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============================================ 

 سنو ت-واملعلومات والتوثيق لألرشيف العربية املجلة يف ر شنلل ل و بقم

============================================ 

 :ملخص
لتحقيق  والتطوير نجاز ال معايير قياس السلوك الوظيفي نحو امن التي يؤمن بها العاملون القيم 

ها إلى التعرف على منظومة القيم التي يؤمن باملقترحة تهدف الدراسة املؤسسات. وعليه أهداف 

موافقة القيم انعكاس تلك القيم على أدائهم الوظيفي؛ ومدي ؛ و العاملون في مؤسسات املعلومات

والتي  .2030 العربية السعودية  التي يعتقد بها العاملون بمؤسسات املعلومات مع رؤية اململكة
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وزع على العاملين في مؤسسات املعلومات السعودية ياستبيان من خالل استخدام سيتم قياسها 

إطار وذلك للخروج بأداة. ك هالقياس صدقا من قبل متخصصين تحكيمه يتمنات كأداة لجمع البيا

لرفع كفاءة وفعالية بالقيم املفروض توافرها لدى العاملين في مؤسسات املعلومات معرفي 

والوطن زدهر املقتصاد االحيوي و الجتمع لدعم رؤية الوطن في تحقيق املاملعلومات  مؤسسات

 .الطموح

 الجودة. -مؤسسات املعلومات إدارة -األخالق -املواطنة -القيم   الكلمات املفتاحية:

 

 مقدمة الدراسة: -1

و املجتمعية أيتهم الفردية تشكيل شخص التيو بالقيم التي يؤمنون بها  املجتمعاتاألفراد و  يتمايز

ينظر إلى القيم ومن هنا  التنبؤ بتوجهاتهم املستقبلية.  وأوتفسر سلوكهم الحالي في حياتهم اليومية 

على اتصال مباشر  تجعل الفردو على أنها خاصية ثقافية تحدث نتيجة تفاعل بين الفرد واملجتمع 

يمثل سلوكيات تستند إلى منظومة قيمية صدرت بما يتضمنه و  بين قيمه وقيم البيئة التي ينتمي لها

يستقي القيم واملبادئ التي وبما أن النظام اإلداري في أي مجتمع  1.املجتمع من رؤى ومبادئ وثقافة

يتضمنها من املجتمع والتي تمثل بالقيم واملبادئ في سلوكيات الفرد املنتهي لهذا النظام وتوجد 

عالقة اتحاد بين القيم والقادة اإلدارية وبين العلوم السلوكية وعلوم االدارة بجميع نظرياتها 

رية العاملة في املؤسسات املعلوماتية بتعزيز سلوك الطاقات البش مارهاثيمكن است، ف2وتوجهاتها

 لتحقيق التطوير  والنمو والتقدم االقتصادي والحضاري والثقافي لتك املؤسسات.

 مشكلة الدراسة: -2

. ولذا "مجتمع حيوي و واقتصاد مزدهر ووطن طموحالوصول إلى "إلى   2030رؤية اململكة تسعى 

السلوك االهتمام بقيم العمل باملؤسسات واملنظمات وتسليط الضوء على فإن ذلك يتطلب 

من يزيد و  كس على ثقته بنفسه وعمله ومنظمتهااليجابي الذي ينبغي أن يقوم به املوظف وينع

حداث تغير للمؤسسات إراف و وتخفيض تكلفة االش األداء تقدير وقت العمل وتحسين طريقة 

ندماج في مساقات تحقيق رؤية اململكة الطموحة يدفع بعجلة التطور والتنمية واإل  وانتاجيتها؛ مما

 . التي ترمي لتحقيقها
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ن يكون لها دور في تحقيق رؤية أاعات املهنية املهمة التي يفترض مؤسسات املعلومات من القطو 

الثقافية املباشرة على العوامل  اانعكاساتهو  ومقومات استثمارها املعلوماتلدورها بتوفير    2030

في تحقيق املواطنة الواعية على املستوى العام.  االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليميةو 

 بالنظام القيمي املؤسس يتمثلة املللعاملين من الضوابط السلوكية   مجموعةتطلب يي والذ

كون أحد وت 2030رؤية اململكة استثمار دور القيم في تطوير مؤسسات املعلومات للتوافق مع ب

وعليه فالدراسة الراهنة تتقص ى القيم وصل باملجتمع لتحقيق الرؤية. املسرعات والعناصر التي ت

نظر  املسؤولين العامة واملهنية التي يؤمن بها العاملون في مؤسسات املعلومات السعودية من وجهة 

 عن تلك املؤسسات.

