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 : مقدمة

 يعترب التغري ادلستمر وادلتسارع من أبرز خصائص ومسات عصرنا الراىن ويف كل اجملاالت خصوصا يف رلال 
إنتاج ادلعرفة البشرية واإلنتاج الفكري اذلائل الذي عرف باإلنفجار ادلعلومايت أو ادلعريف، وىذا راجع للتطورات 

التكنولوجية والتقنية الكبرية اليت يشهدىا العامل واليت محلت معها تطورات يف مجيع مناحي احلياة سواء السياسية، 
االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، التعليمية، العلمية والرتبوية، وقد أصبحت ادلعلومات الركيزة األساسية اليت يقوم 

عليها التطوير والتنمية والبحث واختاذ القرارات واإلقتصاد ككل، حبيث أصبح من ميتلك ادلعلومة ميتلك القوة 
ومع ىذه الثورة التكنولوجية وظهور رلتمع ادلعلومات وادلعرفة الذي اعتمد بشكل كبري ، ويضمن النجاح واإلستمرار

على ادلوارد البشرية ادلؤىلة فنيا وتقنيا، ومبا أن ادلكتبات تعترب العنصر األساسي وجوىر وأصل ادلعلومات وادلعرفة 
بكل ما يرتبط من عمليات وخدمات، كما أن تطور تقنيات ادلعلومات وظهور االنرتنت واتساع رلاذلا اجلغرايف 
وظهور ما يعرف بالويب الذي أصبح من أكثر الوسائل استخداما لنشر ادلعلومات والوصول إليها خاصة مع 

التطورات اليت شهدهتا تطبيقاتو وتقتنياتو ادلتطورة، ومن ىنا تغريت الكثري من التخصصات يف مستوياهتا وأعادت 
دراسة توجهاهتا وبناء خططها الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل، ىذا ما ألزم على قطاع ادلكتبات ضرورة 
تكوين وتأىيل وإعداد الطالب من أجل بناء قدراهتم وكفاءاهتم التقنية والعلمية ليكون قادرين على التعايش مع 

كل ىذه التطورات،  ويصبحوا قادرين على التعامل مع ادلتغريات اليت تدعم التحول إىل رلتمع ادلعرفة، ويعترب 
التكوين األكادميي لألفراد يف رلال ادلكتبات وادلعلومات الذي تتكفل بو سلتلف ادلؤسسات من جامعات ومعاىد 

إخل العنصر األساسي واألويل الذي يرتبط مباشرة بادلهنة ادلكتبية ومتطلبات ... وكليات ومجعيات مهنية واحتادات 
 كان لزاما على ىذه ادلؤسسة إعادة النظر يف 2.0سوق العمل، ومع ظهور اجليل اجلديد للويب وادلعروف بالويب 

التكوين ويف زلتويات الربامج وادلقرارات الدراسية اليت تقدمها للطالب، وضرورة استحداثها مبا يتماشى والتغريات 
 2.0 واختصاصي ادلعلومات 2.0، ىذا ما أفرز معو ما يعرف بادلكتبة 2.0ادلستمرة ومتطلبات بيئة الويب 

، وىي كلها مفاىيم وتسميات نابعة من ادلتغريات اليت أفرزهتا البيئة ادلعلوماتية ادلتطورة يف ىذا 2.0وادلستفيد 
 . اجملال

وقد تطور دور ومهام اختصاصي ادلعلومات يف ىذا اجليل من خالل عمل ادلؤسسات على تطوير اخلطط 
وادلناىج الدراسية، واستحداث برامج خاصة بتكنولوجيا ادلعلومات وشبكات ادلعلومات واألنرتنت والويب وإدارة 

احلاسوب وكل ما خيص اإلعالم اآليل ككل، ىذه الربامج عملت على ختريج أجيال واختصاصيي معلومات قادرين 
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على التفاعل مع البيئة اجلديدة للمعلومات ومسايرة سلتلف التطورات احلديثة والتحديات اليت تقف أمام 
اختصاصي ادلعلومات يف مزاولة مهنتو مستقبال، من خالل اكتساب خربات ومهارات جديدة ختوذلم للعمل يف 

 .البيئة اإللكرتونية واإلفرتاضية

دور برامج التكوين األكاديمي في إعداد اختصاصي " وسنحاول من خالل دراستنا ادلوسومة بـ
أن نربز أمهية برامج التكوين األكادميي يف تكوين وتأىيل اختصاصي ادلعلومات يف ظل بيئة  " 2.0المعلومات 

، وما يصادفها من تطورات وتغريات يف اجملال، باإلضافة إىل زلاولة معرفة مهام وأدوار اختصاصي 2.0الويب 
 2.0ادلعلومات اجلديدة يف ىذه البيئة اليت عكستها طبيعة التكوين وزلتويات برامج التكوين اخلاصة بيبئة الويب 

 .واحملاكية ذلا وادلسايرة دلستجداهتا

وقد تضمنت الدراسة عدة فصول حاولنا من خالذلا اإلدلام بالعناصر األساسية للموضوع بدءا من الفصل 
 .اخلاص باإلطار ادلنهجي للدراسة والذي تضمن شرح ألساسيات الدراسة وأىم مصطلحاهتا: األول

 والتطورات التكنولوجية يف ادلكتبات 2.0الويب " أما الفصل الثاين خصصناه لإلطار النظري ادلعنون بـــ
 وأساسياتو ومبادئو وتطبيقاتو ادلختلفة وسلتلف ادلفاىيم ادلرتبطة 2.0وقد تطرقنا فيو إىل التعريف بالويب " اجلامعية

 . بو يف رلال ادلكتبات

برامج التكوين األكادميي الختصاصي " أما الفصل الثالث وىو خاص أيضا باإلطار النظري وقد تعنون بـــ
وتطرقنا فيو إىل التعريف بالتكوين بصفة عامة والتكوين األكادميي بصفة خاصة، وسلتلف " 2.0ادلعلومات 

أساسياتو وعناصره وصوال إىل الربامج التكوينية مفاىيمها ومكوناهتا وأىدافها وخطوات اعتمادىا ومالزلها يف ظل 
 . ومدى مواكبتها دلتطلبات سوق العمل2.0البيئات الويب 

أما الفصل الرابع فقد خصصناه للدراسة ادليدانية وكل ما تضمو من تعريف مبجاالت الدراسة وادلنهج 
ادلتبع وأدوات مجع البيانات، واختتم بنتائج وتوصيات الدراسة من خالل العملية التقييمية لربامج التكوين 

 ومدى قدرهتا على ختريج اختصاصيي 2.0األكادميي للمعهد العايل للتوثيق بتونس ومدى مواكبتها لبيئة الويب 
 . مؤىلني للعمل يف ىذه البيئة2.0معلومات 
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 :تمهيـد

ال ؽلكننا دراسة أي موضوع إال إذا اعتمدنا على منهج وتصميم زلدد، يسمح لنا بالوصول إىل األىداف 
ادلسطرة واإلحاطة بكل جوانبو، وغلمع بني رؤية نظرية متكاملة ودراسة تطبيقية واقعية، ودراستنا دلوضوع دور برامج 

 بالتطرق إيل زاوية جد مهمة و ىي ادلواءمة بني برامج 2.0التكوين األكادؽلي يف إعداد اختصاصي ادلعلومات 
التكوين و سوق العمل و ادلمثل بادلكتبات اجلامعية و ذلك على مستوى تستوجب منا حتديد اإلطار العام للدراسة 

