المت فينخ وعبب تتفا مات فين 

 إلعباد          البحتل.

 حاااا ع المك باااة المات  اااة ل ام اااة المتصااال ععلااا  درجاااة فاااي الاسااامية فاااي ال تثياااق .3

 ( درجة.2, 68وتتصير الت ائرخ  ذ بلغ وسانا الحسابي )

حللي المك بة المات  اة ل ام اة المتصال علا  ععلا  وساط حساابي فاي الم يار اةخ  ذ  .4

لنا ةتاعاب و جااالاع م يلاة فاي ال  ياين وال ابر م فضا   عان اع ماد اا علا  ةياسااع 

 ة.( درج2, 86علمية في ةياس عدال التاجباع وبلغ وسانا الحسابي )

 نا تالج عن المك بة المات  اة ل ام اة المتصال لناا الميال لل مات  اةخ                ذ  .5

( درجااة ممااا   كااو تفاات ض                    الساالاةخ 3, 01بلااغ وسااانا الحسااابي )

 والمشارتة في اتتاذ القااراع ومااةبة تلفيا التاط وعدال         ال املين.

ي لاابى تاال ماان المك بااة المات  ااة ل ام ااة         د اات   نااا عن  ااتا ال اتياام ال لميماا .6

والمك بة المات  ة ل ام ة ص ح الب نخ من  تا ال اتيم اآلليخ         ذ ةل وساانما 

 Burns ( درجة حسم مقياس ال اتيم           ليبا و وس الكا 2, 5الحسابي عن )

& Stalker   فقب  ناا عن  اتا تاتيبناا . عما المك بة المات  ة ل ام ة        المتصل

 ( درجة.2, 69ال ضتيخ  ذ بلغ  وسانا الحسابي ) –الم  ج بين اآللي 

لقب حققي المك بة المات  ة ل ام ة المتصل ع بافنا وببرجة جيبخ  ذ بلغ  و  نا المئاتي  .7

( درجااةخ  ذ تااان  لااا  وضااتح فااي ع ااباف المك بااة وععمالنااا لاابى مت فيناااخ 78, 6)

مك باع اللاجحة فاي القاااخ فاي حاين تا اي درجاة الات ن المئاتي واع بار م لنا من ال

ل حقيق اف باف للمك بة المات  ة ل ام ة ص ح الب ن ض يفةخ وغيا مقبتلاةخ فناي ال 
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( درجة. عما المك بة المات  ة ل ام ة د ت خ فقب بلغ و  نا  المئاتي 49, 2ت  ب  عن )

 ( درجة.52, 2)

  ام ية الث ل تتادر م تللة إلعباد البحتل.ال تتجب في المك باع المات  ة ال .8

 ن جمياا  ماابرال )افملااال ال ااامتن( للمك باااع المات  ااة ال ام يااة:  المتصاال ود اات   .9

 وص ح الب ن ليستا من المت لين ب لم المك باع والم لتماع.

ةلااة المت لااين ب لاام المك باااع والم لتماااع وال لااتب ذاع ال  ةااة ماان ال اااملين فااي  .10

مات  ة ال ام يةخ فمث   المك باة المات  اة  ل ام اة صا ح الاب ن ال  تجاب المك باع ال

 فلي / مك باع. –فينا ستى مت فة واحب  حاصلة عل   شناد  الببلتب 

( ساالة  ااي الفئاااع ال ما ااة افتثااا عاابدا خ  ذ 30-26 ن افعمااار الم ااوحااة مااا بااين ) .11

( سالتاع 5-1باين      )(خ وعابد سالتاع التبماة الم ااوحاة  ماا %25بلغي  سب نا )

 (.%28لنا اللسبة افعل خ  ذ بلغي )

 توصيات البحث

ضاااور  عن  كااتن  لااا  تفناام فب اااد ال اتياام ال لميمااي وع تاعااأ وسااماتأ/ وعن   باا   .1

ال اتياام ال ضااتي الاااي   لاار بالماو ااة وال مات  ااة فااي عب ااادهخ وذلااج فااي  ج 

دوراع ت ليمياااة تبر بياااة المااابرال والم حماااين ومساااؤولي افةسااااب و شاااااتنم فاااي 

 ل  ا فنم بب ض المفا يم اإلدار ةخ عل  عن ت تل  تلية اإلدار  واالة لاد ذلج.

تلمية روح المبادر  والملافسة من   ل  ةامة ةسم  اص بالبحث وال اات اخ تتلا   .2

 لأ مي ا ية  اصة.

فااي   ف ااة عن  كاتن ماابرال المك بااع المات  اة ال ام يااة مان حملاة الشااناداع ال لياا .3

 م ال الم لتماع والمك باع.

ضاور  عن  كتن مبرال ومسؤولت التحباع وافةساب ممن لنم  با  عمال ال تقال عان  .4

 ( سلتاع.10)

 المستخلص
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 نبف البحث  ل  تحب اب  اتا ال اتيام ال لميمايخ وةيااس درجاة اف اباف المحققاة 

ة ل ام اة المتصالخ في المك باع المات  ة ال ام ية لشمال ال ااق و ي: المك بة المات  ا

والمك بااة المات  ااة ل ام ااة د اات خ  والمك بااة المات  ااة ل ام ااة صاا ح الااب ن للف ااا  ماان 

1/7/2003 – 30/6/2004. 

اس تبمي االس با ة تأدا  ل ما  الم لتمااع وال اي و عاي علا  افملاال ال اامين عو 

قاائياة ومابرال مب اي المك بة وم او ينم ومسؤولي افةسااب والشا م والتحاباع الفلياة وال

 اإلدار .

تتصل البحث  ل  عن المك بة المات  ة ل ام ة المتصال مان عن تلميمناا ال اتيباي 

وال ضتي( عماا المك ب اان اف ا اان فمان اللاتا اآللاي. عماا  –من اللتا )الم  ج بين اآللي 

ما  ت  درجة تحقيق اف باف فقب تان الت ن المئتي للمك بة المات  ة ل ام ة المتصال 

( درجاااة 49, 2( درجاااة للمك باااة المات  اااة ل ام اااة د ااات  و )52, 2( درجاااةخ )78, 6)

 للمك بة المات  ة ل ام ة ص ح الب ن.
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Abstract 

The Effect of Organizational Structure 

in Fulfilling the Library targets  
 

Dr. Mahmood S. Ismail(*)  

       Badeeaa Y. Abdul Rahman(**) 

 Lana A. Mahmood(***) 

 

This research. intitled “the effect of organizational Structure in 

fulfilling the Library targets’, aims at specifying the type of 

organizational structure and measuring the degree of the fulfilled 

targets in the academic central libraries at the north of Iraq: Mosul 

university central library, Duhouk university central library, 

Salahaldeen university central library in a duration between 

1/7/2003 to 30/6/2004. 

The survey is used as a tool to collect information           

displayed to general librarians managers of libraries,                      

                                            
  )*(   College of  Arts / University of Mosul. 

 )**(  Technical Institute, Mosul.  

 )***(College of Economic and Administration/University of Salahaldeen.   
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chiefs of technical departments and units and administration 

managers. 

 

The main results of this research reveal the followings: 
 

1. The organizational structure of Mosul central library              

is mixture between mechanism and organism              

structure while the other two libraries is that of a mechanic 

structure. 

2. The percentage weight in order to attain library              

targets reaches to (78.6) at Mosul central library, while it 

reaches to (52.2) at Duhouk’s and reaches to (49.2) at 

Salahaldeen. 