 :وأسئلتها أهداف الدراسة -3

 األكاديمية ن في مؤسسات املعلوماتيلى قيم العاملإالتعرف مشكلة الدراسة الراهنة إلى  هدفت  

 :ةتياآل البحثية األسئلة نجابة عوذلك من خالل اإل  2030السعودية وتوافقها مع  رؤية 

في املؤسسات األكاديمية  التي يؤمن بها العاملون العامة واملهنية منظومة القيم ما  ▪

 من وجهة نظر املسؤولين عن مؤسسات املعلومات الجامعية السعودية وذلك

 ؟)عميدي شؤون املكتبات في الجامعات السعودية(

من وجهة نظر  انعكاس القيم التي يؤمن بها العاملون على أدائهم الوظيفيما  ▪

 مجتمع الدراسة من املسؤولين عن املكتبات الجامعية؟

تحقيق رؤية انعكاسه على مات و تشخيص النظام القيمي ملؤسسات املعلو ما دور  ▪

 ؟2030اململكة في 

 أهمية الدراسة: -4

والتي يمكن استثمارها في  من دور القيم وانعكاسها على سلوك العاملينأهميتها الدراسة تكتسب 

سلسل  والجودة وتحقيق أهداف مؤسسات املعلومات بأسلوباألداء العمل والرفع من تطوير 

ع قيمهم ومعتقداتهم. كما تظهر أهمية الدراسة يتبنوه ألنه يتوافق مويمكن أن العاملون بل  هيتقبل

  مؤسسات املعلومات ية الدراسات التي تتناول قيم العاملين فيمحدودمن 
ً
  إداريا

ً
والتي تعد مدخال

 بمستوى التطوير الذي يمكن 
ً
 لتطوير قطاع مؤسسات املعلومات بشكل عام  والتنبؤ مسبقا

ً
حديثا

من األهداف املؤسسية. أما القيمة واألهمية االبرز للدراسة هي ربط القيم برؤية اململكة تحقيقه 
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 لتسريع العمل في مؤسسات املعلومات ودفعها  2030
ً
 وطنيا

ً
ضمن عجلة مما يجعل دراسة اسهاما

 .النمو الوطني في السعودية

 :وأدواتها منهج الدراسة -5

 ألهداف الدراسة تم استخدام 
ً
ه املنهج األنسب ملوضوع املنهج الوصفي املسحي بوصفتحقيقا

من وجهة نظر املسؤولين وذلك في مؤسسات املعلومات للعاملين معرفة قيم العمل ، بغية الدراسة

تم الدراسة التي تمثلت باستبانة  جمع البيانات في أداة نوالذين أجابوا ع، عن تلك املؤسسات

عن مؤسسات املعلومات واملكتبات في الجامعات استطالع أراء املسؤولين ها بهدف تصميم

العاملون في تلك املؤسسات، وذلك باالستفادة بها عن القيم التي يرون أهمية أن يلتزم السعودية 

   . من القيم التي وضعتها جمعية املكتبات األمريكية

 جمتمع الدراسة: -6

من مختلف مناطق من عميدي شؤون املكتبات بالجامعات شارك بالدراسة أربعة وعشرون    

، ويوضح اإلليكترونية استبانة الدراسةعن  حيث شاركوا باإلجابة ،العربية السعودية اململكة

الجغرافي؛ ومدة خبرة وموقعها  ؛وسنة تأسيسها ؛الجامعات املشاركة بالدراسة تيالجدول اآل

 العميد في منصبه.

 املشاركة بالدراسةالجهات : (1جدول رقم)

 الخبرة املوقع السنة الجامعات الخبرة املوقع السنة الجامعات

مكة  1369 جامعة أم القرى 

 املكرمة

جامعة اإلمام محمد بن  اشهر 6

 سعود 

 سنه الرياض 1373

 املدينة ـ1381 الجامعة اإلسالمية  سنوات  4 الرياض 1377 جامعة امللك سعود

 املنورة

 سنوات 8

 سنوات  4 الظهران  1383 جامعه امللك فهد للبترول سنوات  5 جدة 1387 امللك عبدالعزيزجامعة 

جامعة اإلمام عبدالرحمن  سنوات  4 االحساء 1394 جامعة امللك فيصل

 بن فيصل

  17 الدمام 1395 

 سنوات

بالقص ي 1423 جامعة القصيم سنه بهاأ 1419 جامعة امللك خالد

 م

 سنوات 7

املدينة  1424 جامعة طيبة 

 املنورة

 سنه الطائف 1424 جامعة الطائف سنوات 5
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 سنوات  6 حائل 1426 جامعة حائل  اشهر 4 الرياض 1425 جامعة  االميرة  نوره

  10 نجران 1427 جامعة نجران

 سنوات

 سنوات  4 الباحة 1427 جامعة الباحة

الحدود  1428 جامعة الحدود الشمالية

 الشمالية

 سنوات  8 املجمعة 1430 املجمعة جامعة سنوات  4

جامعة األمير سطام بن 

 عبدالعزيز

 أشهر   6 جدة 1434 جامعة جدة سنوات 2 الخرج 1430

     سنوات 3 بيشة 1434 جامعة بيشة 

 

 الدراسات السابقة: -7

يوجد عديد من الدراسات السابقة القديمة والحديثة التي تناولت املوضوع ولكن تم التركيز هنا   

على الدراسات التي تخدم اهداف الدراسة الراهنة والتي استعرضت في هذا الجزء من الدراسة 

 حسب الترتيب الزمني الذي صدرت به الدراسة.  