أو اجلانب ادلنهجي ذلا، والذي يقوم على ثالث أبعاد  رئيسية ىي األساسيات، اإلجراءات وشرح ادلصطلحات 
 .األساسية كأحد ادلنطلقات

 :أساسيات الدراســــة.1
 : إشكـــــالية الدراســــة1.1

تبعا للتطورات السريعة وادلتالحقة يف رلال ادلكتبات وادلعلومات، أصبح من الضروري النظر إىل برامج تكوين 
 وتأىيل اختصاصي ادلعلومات هبدف إكساهبم ادلهارات الضرورية اليت دتكنهم من اإلطلراط يف ادلهنة ادلكتبية،

 أو بيئة الويب التفاعلي، واليت دتيزت 2.0واإلستجابة دلتطلبات العمل وخاصة يف ظل تطور ما يعرف ببيئة الويب 
بالتفاعلية وتشارك ادلعلومات وتقامسها من قبل ادلستخدمني يف نفس الوقت وبسرعة كبرية وىذا عرب تطبيقاهتا ادلختلفة 
و ادلتطورة اليت ألزمت مسؤويل قطاع ادلكتبات ضرورة تكوين اختصاصي ي ادلعلومات من خالل إعداد برامج تكوين 

أكادؽلي خصيصا ذلذا لتحقيق أكثر تفاعلية مع اجليل اجلديد للمعلومات ومسايرة التحديات اليت تقف أمام 
اختصاصي ادلعلومات لتحقيق أىداف ادلكتبة، وىذا نابع من األعلية القصوى اليت يلعبها التكوين يف رفع مهارات 

وكفاءات اختصاصي ادلعلومات ومواجهة التحديات اخلاصة إما بالبيئة الداخلية أو اخلارجية واليت تعيق سري ادلؤسسة 
، فمن 2.0وتطورىا وحتديد األدوار وادلهارات وادلتطلبات الواجب توفرىا فيو ما أصبح يعرف باختصاصي ادلعلومات 

التحديات اليت تواجو أقسام ادلكتبات و ادلعلومات ىي ادلواءمة بني سلرجات التعليم واالحتياجات الفعلية لســـــــــوق 
للمهنة ادلكتبية وفق منظور شامل يضمن  برامج التكوين مواكبة للتطورات و االجتاىات احلديثة العمل، و السعي جلعل

التنسيق بني التكوين و عامل الشغل ادلمثل يف ادلؤسسات الوثائقية و مراكز ادلعلومات عامة و ادلكتبات اجلامعية على 
 . اخلصوص

    و من ىذا ادلنطلق و ضمن ىذا السياق سنحاول بلورة إشكالية لدراستنا ىذه من خالل طرح التساؤل الرئيسي 
 :التايل
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 في المعهد العالي 2.0اختصاصي المعلومات في إعداد  ما الدور الذي تلعبه برامج التكوين األكاديمي
 ؟2.0للتوثيق؟ وكيف يمكن أن تحقق التفاعل مع بيئة الويب 

 : كما ؽلكن بلورة رلموعة من التساؤالت

 ما ىي سلتلف اخلصائص والسمات اليت دتيز اجليل الثاين الختصاصي ادلعلومات ؟ 
  ؟2.0ما ىي األدوار وادلسؤوليات اليت أحلقت باختصاصي ادلعلومات يف ظل بيئة الويب 
  ؟2.0ىل تتوافق زلتويات برامج التكوين األكادؽلي مع القدرات الواجب توفرىا يف اختصاصي ادلعلومات 
 ادلهارة والكفاءة ادلطلوبة 2.0اختصاصي ادلعلومات ما مدى إسهامات برامج التكوين األكادؽلي يف إكساب

 يف ظل اجليل اجلديد للمعلومات؟
 ؟2.0اختصاصي ادلعلومات  ما ىو أثر الربامج التكوينية يف حتسني قدرات 
 ما ىي النقائص اليت دتس برامج التكوين األكادؽلي حىت تكون مواكبة للتطورات التقنية يف رلال ادلكتبات ؟ 
 :فرضيات الدراسة2.1

 :بناء على التساؤالت ادلطروحة و إشكالية الدراسة فإننا نفًتض أن 

 الفرضية الرئيسية: 

 .2.0دتكن برامج التكوين األكادؽلي إعداد اختصاصي ادلعلومات وزيادة مهاراتو وقدراتو يف التفاعل مع بيئة الويب 
 :و هذا بناء على مجموعة من الفرضيات الجزئية

 الفرضية األولى : 

 .ىناك جاىزية لربامج التكوين يف بناء ادلهارات التكنولوجية الختصاصي ادلعلومات
 الفرضية الثانية: 

 .2.0طبيعة برامج التكوين األكادؽلي تساعد يف التفاعل السريع الختصاصي ادلعلومات مع تطبيقات الويب 
 الفرضية الثالثة: 

 .يف تطبيقها ضمن برامج التكوين األكادؽلي2.0ىناك وعي من قبل ادلسؤولني وادلتخصصني بتكنولوجيا الويب 

 : أهمية الدراسة3.1
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لعلم ادلكتبات، إضافة إىل  تكمن أعلية الدراسة يف مشوليتها باستعراض التوجهات احلديثة يف برامج التكوين األكادؽلي
استقراء احتياجات سوق العمل بالنسبة خلرغلي أقسام علم ادلكتبات و ادلعلومات، حبيث تتحقق ادلعادلة الالزمة يف 

مواءمة برامج التكوين يف التخصص مبا يواكب التوجهات احلالية و احلديثة واحتياجات سوق العمل و ادلمثل 
 .بادلكتبات اجلامعية

إن التكوين األكادؽلي يعترب احلجر األساس من أجل اكتساب ادلهارات و الكفاءات الالزمة دلمارسة ادلهنة ادلكتبية 
 :ومنو فإن الدراسة تكتسي أعلية لالعتبارات التالية  الختصاصي ادلعلومات

 يف تفعيل برامج التكوين األكادؽلي إلعداد اختصاصي ادلعلومات نظرا دلالءمة 2.0أعلية وجود بيئة الويب 
 . ذلذا ادلوضوع 2.0بيئة الويب

  من خالل التجارب العادلية 2.0إبراز أعلية برامج التكوين األكادؽلي يف إعداد اختصاصي ادلعلومات
 .الناجحة

  تعزيز التوجهات البحثية واجلهود العلمية ادلبذولة يف عصرنا وادلهتمة باختصاصي ادلعلومات يف بيئة الويب
2.0. 

 : أهداف الدراسة 4.1

 :      إن الدراسة تسعى لتحقيق عدة أىداف منها 
  مع برامج التكوين 2.0إن اذلدف األساسي من ىذه الدراسة ىو معرفة مدى مواءمة اختصاصي ادلعلومات 

 .لعلم ادلكتبات يف ظل اجليل اجلديد للمعلومات  األكادؽلي
  2.0التعرف على سلتلف التحوالت اليت طرأت على مهنة اختصاصي ادلعلومات يف ظل بيئة الويب.  
  وتأثرياهتا على اختصاصي ادلعلومات2.0التعريف ببيئة الويب. 
  التعرف على مدى مساعلة برامج التكوين األكادؽلي يف تعزيز وامتالك ادلهارات و الكفاءات من قبل

 .وادلهارات التكنولوجية بشكل خاص2.0اختصاصي ادلعلومات 
  يف ظل اجليل اجلديد للويب2.0التعرف على األدوار اجلديدة اليت أحلقت باختصاصي ادلعلومات . 
 2.0برامج التكوين األكادؽلي ادلتعلقة باختصاصي ادلعلومات زلتوى ومقاييس مستويات  معرفة 

  .(ليسانس،ماسًت،دكتوراه)
  2.0تقييم برامج التكوين األكادؽلي ومدى تفاعلها مع مفهوم اختصاصي ادلعلومات. 
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  2.0زلاولة التعرف على النقائص يف ىذه الربامج لتحقيق أكثر تفاعل وانسجام مع اختصاصي ادلعلومات. 

