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 المســـــتخمص

تهدف الدراسة إلى التعرف عمى أهم  السبل والوسائل والبرامج التنموية التي من شانها ان ترفع 
ين في أقسام المكتبات الجامعية فضاًل عن ضرورة من مستوى األداء وتنمي من مهارات العامم

التقييم والتقويم والتنظيم الجيد لإلدارة وتوفير العوامل والدوافع التي من شانها ان تسهم في عممية 
دفع العاممين لتنمية مهاراتهم في العمل كما عمدت  الدراسة إلى التعرف عمى واقع حال العاممين 

أهم مستوياتهم المعموماتية والتقنية والمعرفية التي تدعم أداءهم  في تمك المكتبات والتعرف عمى
 في العمل ، وذلك من خالل المالحظات واألسئمة المباشرة التي وجهت اليهم.  

وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي لإلطالع عمى الممارسات المتبعة في المكتبات قيد  
 -ن من أهمها :البحث .. وتوصمت الدراسة إلى جممة نتائج كا

 الضعف في برامج التنمية المتبعة في الوقت الحاضر.1- 
حاجة العاممين إلى المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في التقنيات والبرمجيات والنظم 2- 

 المحوسبة لممكتبات.

جهة      ضرورة التقييم والتقويم لمبرامج التدريبية وقياس اثر تمك البرامج في العمل من       3- 
 والعاممين من جهة أخرى.

 

 كما خمصت الدراسة إلى مقترحات عدة وتوصيات أهمها : 
اعتماد البرامج التنموية المبنية عمى أساس الواقع الفعمي والمستوى ألمعموماتي والتقني لممكتبة 1- 

ماد عمى والعاممين فيها والتدرج التطويري لمتنمية المهنية وخصوصا التقنية منها وذلك باالعت
 البرامج التدريبية المتسمسمة في مستوياتها والمكممة الواحدة تمو األخرى.

ضرورة تطوير أساليب التنظيم واإلدارة الحديثة التي تجعل من العامل عنصرًا فعااًل في  2- 
اتخاذ القرارات في المكتبة وتطبيق النظريات الحديثة في إدارة األفراد وتوفير العوامل والدوافع 

 .مؤثرة في أداء العاممين ومهاراتهمال
 

ضرورة استثمار واستغالل ما توفره التقنيات الحديثة من تسهيل اإلجراءات الفنية والخدمية 3- 
 ألقسام المكتبة وتوطين هذه الخدمات واإلمكانيات في خدمة العاممين والمستفيدين .

 