دة بين العاملين املصريين وغير املصريين" والتي نشرت دراسة همام بعنوان" القيم االدارية السائ    

م  والتي تهدف التعرف على مستويات القيم اإلدارية للعمالة املصرية وغير املصرية اتجاه 1993عام 

إلى وجود رضا بشكل عام من الدراسة وتوصلت . زميالتهم بالعمل واملنظمات التي يعملون بها

 3. هم واملنظمات التي يعملون بهازمالءاملصرين وغير املصرين أتجاه 

م بدارسة بعنوان القيم املهنية لدى العاملين في قطاع التمريض و 2001عام  وقام الطروانة     

هدفت معرفة طبيعة هرم القيم املهنية لدى العاملين في  عالقتها ببعض املتغيرات الديمغرافية

  4. تعليمي )التصنيف التمريض ي(قطاع التمريض في محافظة الكرك و أثر املستوى ال

نظام القيم لدى املديرين إلى التعرف على  هدفم ت2005وفي دراسة لغالبي وحنوش عام      

املتميز في البيئة  األداء بغرض الكشف عن متطلبات العراقيين في املنشآت الصناعية والخدمية 

العراقية. وخرجت الدراسة بتصميم برامج تطويرية ابداعية وواقعية لكسب املشاركين نظاما 

 جديد يتماش ى مع التغيرات والتطورات الحديثة على البيئة العراقية او العاملية لتحسين 
ً
قيميا

 5املنظمات العراقية.
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قيم العمل التي يمارسها مديرو التربية  بدارسة عن 2013كما قام كل من السعود و رشيدي عام  

هدفت الدراسة  و التعليم في األردن و عالقتها بالروح املعنوية لرؤساء األقسام العاملين معهم.

املعنوية لرؤساء معرفة قيم العمل التي يمارسها مديرو التربية و التعليم في األردن، و عالقتها بالروح 

 وان الروح  األقسام العاملين معهم.
ً
واظهرت النتائج ان مستوى ممارسة قيم العمل كان مرتفعا

املعنوية لرؤساء االقسام كانت مرتفعة كذلك. واوصت الدراسة بوضع اسس ومعايير الختيار 

السائدة وزارة مديري التربية والتعليم ممن تتوافر لديهم منظومة قيمية تتوافق مع قيم العمل 

 6.التربية والتعليم 

بدارسة هدفت إلى قياس أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي لدى  2015وقام السقاف عام 

منظمات األعمال اليمنية من وجهة نظر العاملين. ومن النتائج املهمة للدراسة وجود مستوى الوالء 

%بينما كانت العالقة بين أسلوب القيادة  52%(52)التنظيمي للعاملين بدرجة متوسطة بنسبة 

. وتم التوصية بتعزيز ونشر ( 86% )بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملين عالية بنسبة

  7.منظومة القيم وخاصة قيم الوالء واالنتماء للمنظمة وتعميق ممارستها بين العاملين

يم العالي في اململكة العربية السعودية م  بدراسة عن دور مؤسسات التعل2016وقام العنزي عام 

مؤسسات و لجامعات ، هدفت إلى توضيح الدور املهم لفي املحافظة على القيم اإليجابية وتعزيزها

تلك املؤسسات في دور اواوصت بضرورة التركيز على  ؛التعليم في املحافظة على القيم االيجابية

 8طلبة والعاملين.ملحافظة على القيم الحقيقة لدى منسوبيها من الا

  ومكانتها: مفهوم القيم -8

هة تدّل على الثبوت. :مصطلح القيم في اللغة العربية أما مفهوم القيم بالبحوث   9يعني صفة مشبَّ

أن القيم تلك املعايير التي أتى بها القرآن والسنة ودعا اإلسالم إلى االلتزام املصري يرى والدراسات ف

  10واهتمام ومرجعية لدى املسلمين عن اختيار وقناعة.بها واصبحت محل اتفاق 

التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية  األخالقومفهوم القيم عند أحمد واسع يشل مجمل 

وتعارف عليها أولو العلم واهل الحل والعقد من رجال األمة االسالمية والتي تكون بمثابة ضوابط 

نسياتهم، وهذه االخالف تحمي ضمائر الشعوب وتستقيم لتنظيم حياة الناس مهما اختلفت ج

   11سلوكياتهم وتنضبط انفعاالتهم الظاهرة والباطنة.
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يرى السكارنة أن القيم مجموعة من املعتقدات األساسية التي تحدد ما يجب أن نفعله أو في حين 

   12ولنا.ال نفعله، وتوجه أخالقنا وسلوكنا في التعامل مع األشياء أو مع اآلخرين من ح

واملعايير السلوكية التي يرض ى عنها املجتمع لنفسه  األخالقالقيم منظومة من ن أوترى وطفة 

عليهم القيام به وتجنب ما ينبغي تجبه في املواقف  بوافراده؛ ووظيفتها توجه االفراد إلى ما يج

 13الحياتية واالنسانية.