 : أسباب اختيار الموضوع5.1

 :أسباب ذاتية.1

 . وكل ما ػليط بو من تغريات2.0الرغبة يف إلقاء الضوء على موضوع اختصاصي ادلعلومات يف بيئة الويب -

 .اإلىتمام بالتغريات التكنولوجية يف رلال ادلكتبات وادلعلومات وكيفية مواكبة اختصاصي ادلعلومات ذلذه التطورات-

 :أسباب موضوعية.2

 .ادلوضوع وحداثتو فرضت علينا اختياره طبيعة-

 .التطور ادلستمر للتكنولوجيا وأدواهتا يف رلال ادلكتبات وادلعلومات-

 .التعرف على طبيعة مهنة اختصاصي ادلعلومات يف ظل التطورات ادلستمرة-

 .2.0تقييم نتائج برامج التكوين األكادؽلي يف إكساب وبناء مهارات وكفاءات اختصاصي ادلعلومات -

 : الدراسات السابقة6.1

يعترب األدب ادلنشور يف قطاع ادلكتبات و ادلعلومات غين بادلواضيع ادلتعلقة بربامج التكوين يف علم ادلكتبات 
حيث صلدىا مرتبطة دائما مبتغريات ذلا تأثري مباشر هبذه الربامج كإدارة ادلعرفة، تأثري التكنولوجيا، إدارة اجلودة، سوق 
العمل، كما اىتمت ىيئات سلتلفة هبذا ادلوضوع و قد ركزت يف العديد من الدراسات، ادللتقيات و ادلؤدترات لدراسة 

موضوع برامج التكوين و منها عربيا مجعية ادلكتبات األردنية، االحتاد العريب للمكتبات و ادلعلومات، و كثريا ما 
ؼلصص زلاور يف ادللتقيات من أجل إثارة و مناقشة ادلسائل ادلرتبطة بو و ىذا من باب أن لو حجم كبري من حيث 
األعلية كون القطاع ؽلد باختصاصيني توكل ذلم ادلهام اخلاصة ببحث، تنظيم، حفظ، و بث ادلعرفة بطرق و تقنيات 
 :ختتلف من زمن لزمن آخر، ومن بني أىم الدراسات اليت جاءت إما سندا أو منطلقا ضمن رلال موضوعنا صلد منها

 دور برامج التكوين األكادؽلي يف إعداد مهنيي مكتبات اجليل : مقال لسامي مربك بعنوان:1الدراسة األولى
. ليون،فرنسا  ENSSIB))دراسة تقييمية لربامج تكوين ادلدرسة الوطنية العليا لعلوم ادلعلومات وادلكتبات: الثاين

سنة .وىذا ضمن فعاليات أعمال ادلؤدتر الرابع والعشرون لإلحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات اعلم
ادلقًتحة لتكوين مهنيي اجليل الثاين كما  تناولت الدراسة أىم اإلشكاليات ادلتعلقة بالربامج األكادؽلية.2013

                                                           
ادلؤدتر الرابع والعشرون لإلحتاد العريب للمكتبات  أعمال.دور برامج التكوين األكاديمي في إعداد مهنيي مكتبات الجيل الثاني.مربك،سامي1

 . 2013،(اعلم)وادلعلومات
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اىتمت بدراسة وحتليل برامج التكوين األكادؽلي اليت تعدىا ادلدرسة العليا لعلم ادلعلومات وادلكتبات 
((ENSSIB وسلطت الضوء على مدى جتاوب زلتوى مقررات 2013 و2004 يف الفًتة ادلمتدة بني سنة ،

 .2.0الربامج مع ادلتطلبات ادلعرفية وادلهنية والعملية الضرورية دلهنيي ادلكتبات يف بيئة الويب 

توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أعلها أن وجود مدرسة حكومية وحيدة متخصصة يف علوم ادلكتبات 
وادلعلومات يف فرنسا تعترب عنصرا أساسيا يف توحيد الرؤية ادلهنية لتسهيل التواصل ادلهين وادلعريف يف قطاع ادلكتبات 

 اخلاصة بتكوين 2013 و2004وادلعلومات وىذا من خالل زلافظتها على رلموعة من ادلقاييس طيلة ادلدة ما بني 
كما قدمت رلموعة من . ادلكتبيني وىذا ما يعكس اإلىتمام الكبري واإلنفتاح لألساتذة ادلكونني على واقع ادلكتبات

واختالف الربامج وادلقررات اليت . الصعوبات اليت دتثلت يف التطور السريع الذي تعرفو األدوات اليت تستخدمها ادلكتبة
 .مت متابعتها أثناء التكوين

 فعالية برنامج مقًتح قائم على استخدام : مقال لطاىر عبد احلميد العديل أمحد بعنوان: 1الدراسة الثانية
وىذا . ادلستحدثات التكنولوجية لتنمية ادلهارات العملية الختصاصي ادلكتبات يف ظل متطلبات سوق العمل

حبيث . 2013سنة .ضمن فعاليات أعمال ادلؤدتر الرابع والعشرون لإلحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات اعلم
تناولت الدراسة تصميم برنامج قائم على استخدام ادلستحدثات التكنولوجية لتنمية اجلوانب ادلعرفية واألدائية 

وقد توصلت . ادلرتبطة بادلهارات العملية الختصاصي ادلكتبات والتعرف على متطلبات سوق العمل من ذلك
أنو من خالل تنفيذ األنشطة ادلصاحبة للربنامج التدرييب ادلقًتح أدى إىل : الدراسة إىل العديد من النتائج أعلها

كما أن إقبال ادلتدربني على استخدام احلاسوب أدى إىل زيادة إنتاج .التنوع يف عمليات البحث ومجع ادلعلومات
اختصاصي ادلكتبات بشكل جديد، كما توصلت الدراسة إىل رلموعة من التوصيات تلخصت يف ضرورة تطوير 

 .برامج اإلعداد األكادؽلي وادلهين الختصاصي ادلكتبات على ضوء متطلبات سوق العمل
 التكوين ادلستمر ما بني مهنيي ادلكتبات يف بيئة الويب : مقال لسامي مربك والربيع دومري بعنوان:2الدراسة الثالثة

مهنيي ادلكتبة الوطنية اجلزائرية ظلوذجا وىذا ضمن فعاليات أعمال اإلحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات : 2.0
تناولت ىذه الدراسة موضوع استخدام خدمات اجليل الثاين للويب يف التكوين ادلستمر للمكتبيني وسبل .اعلم.