الباحثين وجهات نظر  يختلف بناء علىفي الدراسات والبحوث مفهوم القيم يتضح مما سبق أن 

 إن موضوع القيم يمكن دراسته في املجال  .هم العلميةتخصصات املوضوع و يتناولون الذين 
ُ
حيث

 يرون أن . البحثي الديني واالجتماعي واإلنساني واالداري واملعلوماتي
ً
فالفالسفة والعلماء مثال

 ،أهم القيم القيم االقتصادية، في حين أن رجال األعمال يعتقدون أن املعرفة من أعلى القيم

ويعتقد االجتماعيون أن  مساعدة الناس والعمل الخيري من أهم القيم على االطالق، ويرى 

القيم نسبية وليست مطلقة أن الخ وعليه يتضح املعلمون أن التعليم أعلى قيمة على االطالق...  

كما  يكون خطأ في نظر البعض االخر،ض من االفراد أو املجتمعات قد فما هو صواب في نظر البع

 ما هو غير مقبول من فترة زمنية معينة قد يكون مرغوب في فترة زمنية اخرى في نفس املجتمعأن و 

 .حيث يؤثر الزمن على تغير تقيم األفراد واملجتمعات

 ي:  تاآلتلخيصها ببخصائص عديدة يمكن اإلدارية وتتسم اإلدارة بالقيم 

عمل مهنية إيجاد مناخ مالئم الستثمار طاقات العاملين في بيئة على تساعد  ✓

 تناسبهم.

 للمؤسسة التي يعمل بها والرفع من جودة العمل. تسهم في زيادة انتماء املوظف  ✓

 .للمؤسسة األهداف املنشودةواحترامه في تحقيق النظام تفعيل تطبيق  ✓

 العاملين وتعين على حلها.مواطن املنازعات بين تكشف عن  ✓

 اشباع االحتياجات املادية للعاملين. ✓

 تعين على تحقيق العدالة كقيمة جوهرية في جميع التعامالت. ✓

 14تعين على حماية الثوابت الوطنية وتعزيزها ضمن املنظومة االجتماعية. ✓

ومن هنا يتبين لنا أهمية اإلدارة بالقيم كأسلوب عظيم يمكن االعتماد عليه في إدارة مؤسساتنا     

التعليمية واإلدارية، حتى نضمن االستفادة القصوى من طاقات العاملين، واستغاللها االستغالل 
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يبغي  يعمل االنسان على بنائه وتشكيلهعساف أن أي نموذج  ويعتقد األمثل لخدمة وطننا العزيز.

على تحقيق الغايات اموذجا علميا متوازنا قادر االنسانية العليا ليكون نة العليا ان يخضع للقيم

عاجزة عن ادراك املنهج العلمي للعمل؛ إال ذلك فأن جميع النماذج وبدون  العليا للوجود االنساني

العمل تعد الركيزة  قيمف  15 ان التحدي الحقيقي هو تحديد القيم العليا االنسانية او االدارية.

وجوهر فلسفة املنظمة لتحقيق النجاح لدورها في تكوين قوة توافق الرئيسة للثقافة التنظيمية 

بين العاملين  واملنظمة وينعكس االهتمام بالقيم ايجابيا على جودة االدارة والعمل والخدمات 

   .دعم القرارات اإلداريةيويقلل من الصراعات داخل املؤسسة و 

والجدير بالذكر ان االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات ) اعلم ( قد وضع ميثاق األخالقيات 

للمهنة يتكون من الكفاءة املهنية و الرقى باملهنة و املعلومات وامللكية الفكرية و املسؤوليات تجاه 

 وأعتقد أنه يقصد بها السلوكية.  16املسؤوليات املسلكية املجتمع و املستفيدين و

عليها يستند ت بوضع مجموعة من القيم األساسية التي جمعية املكتبات األمريكية أهميأن  كما

إلى  الوصول هذه القيم هي:  ت املهنية. ومنامارسامل وجيهلتالحديثة العمل في مؤسسات املعلومات 

؛ الفكريةالحرية ؛ التعليم والتعلم مدى الحياة؛ الديمقراطية؛ الخصوصيةو  السريةاملعلومات؛ و 

هي التي  املهنية وهذه القيم الخدمة، واملسؤولية االجتماعية.و  االحتراف؛ ؛املحافظة الصالح العام

التي وجهت ملجتمع املشاركين فيها من  في صياغة أداتهاتوجهاتها الدراسة الراهنة منها استقت 

ن قبل الجمعية إال وذلك ألنها لم يتم اعتمادها ماملسؤولين عن مؤسسات املعلومات الجامعية. 

املتمثل  جلساملواملوافقة عليها من قبل  ومراجعتها  ومناقشتهابعد دراستها وشرحها وتفسيرها 

  17بأعضاء مجلس اإلدارة واملجلس التنفيذي. 

 :حتليل بيانات الدراسة -9

الجامعات اعتمدت الدراسة في جانبها امليداني على اداة االستبانة التي وجهت إلى املسؤولين عن 

ء شؤون املكتبات او من ينوب عنهم، وكان عدد مجتمع الدراسة اربعة السعودية من عمدا

الذي يوضح الجهات التي تعاونت  وعشرون مؤسسة مشاركة كم هو موضح في جدول رقم واحد

هذا وحرصت الدراسة على جمع معلومات في محاور رئيسة  .باإلجابة على اسئلة اداة الدراسة

نظومة القيم التي يؤمن بها العاملون العامة واملهنية حسب وجهه نظر املشاركين تمثلت في م

بالدراسة؛ والقيم املهنية التي يرى عمداء شؤون املكتبات املشاركون بالدراسة ضرورة التزام 
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انعكاس القيم  العاملين بها؛ ومدى التزام العاملين في مؤسسات املعلومات بالقيم العامة واملهنية؛ و

تي يؤمن بها العاملون على أدائهم الوظيفي. وجاء تحليل النتائج كم هو موضح في الجزء التالي من ال

 الدراسة.

 .العامة واملهنية منظومة القيم التي يؤمن بها العاملون

 القيم العامة التي يرى عمداء شؤون املكتبات ضرورة التزام العاملين بها : (2جدول رقم)

 غير مهم مهم مهم جدا القيم العامة م

وع
جم

امل
 

 % ك % ك % ك %

 100 24 - - 8.3 2 91.7 22 التعاون  1

 100 24 - - 8.3 2 91.7 22 االلتزام بوقت العمل 2

 100 24 - - 12.5 3 87.5 21 النزاهة 3

 100 24 - - 12.5 3 87.5 21 آداب الحوار  وقبول االخر 4

 100 24 - - 16,7 4 83.3 20 الصدق 5

 100 24 - - 25 6 75 18 تقبل توجيهات املسؤول. 6

 100 24 - - 25 6 75 18 الصبر . 7

االلتزام بقواعد وانظمة  8

 املؤسسة وتنفيذها

18 75 6 25 - - 24 100 

 100 24 - - 29.2 7 70.8 17 املبادرة 9

 100 24 - - 33.3 8 66.7 16 االنتماء 10

  - 4.7 19.3 املتوسط

عمداء شؤون أن مهم جدا بحسب بند القيم العامة بعد ترتيب السابق  (2رقم )يتضح من جدول 

توافرها في العاملين  تمثل أعلى قيمة ينبغي االلتزام بوقت العمل قيمة التعاون ويرون أن املكتبات 

 آداب الحوار  وقبول االخر و  النزاهةثم تتساوى كذلك قيمة . (91.7وذلك بنسبة تثمل)

(. وتتساوى قيمة تقبل توجيهات املسؤول والصبر 83.3بنسبة ) الصدققيمة  ميليه(؛ 87.5بنسبة)

( من وجهة نظر العمداء املشاركين 75وااللتزام بقواعد وانظمة املؤسسة وتنفيذها بنسبة)

 قيمة االنتماء بنسبة)70.8بالدراسة. يلي ذلك قيمة املبادرة بنسبة)
ً
 (. 66.7(. واخيرا

 هنية التي يرى عمداء شؤون املكتبات ضرورة التزام العاملين بها القيم امل: (3جدول رقم)
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 م

 

 القيم املهنية

 

 غير مهم مهم مهم جدا

 % ك % ك % ك

 - - - - 100 24 خدمة املستفيد وتمكينه. 1

 - - 8.3 2 91.7 22 احترام حقوق امللكية الفكرية 2

 4.2 1 8.3 2 87.5 21 الحفاظ على ممتلكات ومقتنيات املؤسسة 3

 - - 16.7 4 83.3 20 االبتعاد عن استغالل املكانة الوظيفية. 4

 - - 20.8 5 79.2 19 االحترافية والتطوير  املنهي للعمل . 5

الديمقراطية والعدالة في التعامل مع  6

 املستفيدين

19 79.2 5 20.8 - - 

 - - 20.8 5 79.2 19 الحفاظ على الخصوصية والسرية 7

 - - 37.5 9 62.5 16 العمل بروح الفريق الواحد.  8

1 54.2 13 تطوير الذات)التعليم مدى الحياة( . 9

1 

54.8 - - 

1

0 

1 37.5 5 املسؤولية االجتماعية

9 

62.5 - - 

 0.1 6.2 16.8 املتوسط الحسابي

  

لخاص بالقيم املهنية التي يرى عمداء شؤون املكتبات ضرورة توافرها بالعاملين ا( 3من جدول رقم)

أن قيمة خدمة املستفيد وتمكينه. تمثل أعلى قيمة وبعد ترتيب الردود حسب بند مهم جدا يتضح 

(. يليها قيمة احترام حقوق امللكية الفكرية 100يرى العمداء ضرورة توافها بالعاملين وذلك بنسبة)

(. يليها قيمة االبتعاد 87.5الحفاظ على ممتلكات ومقتنيات املؤسسة بنسبة) (. ثم قيمة91.7بنسبة)

(. وتتساوى بعد ذلك كال من قيمة االحترافية والتطوير املنهي  83.3عن استغالل املكانة الوظيفية)