 كما حاول الباحثان الوقوف على واقع 2.0استخدامها يف تطوير قدراهتم ومهاراهتم من خالل تطبيقات الويب 
                                                           

فعالية برنامج مقترح قائم على استخدام المستحدثات التكنولوجية لتنمية المهارات العملية الختصاصي المعلومات .أمحد،طاىر عبد احلميد العديل1
 .2013،(اعلم)أعمال ادلؤدتر الرابع والعشرون لإلحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات.في ضوء متطلبات سوق العمل

أعمال ادلؤدتر .مهنيي المكتبة الوطنية الجزائرية نموذجا : 2.0المستمر ما بين مهنيي المكتبات في بيئة الويب التكوين .مربك،سامي،الدومري،الربيع2
 .2012الدوحة،.(اعلم)الثالث والعشرين لإلحتاد العريب للمكتبات وادلعلومات 
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استخدامها بادلكتبة الوطنية اجلزائرية وقد توصل الباحثان إىل رلموعة من النتائج والتوصيات كان أعلها أن 
 تتمتع بأعلية كبرية من وجهة نظر مهنيي ادلكتبة يف التكوين ادلستمر وبإمكاهنم تطوير 2.0تطبيقات الويب 
 بشكل يتماشى مع اىتماماهتم وىذا األخري ال يقصي من التخلي عن خدمات ادلعلومات 2.0خدمات الويب 

 .التقليدية
 اجلاىزية :2.0رسالة دكتوراه للباحثة وسام بن زكة بعنوان اختصاصي  ادلعلومات يف ظل الويب :1الدراسة الرابعة

وتضمنت ىذه الدراسة البحث عن مهارات . دراسة ميدانية مبكتبات جامعيت جيجل وجباية. وإمكانية التطبيق
اجليل الثاين للويب الختصاصي ي ادلعلومات العاملني مبكتبات الدراسة ومدى امتالكهم خلصائص التحول ضلو 

 على الصعيد ادلهين ومعرفة إمكانات وموقع اختصاصي  ادلعلومات بادلكتبات 2.0استخدام تطبيقات الويب 
وقد توصلت الباحثة إىل . وتطبيقاهتا بادلكتبات2.0اجلزائرية ضمن ادلفاىيم اليت برزت مع ظهور تقنيات الويب 

 كما أنو قادر 2.0رلموعة من النتائج أعلها أن لدى اختصاصي  ادلعلومات جاىزية للتواجد يف فضاءات الويب 
 واليت تعزز من 2.0مع وجود رغبة يف استخدام تطبيقات الويب 2.0على التحول إىل اختصاصي  معلومات

 كما أن للتكوين دور 2.0قوى اجلاىزية لتقدمي خدمات اجليل الثاين للمكتبات وقدرتو على التفاعل عرب الويب 
 مبهارة وكفاءة 2.0كبري يف حتقيق اجلاىزية ادلهنية الختصاصي ادلعلومات ليمكنو من استخدام تطبيقات الويب 

وقد توصلت الباحثة أيضا إىل رلموعة من ادلقًتحات األكادؽلية وادلهنية واليت تلخصت يف ضرورة التطوير . عالية
 . مع مراعاة واقع ادلكتبات و التغريات احمليطة هبا2.0يف برامج التكوين مبا يتالءم مع بيئة الويب 

 :مصطلحات ومفاهيم الدراسة7.1
قمنا بضبط ادلصطلحات وادلفاىيم األساسية للدراسة للتحكم يف عناصرىا وتوضيح الغموض والتداخل بني 

 :ادلصطلحات وصلد أعلها
 :2.0اختصاصي المعلومات  .1

ىو الذي لديو القدرة على البحث عن ادلعلومة وتنظيمها وإتاحتها ولديو القدرة على جذب واستقطاب أكرب 
 يف 2.0عدد شلكن من ادلستفيدين كما أنو لديو ادلهارة واخلربة يف استخدام سلتلف تطبيقات وأدوات الويب 

 .2ادلكتبة
 :التكوين األكاديمي.2

                                                           
 .2015: جامعة قسنطينة.علم ادلكتبات.دكتوراه.الجاهزية وإمكانية التطبيق: 2.0اختصاصي المعلومات في ظل الويب .بن زكة،وسام1
. 44.ص.بن زكة،ادلرجع السابق2
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ىو تلقني ادلتكونني الطرق واألساليب النظرية والعملية اليت تساعدىم يف التحكم يف سري ادلعلومات كما يهدف 
بشكل أولوي إىل إعداد مؤىلني مهنيني وختريج اإلطارات وتلبية  سلتلف احتياجات اجملتمع والعمل على تنظيم 
 .1وتسيري ادلؤسسات وعلى وجو اخلصوص ادلكتبات وإعداد اختصاصيي معلومات مؤىلني دلمارسة ادلهنة ادلكتبية

 :برامج التكوين األكاديمي.3
ىو رلموعة شليزة ومنظمة من ادلقررات الدراسية اليت تؤدي بعد االنتهاء منها إىل منح الدرجة األكادؽلية ادلرتبطة 

أيضا بأنو تنظيم خلربات التعلم يف رلال ما، – ويعرف .  (ماجستري، دكتوراهماسًت ، /ليسانس)هبذا الربنامج 
 .2ويطور من أجل حتقيق أىداف معينة زلددة سلفاً، يف سياق النظام التعليمي للمؤسسة األكادؽلية

 :خالصة الفصل

حاولنا من خالل ىا الفصل استعراض سلتلف العناصر ادلنهجية واليت من شأهنا أن تضبط وحتصر سلتلف التساؤالت و 
 .اإلستفسارات حول موضوع دراستنا من خالل اإلستعانة مبجموعة من الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة مبوضوعنا

                                                           
. 2010وىران،:علم ادلكتبات.ماجسًت.اختصاصي المكتبات والمعلومات والتكوين الذاتي في المكتبات الجامعية في الجزائر.عمايرية،عائشة1

 .61.ص
 .980.ص.ادلرجع السابق.مربك،سامي2



 
 

 

 

 

 

 :الفصــل الثاني

 والتطورات التكنولوجية في المكتبات 2.0الويب 
 الجامعية

 
 

 .تمهيد

 .2.0أساسيات الويب  .1
 . بالمكتبات الجامعية2.0تطبيق الجيل الثاني للويب  .2
 .الجيل الثاني الختصاصي المعلومات بالمكتبات الجامعية .3

 .خالصة
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 : تمهيد 

من خالل التطورات التكنولوجية اذلائلة وخاصة يف رلال ادلعلومات ومع ظهور االنًتنت كنظام عادلي واخًتاع 
جديد مليء بالتغَتات ادلستمرة ولطادلا انتظره الكثَت من الباحثُت والدارسُت عرب أضلاء العامل من خالل اإلستفادة 
الكبَتة من تطبيقاتو ومع كل ىذه التطورات وشيوع تطبيقات وتقنيات االنًتنت ظهر نظام معلومايت عربىا عرف 

بالويب ودبا أن قطاع ادلكتبات وادلعلومات يف تسارع كبَت احتل ىذا األخَت مكانة كبَتة بُت الباحثُت يف اجملال 
وخصوصا ادلكتبات اجلامعية خاصة مع ظهور اجليل الثاين للويب وما صاحبو من ربسينات يف تقدمي خدمات 

ادلكتبات اجلامعية من خالل تطبيقاتو وتقنياتو التفاعلية سواء مع اختصاصي ادلعلومات أو ادلستفيد وسنتطرق يف ىذا 
 ونلقي الضوء على سلتلف أساسياتو ومبادئو وتطبيقاتو يف ادلكتبات اجلامعية ومدى 2.0الفصل إىل التعريف بالويب 

 .مسايرة اختصاصي ادلعلومات لو

  :2.0أساسيات الويب .1

 : 2.0بداية ظهور الويب 1.1

 فكان 2.0 أما الويب 1 والذي ظهر يف أوائل التسعينات1.0 كتطور للويب وىذا بدءا بالويب 2.0يعترب الويب 
 والذي قام باقًتاحو 20042 يف أكتوبر سنة "time o’reilly"و " date dougherty"أول ظهور لو على يد 