 ةالحفاظ على الخصوصية والسريو  الديمقراطية والعدالة في التعامل مع املستفيدينو للعمل 

تطوير  (. ثم قيمة62.5(. ويأتي بعد ذلك قيمة العمل بروح الفريق الواحد)79.2وذلك بنسبة)

 قيمة(54.2الذات)التعليم مدى الحياة( بنسبة)
ً
 .(37.5املسؤولية االجتماعية بنسبة) . وأخيرا

في مرتبة متقدمة السيما أن  املسؤولية االجتماعيةكان يتوقع الباحثان أن تأتي قيمة  وحقيقة

مع مهم في االستخدام االيجابي للمعلومات مؤسسات املعلومات لها دور اجتماعي توعوي 

 التكنولوجية الهائلة والتطور املعلوماتي  الكبير الذي يعيشه العالم في الوقت الراهن.
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القيم التي راي أحد املشاركين أهمية إضافتها للقيم  ىحدإ يعدف لتفاعل مع مستجدات العملاأما   

 السابقة املذكورة في استبانة الدراسة. 

   واملهنية:بالقيم العامة ات املعلومات العاملني يف مؤسسالتزام  درجة

 التزام العاملين بالقيم العامة واملهنية : (4جدول رقم)

مدى اعتقاد املسؤولين 

 بالتزام املوظفين بالقيم

ملتزمون 

 
 
 دائما

ملتزمون 

بعض 

 االحيان

غير 

 ملتزمون 

غير 

ملتزمون 

 
 
وع مطلقا

جم
امل

 

% 

 % ك % ك % ك % ك

1 التزام املوظفين بالقيم العامة

3 

45.

8 

11 54.

2 

- - - - 24 100 

1 التزام املوظفين بالقيم املهنية

5 

37.

5 

9 62.

5 

- - - - 24 100 

  

العاملين بالقيم حسب وجهات نظر العمداء املشاركين (مدى التزام 4يكشف الجدول رقم )

بعض االحيان بالقيم  العاملين ملتزمينأن العمداء املشاركين بالدراسة يرون أن  بالدراسة وتبين

أما فيما  العملين امللتزمين دائما بالقيم العامة.(من 45.8نسبة)مقابل  (54.2العامة وذلك بنسبة)

بالقيم املهنية  ملتزمون بعض االحيان(62.5)أن نسبةشاركون يرون فأن امليتعلق بالقيم املهنية 

 بالقيم املهنيةأن يرون الذين من املشاركون  (37.5) مقابل نسبة
ً
   .العاملين ملتزمون دائما

 انعكاس القيم التي يؤمن بها العاملون على أدائهم الوظيفي

 انعكاس القيم التي يؤمن بها العاملون على أدائهم الوظيفي : (5جدول رقم)

ليس لها  ضعيفة متوسطة عالية الفائدة

وع فائدة
جم

امل
 % 

 % ك % ك % ك % ك

2 50 12 50 12 واالجتماعية املهنية املسؤولية رفع

4 

100 - - 24 100 

 100 24 - - - - 50 12 50 12 رفع من نسبة الثقافة والوعي  

 100 24 - - - - 50 12 50 12 الوالء للمؤسسة املعلوماتية.رفع 
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تشجيع االعتماد على املعلومات التخاذ 

 القرارات.

12 50 11 45..

8 

1 4.2 - - 24 100 

.45 11 ومنهي املكتبات واملعلومات املكتبات سمعة

8 

13 54.

2 

2

4 

100 - - 24 100 

.41 13 نمو بيئة املؤسسات املعلوماتية.

7 

10 54.

2 

1 4.2 - - 24 100 

نجاح االستثمار في قطاع املعلومات 

 باململكة.

8 33.

3 

13 54.

2 

2 8.3 1 4.2 24 100 

 - 0.1 7.4 11.8 11.4 املتوسط الحسابي

  

تأثير انعكاس القيم على سلوك العاملين  الذي يعرض (5الجدول رقم)من البيانات الواردة في يظهر 

أكثر األمور تعود بها القيم أن في مؤسسات املعلومات حسب وجهة نظر عمداء شؤون املكتبات 

رفع املسؤولية املهنية واالجتماعية ورفع من نسبة الثقافة هي بشكل عالي على سلوك العاملين 

وذلك  االعتماد على املعلومات التخاذ القرارات تشجيع والوعي و  رفع الوالء للمؤسسة املعلوماتية و 

سمعة املكتبات ومنهي املكتبات واملعلومات  عدد املشاركون بالدراسة.  ( من50بنسبة)

 نجاح االستثمار في قطاع (41.7(. ثم نمو بيئة املؤسسات املعلوماتية بنسبة)45.8بنسبة)
ً
. واخيرا

 (.33.3املعلومات باململكة وذلك بنسبة)