 والذي 4، حبيث يركز على التوجهات احلديثة يف أسلوب استخدام الويب3"سان فرانسيسكو"كعنوان يف مؤسبر يف 
، واليت أدت إىل ظهور مواقع الشبكات 5يعتمد على تقدمي خدمات التواصل والتفاعل وادلشاركة بُت ادلستخدمُت

                                                           
-48ص-ص.2015: جامعة قسنطينة.علم ادلكتبات.دكتوراه.الجاىزية وإمكانية التطبيق: 2.0اختصاصي المعلومات في ظل الويب .بن زكة،وسام1

49. 
 .826ص.ادلرجع السابق.مربك،سامي،الدومَت،الربيع2
أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد . الالزمة الختصاصي المعلومات للعمل في الجيل الثاني من مؤسسات المعلوماتالكفايات . العمران،محد بن إبراىيم3

 .871ص. 2009الدار البيضاء،.(اعلم)العريب للمكتبات وادلعلومات 
أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب .  على اإلتصال العلمي وتبادل المعرفة بين الباحثين2.0انعكاسات الويب .كرثيو،إبراىيم،غزال،عبدالرزاق4

 .07.ص.2009الدار البيضاء،.(اعلم)للمكتبات وادلعلومات 
 أعمال ادلؤسبر الرابع والعشرين لإلرباد العريب للمكتبات .فاعلية الجمعيات واإلتحادات المكتبية العربية في تطوير المهنة.بوكرزازة،كمال،أبورية،غادة5

 .550ص. 2013ادلدينة ادلنورة،.(اعلم)وادلعلومات 
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 time" تيم بارنرسلي"وذبدر اإلشارة إىل أن . 1اإلجتماعية، مواقع ادلشاركة بالفيديو وادلوسوعات احلرة وادلدونات

berners’lee " وىو أول من ناد باقًتاح السماح دلستخدمي االنًتنت بادلشاركة أثناء تصفحهم دلواقع الويب يف 
 يف األساس على ادلستخدم ومشاركتو 2.0، ويركز الويب 2شكل تعليقات وإضافات لكن باءت ىذه ادلبادرة بالفشل

 .4، أما يف اآلونة األخَتة فقد شهدت سلتلف تطبيقات الويب تطورا كبَتا ومستمرا3وتفاعلو

  : 2.0مفهوم الويب 2.1

 : تعريف الويب 1.2.1

ىو نظام معلومايت جديد لإلتصال وقد استعمل للداللة على البيئة اإلفًتاضية، فعال ومليء بالتطورات التكنولوجية 
ويقوم بعرض ادلعلومات وتصفحها وػلتوي على رلموعة من اخلدمات والربرليات اليت يقدمها للمتصفح وصلد من 

 .5صفحات الويب، ادلواقع والبوابات، برامج الربيد اإللكًتوين، متصفحات الويب: ذلك 

  :2.0 تعريف الويب 1.2.2
 وىو مستمد من فلسفة تطوير 2.0 إىل 1.0ىو عبارة عن مصطلح متطور ومتقدم باستخدام لغة األرقام من 

الربرليات، وميثل شبكة اجتماعية وذات اعتمادية أكرب على ادلستخدمُت وىو عبارة عن موقع صمم باستخدام عدد 
 دلستخدميها من التفاعل معها استخدام 2.0 ، وتتيح فضاءات الويب 6 احلديثة2.0من تكنولوجيات الويب 

                                                           
نحو نموذج جيل ثاني للمكتبات الوطنية العربية ودوره في مواصلة إرساء مجتمع المعرفة العربي : 2.0المكتبة الوطنية في بيئة الويب .مربك،سامي1

 .928ص.2013ادلدينة ادلنورة،.(اعلم) أعمال ادلؤسبر الرابع والعشرين لإلرباد العريب للمكتبات وادلعلومات .المعاصر
 أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب للمكتبات وادلعلومات .الجيل الثاني من المكتبات الجامعية السعودية.عارف،زلمد جعفر،السرػلي،حسن عواد2
 .181.ص.2009الدار البيضاء،.(اعلم)
علم .ماجسًت.تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية بين ىيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي.بن زايد،عبد الرمحان3

 .110.ص.2012.ادلكتبات،جامعة قسنطينة
-.جامعة ساوثهمبتون:ادلملكة ادلتحدة]:على اخلط[. في خدمة التعليم اإللكتروني2.0توظيف تقنيات الويب .اخلليفة،ىند بنت سليمان4

http://lrc-online.net/library/wp content/uploads/2010/06/21312.pdf ( زيارة يف
07/04/2017.) 

 ..550ص.ادلرجع السابق.بوكرزازة،كمال،أبورية، غادة5
6
Harinaraya,raju,vasantha.web2.0features in university library web sites.[en ligne].2010.p.70.disponible sur 

www.emeraldinsight.com/reprints.(visité le 25\02\2017) 
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 فًتة انتقالية من الثبات إىل احلركية ومن التحديث 2.0اخلدمات دون احلاجة إىل مؤىالت تقنية، ويعترب الويب 
 .1ادلربمج إىل ادلشاركة والتفاعل والتعديل ادلفتوح يف أي وقت كان من قبل ادلستفيد

 : 2.02 والويب 1.0الفرق بين الويب 3.2.1

 :ميكن توضيح الفرق بُت اجليل األول واجليل الثاين للويب يف اجلدول التايل - 

 

 2.0 الويب  1.0الويب 
 .htmlصفحاهتا متوافقة مع لغة 

 .قراءة واستقبال ادلواقع من قبل ادلستقبل
 .مجيع احلقوق زلفوظة
 .ادلواقع ثابتة وساكنة

 .صيانة ادلواقع مكلفة يف الوقت

 يرتبط استخدامها مع بررليات
 .إدارة احملتوى

 .اإلستقبال والتعديل واإلنتاج للمحتويات
بعض احلقوق زلفوظة حسب شروط الرخصة 

 .القانونية
 .ادلواقع حركية وتفاعلية

 .صيانة ادلواقع مرنة وفعالة
 2.0 والويب 1.0الفرق بين الويب ( : 1)جدول رقم  

 :2.03 مبادئ الويب 3.1
 .استغالل الويب كمنصة عمل وخدمات يف نفس الوقت- 
 .توفَت اخلدمات على اخلط بطريقة سهلة يف الوصول وحىت على األجهزة احملمولة- 
االستمرار يف تقييم وتطوير خدمات ادلعلومات مع االستعداد بالكامل لتغيَتىا حسب الظروف   واالحتياجات - 

 . ادلمكنة
 .4إعطاء قيمة وأعلية كبَتة للمستخدمُت وتقييم ذبارهبم- 

                                                           
 .181.ص.ادلرجع السابق.عارف،زلمد جعفر،السرػلي،حسن عواد1
 .872.ص.ادلرجع السابق.العمران،محد إبراىيم2
 .52.ص.ادلرجع السابق.بن زكة،وسام3
 .876.ص.ادلرجع السابق.العمران،محد إبراىيم4
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 .االعتماد على احتياجات ادلستخدمُت ورغباهتم عند تصميم اخلدمات وتنفيذىا- 
  :1 وىي2.0 يف مقالتو سبعة مبادئ أساسية للويب o’reilly     وقد استعرض 

 .الثقة بادلستخدمُت بوصفهم مطورين- 
 .تفعيل الذكاء اجلماعي- 
 .تفعيل اخلدمات الذاتية للمستهلكُت- 
 .االنتشار الواسع وغَت ادلكلف للخدمات- 
 .التحكم بتقدمي مصادر معلومات فريدة تصبح أكثر ثراء كلما استخدمها عدد أكرب من ادلستخدمُت- 
 .2 نطاق اجلهاز الواحد2.0تتعدى تطبيقات الويب - 
 .سبتلك واجهات مستخدمُت وظلاذج تطوير وعمل بسيطة- 
 . يساعد يف بناء التطبيقات االفًتاضية2.0ونضيف إىل ذلك أن الويب - 

 .يدعم ادلشاركة وتقاسم ادلستخدمُت من خالل ادلدونات والويكيبيديا
 .تكون تطبيقاهتا ظلوذجية وتدعم ادلستخدمُت وتدعم ادلستخدم واحتياجاتو واتصاالتو مع اجملتمع- 

 :2.03 خصائص الويب 4.1

 .استخدام الشبكة كمنصة تطوير متكاملة- 

 .التحديث ادلستمر والدائم دبا أن خدماهتا متاحة على الشبكة فيتم ربديثها بصفة دورية لتعزيز اجلودة واألداء- 

 .(زلركات ذكية)الذكاء واحلس اإلبداعي - 

 .4(rss و xml:)تتيح بررليات وتقنيات تطوير مساندة مثل - 

 .تعتمد على ادلشاركة والتفاعل واإلستفادة من التقنيات اليت تسهل عملية التصفح- 

                                                           
 .183.ص.ادلرجع السابق.عارف،زلمد جعفر،السرػلي،حسن عواد1

2
Grolimund,Raphael.[en ligne].la bibliothéque de L’EPFL. 2011.p.8.disponible sur formation bib.@epfl.ch.(visité 

le 27\02\2017). 
 أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب . نموذجاRSSخدمة الملخص الوافي :  بالمكتبات 2.0تطبيقات الويب .مهري،سهيلة،بن جامع،بالل3

 .04.ص.2009الدار البيضاء،.(اعلم)للمكتبات وادلعلومات 
 .873.ص.ادلرجع السابق.العمران،محد إبراىيم4

mailto:bib.@epfl.ch.(visit�
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ثقافة االنفتاح من خالل سبكُت ادلستخدمُت من إعادة استخدام احملتوى اخلاص بادلوقع اخلاص وتسمح للموقع - 
 .1باستخدام زلتوى ادلشاركُت فيو بناء على رخصة التشارك اإلبداعي

:   من خالل االستخدام وادلشاركة والنشر للخدمات واحملتويات ادلختلفة مثل 2.0تطور وإثراء مواقع الويب - 
facebook. 

  :2 وىذا من خالل2.0    كما صلد أن ادلكتبات تتأثر خبصائص وشليزات الويب 

 .التفاعل الدائم بُت األعضاء- 

 .زبلق روابط مهنية بُت ادلهنيُت والعاملُت بادلكتبات- 

 .3تفتح قنوات جديدة إلدارة احلوارات والنقاشات ادلكتبية- 

 .2.0تعمل على إعداد رلتمع مكتيب ملم بتقنيات الويب - 

 . للربط بُت الكفاءات واخلربات وتدعم التعاون والتشارك2.0تستخدم تقنيات الويب 

 : 2.0 تقنيات الويب 5.1

 :يتيح اجليل الثاين للمعلومات رلموعة من التقنيات اليت تدعم السرعة وجودة االستخدام ونلخص أعلها يف ما يلي 

  :AJAX تقنية1.5.1

وىي اختصار لتقنيات انًتنت  xmlasynchronous java script and:وىي اختصار للكلمة - 
 ajaxوقد ظهر مصطلح 4غَت ادلتالزمة جلعل ادلواقع أكثر تفاعلية( java script)متعددة ذبمع جافا سكريبت 

وىي تستهدف تصميم وتطوير تطبيقات ( jesse carret) يف مقالة حررىا جيس كاريث 2005ألول مرة سنة 
                                                           

دراسة ميدانية بجامعة :اإلستثمار في رأس المال البشري ومتطلبات الجيل الثاني من مؤسسات المعلومات.رػلان،عبد احلميد،طرشان،حنان1
 .04.ص.بسكرة

 .05.ص.ادلرجع السابق.مهري،سهيلة،بن جامع،بالل2
خبرة ومعرفة مشتركة ...خدمات تفاعلية: الثاني لمواقع جمعيات المكتبات ودوره في تدعيم اإلتصال المهني الجيل .بوطالب،سهيلة،بن زكة،وسام3

 .388.ص. 2013ادلدينة ادلنورة،. (اعلم)أعمال ادلؤسبر الرابع والعشرين لإلرباد العريب للمكتبات وادلعلومات . لتطوير مهنة المكتبي
4
Anderson,paul.what is web 2.0? ideas,technologies and implication for education.jisc technology and standars 

watch,2007.p.27. 
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 .googlemaps و  amazon:  ، ومن أبرز ىذه ادلواقع ادلستخدمة ذلذه التقنية 1تفاعلية على شبكة الويب
 (asynchronous)وسبكن من نقل البيانات اليت وادلعلومات ادلراد عرضها بُت ادلتصفح واخلادم بشكل غَت تزامٍت 

أي أن ادلستقبل ميكن أن يكون غَت متصل باالنًتنت وقت قيام ادلرسل بإرسال ادلعلومات حيث ميكن اإلطالع عليها 
 .  2خدمة الربيد اإللكًتوين: يف وقت الحق مثل 

 :MASHUPS تقنية 2.5.1

 وميثل استخدامها بصفة عامة موقع ويب ديناميكي 2.0وتعترب من التقنيات الرئيسية اليت تستند عليها شبكة الويب 
أو تطبيق تفاعلي يكون زلتواه ناذبا عن ادلزج بُت العديد من التطبيقات ومصادر ادلعلومات النابعة من مصادر سلتلفة 

وتتألف من رلموعة API( :aplication programing interface)هبدف إنشاء وتصميم بررلة التطبيقات
 وىي ليست مقيدة بلغة معينة حبيث تتوافق مع 3من العناصر واليت تتواجد يف ملف واحد ولكل عنصر وظيفتو اخلاصة

بُت عدة خدمات تطبيقية  mashupsالعديد من لغات الربرلة اليت زبتلف حسب طريقة االستخدام وذبمع تقنية    
سلتلفة مع بعضها البعض من أجل عرض واسًتجاع البيانات وادلعلومات القادمة من مصادر سلتلفة ومن أمثلة ذلك 

 .4(face book,myspace ,yahoo)خدمات الشبكات اإلجتماعية 

وقد ظهر ادلصطلح ألول مرة من  (rich internet application )وىو اختصار : RIA تقنية 3.5.1
 وسرعان ما انتشرت يف سلتلف مؤسسات ادلعلومات العاملة يف 2002سنة ( macro media)خالل مؤسسة 

استثمار تطبيقات الويب وقطاع التجارة اإللكًتونية وىذا ما يشَت إىل بروز جيل جديد من تطبيقات الويب وتعترب 
ىذه التقنية رلموعة متكاملة من التطبيقات التفاعلية اليت تستخدم يف إطار شبكة الويب وتعمل على ادلزج بُت 

التطبيقات التقليدية ادلستخدمة من قبل ادلستفيد خارج اخلط وتلك ادلستخدمة عرب شبكة االنًتنت وبالتايل تسمح 
عن التطبيقات التقليدية يف طريقة تشغيلها وطريقة RIA وزبتلف تقنية 5باجلمع بُت السرعة والكفاءة يف االستجابة

معاجلة ادلعلومات وإرساذلا والسرعة يف االستجابة والتفاعل بُت ادلستخدمُت كما تقدم زلتوى عايل اجلودة وتعرض 