 النتائج والتوصيات:  -10

  :النتائج -أوال

يستقي النظام اإلداري في املؤسسات قيمته ومبادئه من املجتمع الذي يوجد به؛ لذا  •

حرصت الدراسة التعرف على القيم العامة للعاملين في مؤسسات املعلومات من وجهة 

أعلى قيمية تمثل  التعاون و االلتزام بوقت العمل  واتضح أن قيمة نظر املسؤولين عنها 

احلت املرتبة االخيرة من القيم التي يرى  لدى املسؤولين؛ والغريب أن قيمة االنتماء

املسؤولين أهميتها كقيمة عامة؛ ويعتقد الباحثان أن قيمة الوالء لو  تصدرت بقية 

شعور داخلي يجعل املوظف جزء القيم العامة لتحققت معها جميع القيم ألن الوالء 

 عمله. ال يتجزأ من مكان
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يعتقد عمداء شؤون املكتبات املشاركون بالدراسة فيما يتعلق بالقيم املهنية أن  •

وأن أقل قيمة جاءت في الترتيب هي أعلى قيمة هي خدمة املستفيد وتمكينه. 

 متقاربة في النسب املسؤولية االجتماعية. 
ً
والحقيقة أن القيم املهنية جاءت جدا

بجميع القيم؛ عدا القيمة االخيرة وهي املسؤولية مما يشر  إلى أيمان املشاركين 

  .رغم أهميتها االجتماعية التي جاءت بنسبة غير منطقية من وجهة نظر الباحثين

أما عن التزام العاملين بالقيم العامة واملهنية حسب وجهات نظر عمداء شؤون  •

ين بالقيم املكتبات املشاركون بالدراسة فلم يكن هناك رضا عالي عن التزام املوظف

حيث ذكر املسؤولين أن يوجد التزام ولكن في بعض  العامة أو القيم املهنية

 االحيان وأن االلتزام بالقيم املهنية يقل عن القيم العامة. 

 فقد الوظيفي أدائهم على العاملون  بها يؤمن التي القيم انعكاس عن يتعلق فيما •

 التالي: بالترتيب للقيم املسؤولين معتقدات جاءت

. و رفع من نسبة الثقافة والوعي و واالجتماعية املهنية املسؤولية رفع /1

رفع الوالء للمؤسسة املعلوماتية. وتشجيع االعتماد على املعلومات 

 التخاذ القرارات.

 ومنهي املكتبات واملعلومات. املكتبات سمعة /2

 نمو بيئة املؤسسات املعلوماتية. /3

 لومات باململكة.نجاح االستثمار في قطاع املع /4

 2030يف مؤسسات املعلومات السعودية وتوافقها مع رؤية  قيم العاملني  -ثانيا  

تعد مؤسسات املعلومات والعاملون بها جزء مهم من تكوين املجتمع ونتاجه الثقافي واملعرفي 

وتتوافق مع بها العاملين ؤسسات ويتحلى وجود قيم واضحة تحكم العمل في تلك امل  وبالتالي فان 

ينبغي على التي وطنية الرؤيا السيكون مسرع لتحقيق   2030في رؤية اململكة العربية السعودية 

بجانب أن ذلك سوف يسهم في دمج مؤسسات واملعلومات وجعلها  على تحقيقها؛ الجميع العمل

ينا الكثير وكما يقول خادم الحرمين الشرفين حفظه هللا " لد جزء ال يتجزأ من التنمية الوطنية.

من الفرص الكامنة والثروات املتنوعة، وتكمن ثروتنا الحقيقية في مجتمعنا وأفراده، وديننا 
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ً
ذان هما مصدر اعتزازنا وتميزنا. نحن على ثقة بأننا سنبني مستقبال

ّ
اإلسالمي ووحدتنا الوطنية الل

نا وإمكاناتنا في خدمة أفضل بإذن هللا، ونحيا وفق مبادئنا اإلسالمية، ونستمر في تسخير طاقات

 18ضيوف الرحمن على أكمل وجه، ونعتز بالهوية الوطنية العريقة لبالدنا "

على ثالث قيم جوهرية ينبغي على مؤسسات املعلومات السيما   2030هذا وتقوم الرؤية ل    

 وهي: ط الدراسة أن تأخذها سلوك اساس ي للعمل بها املكتبات الجامعية مح

 القيم املطلوبة لتحقيق الرؤية والتحول املعلوماتي املناسب 2030قيم رؤية 

مجتمع حيوي)قيمه 

 -بيئته عامرة -راسخة

 بنيانه متين(

o في مؤسسات املعلومات  قيم العاملين ن تكون قيم االسالمية جزء رئيس من أ

 ألنها جزء من الهوية.

o  خدمة ضيوف الرحمن بالعمل على كل ما يمكن أن يستفاد من مؤسسات

املعلومات لتسخر طاقاتها لهذه القيمة وعليه يقترح ان تساهم املكتبات بأن 

يكون لها دور في فترة الحج وكذلك تشجيع البحث والدراسات في هذا املجال 

 مع ضرورة تنمية املجموعات في هذا املوضوع.

o  االعتزاز بالهوية الوطنية والتي يمكن أن ينعكس على تنمية املجموعات في

تصميم برنامج خدمات يدعم علومات بان يكون هدف رئيس لها؛ مؤسسات امل

الذي يعد جزء من الرؤية السعودية و برنامج خدمي أخر سالمي اإل تحف امل

 نشر  الثقافةبعدد املواقع األثرية املسجلة في اليونسكو يعين على زيادة 

؛ املشاركة في املناسبات الوطنية؛ االهتمام والتوعية والتدريب وغيرهم

 بتصميم املكتبات وفق هذه الهوية.... الخ

) فرصه اقتصاد مزدهر

 -تنافسيته جاذبة -مثمرة

موقعه   -استثماره فاعل

 مستغل(.

تفعيل قيمة االستثمار املادي واملعنوي املادي باستثمار اصول املكتبة لتكون  ✓

  عائد تنفقه منه املكتبة على تنمية نفسها.

املختلفة ة يوإمكاناتها التعليمالنسائية  الوطنية االستفادة من املوارد البشرية ✓

وزيادة  الوعي املعلوماتي املعرفيألثراء  تطوعية أو عمل جزئي برامجطريق  عن

 نسبة مشاركة املرأة باملجتمع.

 أن تكون املكتبة مكان رئيس يهم في التعليم ودفع عجلة االقتصاد والتنمية. ✓

لتكون بيئة جاذبة للعاملين  نحسن بيئة األعمال في مؤسسات املعلومات ✓

 واملجتمع.

االستفادة من مباني املؤسسات املعلوماتية في خدمات تعليمية وترفيهية  ✓

وتدريب... وغيرها من الخدمات بجانب العمل الرئيس لها لتعزيز االستفادة من 

س والجاذبية في الخدمات الحكومية وتأهليها املباني الحكومية وتنشيط التناف

 نها مستقبال كمصدر لالستثمار  املحلى واالجنبي. لالستفادة م

االهتمام باملشاريع الرقمية واستثارها وغيرها من املشاريع املعلوماتية التي  ✓

 تدعم االستثمار الوطني وترفع من نسبة الدخل غير النفطي. 
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وطن طموح )حكومة 

 مواطنة مسؤول( -فاعلة

مع القطاعات االخرى من الدولة على  لخدمات املشتركةبرامج من اتوفير  •

املستوى الحكومي  والخاص لتحقيق توجه الدولة في زيادة اإلنتاجية ورفع 

  كفاءة اإلنفاق الحكومي.

تفعيل القيم االجتماعية والتطوعية للمستفيدين ملشاركة مؤسسات  •

 املعلومات في تقديم خدمات معلوماتية على شكل تدريب او ساعات عمل... .

الخدمات اإللكترونية كالسحب إللكترونية الحكومية، ومنصة  تطوير •

مشاركة البيانات، ونظام إدارة املوارد البشرية، لتعزز حوكمة الخدمات 

سنحسن جودة الخدمات وتيسير اإلجراءات  اإللكترونية على مستوى الدولة و

 وفتح قنوات مختلفة للتواصل مع املجتمع.

الوظيفي للعاملين والتقارير  األداء نماذج وير بتط األداء برنامج لقياس تطوير  •

السنوية التي ترجع للجهات األشرفية ملؤسسات املعلومات لتكون  أكثر دقة 

 وشفافية للتعبير عن العمل والقيم السلوكية للعاملين. 

وضع برنامج لتعزيز حوكمة العمل بتقييم العمل في مؤسسات املعلومات  •

لغاء األدوار املتكرّرة؛ وتوحيد الجهود؛ بشكل مستمر لتطوير هيكلها؛ وإ

وتسهيل اإلجراءات؛ وتحديد االختصاصات بشكل واضح؛ وتفعيل املسؤولية 

 بشكل يسمح باملساءلة.

    

يقلل سيعين على تحقيق الرؤية و السابق في الجدول بإدخال القيم ن اهتمام مؤسسات املعلومات إ

جميع االصعدة ويرفع من الروح املعنوية بين على ات املعلومات من الصراعات داخل مؤسس

 .  العاملين ويحقق الرضا بجانب تعزيز الدور االجتماعي واملسؤولية االجتماعية اتجاه املجتمع

  التوصيات: -ثالثا  

o  العمل في تطوير  اولويةأهمية و القيم اهتمام مؤسسات املعلومات بإعطاء

واالستفادة منها في تحفيز املوظفين الكشف عن قيم التي يؤمن بها العاملين و 

 .حسب اتجاهات التنمية والرؤية الوطنية 

o  باململكة العربية  2030تصميم برامج خدمات معلومات تتوافق مع رؤية

لتكون من مسرعات العمل لتحقيق  سلوك العاملينمعتقدات مع و السعودية 

 العميقة التي تهدف لها. تغييراتالحدث او  الرؤية

o  معايير متخصص و فريق من خالل   2030جات برنامج تنفيذ رؤيةمتابعة مخر

 السلوكية للعاملين.  القيم واضحة قابلة لقياس 
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o  اهتمام مدارس املكتبات واملعلومات من خالل التعليم النظامي والدورات

التدريبية بدور القيم املهنية والعامة في إحداث تغيير وتطور في خدمات مؤسسات 

 املعلومات. 
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