                                                           
 .53.ص.ادلرجع السابق.بن زكة،وسام1
 .118.ص.ادلرجع السابق.الرمحان  بن زايد،عبد2
 .18.ص.7،2010.ع.رللة اعلم. وتوظيف تطبيقاتها في مؤسسات المعلومات2.0تقنيات الويب .فرج أمحد،أمحد3
 .30.ص.ادلرجع نفسو4
 .55.ص.ادلرجع السابق. بن زكة،وسام5
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البيانات بطريقة توليفية وشاملة وتعمل على ربقيق رضا ادلستخدم وربسُت التفاعل بُت ادلستخدم وادلهمة اليت يسعى 
 .1الصلازىا كما تعمل على زبفيض زمن االستجابة وزيادة ادلوثوقية وادلصداقية وخفض تكاليف التشغيل

 :2.0تطبيقات الويب 1.6

 اليت أتاحتها البيئة اجلديدة للمعلومات حبيث أصبحت أكثر 2.0ظهر ىناك تطورات كبَتة على تطبيقات الويب 
 :تفاعلية وتشاركية وتتمثل أىم ىذه التطبيقات يف ما يلي 

  :blogs المدونات 1.6.1
يف حُت يرجع ' johnbarger' من طرف جون بارجي1997ألول مرة يف ديسمرب لسنة blogظهر مصطلح 

 يف الواليات ادلتحدة وىي عبارة عن مساحة افًتاضية 1990تاريخ ظهور ادلدونة يف شكلها األول البسيط إىل سنة 
ذات طابع شخصي هتدف إىل نشر معلومات وأخبار بشكل يسمح للمتصفحُت اإلطالع عليها ونشرىا بسهولة 

 Michael'وذبدر اإلشارة إىل دور ادلدونة يف ظهور اجليل الثاين للمكتبات وذلك من خالل مدونة ميشال كازي

casey'  وشلا غلعل ادلدونات سلتلفة عن التطبيقات األخرى استخدامها لتقنيةRSS :2ادللخص الوايف للمواقع. 
  :RSS الملخص الوافي للمواقع 2.6.1 

ويعٍت حرفيا 'rich site summary'أو 'really simple syndication'ىو اختصار للمصطلح االصلليزي 
 تسمح دلستخدمي االنًتنت 2.0وتعرف على أهنا على أهنا إحدى خدمات الويب . 3االرتباط بطريقة سهلة وبسيطة

من احلصول بشكل آيل مستخلصات مبسطة دلستجدات ادلواقع اإللكًتونية حال صدورىا بدال من تصفح ادلوقع 
 .4وأىم شليزاهتا إمكانية نشر اخلدمة خارج نطاق ادلوقعxml كامال وتعتمد أساسا على لغة 

 كلمة مأخوذة من لغة شعب جزر ىاواي األصليُت وتعٍت wikiمصطلح ويكي : wiki التأليف الحر 3.6.1
وبعد  'ward cannugham' 'وارد كاصلام'على يد  1995سنة wikiوكان ظهور أول ظلوذج للويكي . بسرعة

                                                           
 .39.ص.ادلرجع نفسو.فرج أمحد،أمحد1
مجلة الملك فهد .تحليلية دراسة: وأنماط اإلفادة منها من جانب ىيئة التدريس بجامعة طيبة2.0تطبيقات الويب .الرمحان بن غالب دبور،عبد2

 .338.ص.2،2013.ع.19.مج.الوطنية
 .123.ص.ادلرجع السابق.الرمحان  بن زايد،عبد3
اإلرباد الدويل جلمعيات ومؤسسات .للمكتبيين مقدمة: والخدمات المكتبية الموجهة للشباب2.0الويب .مربك،سامي شاو،إيفن؛ترمجة4

-http://www.ifla.org/publications/web-20-and-library-services-for-young:   متاح على.52.ص.2008.(إفال)ادلكتبات

adults-an-introduction-for-librarians( 15/04/2017زيارة يف.) 
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 وقد شاع استخدام الويكي لكي يصبح من أىم خدمات مواقع بيئة 2000سنة wikipédia ظهور ادلوسوعة احلرة 
 وىو نظام تسيَت تعاوين يهدف بالدرجة األوىل إىل إنتاج وتشارك ادلعلومات على اخلط بطريقة أكثر 2.01الويب 

 .2ديناميكية دون احلاجة إىل مؤىالت تقنية
 :الشبكات اإلجتماعية4.6.1

يرجع تاريخ الشبكات اإلجتماعية إىل البدايات األوىل لظهور اجملتمعات البشرية يف حُت مت استخدام 
ومن 1995سنة ' john barnes' 'جون بارناس ' خالل دراسة قام هبا الباحث 1945ادلصطلح ألول مرة سنة 

  ويعترب موقع 1998 وظهر سنة match.com: 2.0أمثلة مواقع الشبكات اإلجتماعية يف فًتة ما قبل الويب 
friendster جوناثان أبرام' واليت أنشأىا 2.0أول شبكة إجتماعية ربقق خصائص الويب '

'johnathanabrams'  لكن اطلفضت أعلية ادلوقع مع ظهور موقع 2002سنة 'myspace '
 وىي مواقع تدعم التواصل والتفاعل بُت أعضاء الشبكة من خالل اخلدمات والوسائل 2004سنة 'facebook'و

 .ادلقدمة

  :  folksonomy وصف المحتوى وأسلوب التوسيم وتقنية الفلكسونومي5.6.1

اقًتن ظهوره باتساع اإلنتاج الرقمي التعاوين وتقوم فكرتو على مشاركة ادلستخدم يف إضافة الكلمات ادلفتاحية اخلاصة 
حيث ميكن أن يصف صورة أو ملف صويت أو مرئي وبالتايل زلتوى فكري وادلشاركة يف تنظيمو بصفة . بو إىل ادلصادر

اليت 'social bookmarks'تفاعلية وتعاونية وىناك مفهوم آخر قريب من ىذا ادلفهوم وىو ادلؤشرات اإلجتماعية 
 .3تقوم على مشاركة رلتمع ادلستفيدين يف سلتلف ادلصادر

 :تطبيق الجيل الثاني للويب بالمكتبات الجامعية .2
 2.0 وادلتأثر بالويب 2.0مع تطور ادلكتبات وخدماهتا أصبح مصطلح اجليل اجلديد للمكتبات أو ما يعرف بادلكتبة 

وتقنياهتا وخدماهتا ، إضافة إىل تطور تقنيات اإلتصال ىو ادلصطلح اجلديد الذي يشَت إىل تطور ادلكتبات وبنائها 
 .حول ادلستفيد ودعم ادلشاركة والتفاعل يف اخلدمات والوسائل

                                                           
 .120.ص.ادلرجع السابق. بن زايد،عبدالرمحان1

2
Harinarayana,raju,vasantha.op.cit.p.75. 

3
 Anderson,paul.op.cit.p.07. 
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 : 2.0نشأة وتطور المكتبات .1.2

 20051 وظهر على يد ميشال كازي سنة 2.0 مع ظهور وتطور الويب 2.0ظهر مصطلح ادلكتبات 
'Michael Casey'بـ  يف مدونتو ادلعروفة'library crulch blog '2  سبتمرب يف مقالة بعنوان 26وربديدا يف 

يف زلاولة لربط ادلكتبات بشكل مباشر مع خصائص  librarywithoutborders'3'حدود  مكتبيُت بال
 ، كما يسمح 4 وميثل امتدادا حقيقيا لتواجد الذي حققتو ادلكتبة يف البيئة االفًتاضية من قبل2.0وتقنيات الويب 

 أو 3.0ىذا النموذج للمكتبات بتعزيز تواجدىا اإلفًتاضي يف ادلستقبل ومسايرة أي تطور يف ما بدأ بتسميتو بالويب 
 باختصاصي ادلعلومات ليساير التطورات 2.0وهبذا فقد اىتمت ادلكتبات 'web sèmantique'الويب الداليل 

تبعا لتأثرىم ببيئة 2.0 وادلستفيد 2.0باإلضافة لإلىتمام بادلستفيدين واحتياجاهتم ليصبح اختصاصي ادلعلومات 
 .5 وتفاعلهم ومشاركتهم يف سلتلف خدماهتا وتطبيقاهتا2.0ادلكتبات 

 :2.0 مفهوم المكتبات 2.2

عرفها بأهنا التطور الطبيعي 'brevik'برفيك  إال أن 2.0ال يوجد تعريف زلدد وشامل دلصطلح ادلكتبة 
خلدمات ادلكتبة للمستوى الذي يتيح للمستخدم التحكم يف كيفية احلصول على اخلدمات واالحتياجات اليت يريدىا 

. 6فقد عرفها بأهنا التطبيق التفاعلي التعاوين والوسائط ادلتعددة ادلبنية على تكنولوجيا الويب 'Maness'مناس أما 
 بوصفها 2.0يشمل عدة عناصر للمكتبة  تعريف 'Sivastinik 'سفاستينيكو'Casey 'كازي كما أعطى

ظلوذجا للتغَت ادلستمر مع إعطاء مستخدمي ادلكتبة القدرة على التحكم من خالل ادلشاركة واخلدمات ادلبنية على 
وميكن أن نلخص مفهوم ادلكتبة 7ادلستخدم مع تطبيق عناصر التطوير والوصول إىل ادلستخدمُت احلاليُت واحملتملُت

 والرغبة يف التطوير ومواكبة متطلبات 2.0 بأهنا رؤية جديدة خلدمات ادلكتبة ومن خالل تطبيقات الويب 2.0

                                                           
1
LE DEUFF, Olivier. La bibliothèque 2.0 : Genèse et évolutions d'un concept.[En ligne]. Les cahiers du 

numérique,2010/1vol.6.p.99,disponible sur :http://www.sndl11.am.dz/revie Les cahiers du numérique-2010-1-

page.81.htm.(visité le 27/02/2017). 
 .126.ص.السابق ادلرجع.الرمحان  بن زايد،عبد2
 .59.ص. بن زكة،وسام،ادلرجع السابق3
 .931. ص.السابق ادلرجع.مربك،سامي4
 .185.ص.ادلرجع السابق.عواد جعفر،السرػلي،حسن عارف،زلمد5

6
Kim,holemberg ,Histo,hivila,Kronqvist-brog,Maria,widén,Wulff,gumilla.what is library 2.0 ?.jornal of 

documentation,vol.65.ISS :4.p.671. 
 .185.ص.ادلرجع نفسو.عواد جعفر،السرػلي،حسن عارف،زلمد7
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العصر لدى اختصاصي ادلعلومات واحتياجات ادلستفيدين من جهة أخرى وىو أسلوب ومنهج اجتماعي مبٍت على 
 :العالقات اإلنسانية والتفاعل وادلشاركة وتبادل ادلعلومات وميكن ان نلخص ىذا يف ادلعادلة التالية 

 2.01المكتبة = المكتبة  +2.0الويب 

 : ميكن أن نعرضها من خالل ىذا الشكل2.0مكونات أساسية للمكتبة  'Holimberg'وقد خلص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.02مكونات المكتبة : (1)رقم  شكل

 : 2.03 مبادئ المكتبات 3.2

اللذان وضعا أربعة مبادئ أساسية تقوم عليها ادلكتبة ميلر  و تشادمت وضع عدة مبادئ من قبل عدة باحثُت ومنهم
 : وىي 2.0

                                                           
 .62.ص.ادلرجع نفسو. بن زكة،وسام1
 .186.ادلرجع السابق.عواد جعفر،السرػلي،حسن عارف،زلمد2
 .67.ص.ادلرجع السابق. بن زكة،وسام3

  التفاعل

 المشاركة المستخدمين

المكتبات 

 وخدماتها

الجىانب 

 االجتماعية
الىيب 

 2.0والىيب
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ادلكتبة يف كل مكان وذلك من خالل إتاحة كل خدماهتا بكل األشكال والوسائل ولكل األجهزة عرب  .1
 .1البوابات الرقمية والبيئات االفًتاضية والتطبيقات االلكًتونية

مكتبة بال حدود واليت تقوم على مبدأ اإلتاحة احلرة بال قيود أي أن مصادر ادلكتبة غلب أن تكون على  .2
 .نطاقها الواسع

مكتبة تدعم ادلشاركات الفعالة مع رلتمعها من خالل االعتماد على إسهامات العاملُت هبا وادلستفيدين منها  .3
 .2باإلضافة والتحرير والتعديل على احملتوى

مكتبة تستخدم نضم مرنة بناءا على العالقة اجليدة بُت والشركاء التكنولوجيُت وتغيَت النظام ومكوناتو ادلتاحة  .4
 .وإتاحة اخلدمات للمستفيدين سواء احلاليُت واحملتملُت 

 :3 وىي2.0رلموعة من ادلبادئ اليت تقوم عليها ادلكتبة  لورا كوىين  وضعت2007ويف سنة 

 ميكن للمستفيدين من التشارك والتفاعل يف تطوير اخلدمات حسب توجهاهتا. 
  يف تطوير خدماهتا2.0تعتمد ادلكتبات على تطبيقات الويب . 
  تتيح ادلكتبات خدمات مفتوحة وسلصصة وتفاعلية تشجع على إنشاء احملتوى وربريره والتعليق عليو من قبل

 .ادلستفيدين
 تعمل ادلكتبات على بناء ساحات افًتاضية على االنًتنت كنظم إدارة احملتوى. 
  الختصاصي ادلعلومات دور توجيهي وإرشادي داخل ادلكتبة وخارجها للمستفيدين من خالل مثال

 .الشبكات االجتماعية لتلبية احتياجاهتم ادلستمرة وادلتجددة

 :2.04 خصائص المكتبة 4.2
 ادلستفيد ىو الذي يطور اخلدمات ويتحكم هبا. 
 يتم وصول اخلدمات للمستفيد وليس العكس. 

                                                           
علم .دكتوراه.مكتبة جامعة األمير عبد القادر نموذجا:المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية تصميمها وإنشاؤىا.عكنوش،نبيل1

 .134.ص.2010قسنطينة،:ادلكتبات
إعادة اختراع :توجهات المكتبة الجامعية العربية نحو مجتمع المعرفة في ظل تغيرات البيئة األكاديمية.كحالت عموري،مسراء،شابونية،عمر2

 .370.ص.2013ادلدينة ادلنورة،.(اعلم)أعمال ادلؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات وادلعلومات.المكتبة
 .69.ص.ادلرجع السابق. بن زكة،وسام3
 .187.ص.ادلرجع السابق.عواد جعفر،السرػلي،حسن عارف،زلمد4
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 تدعم ادلشاركة والتفاعل الدائم مع ادلستفيد. 
  2.0تركز على استخدام تقنيات وتطبيقات الويب. 
  معايَتىا مفتوحة ومرنة يف بنيتها التنظيمية. 
  1 جدران ادلكتبة إىل الفضاء اخلارجي2.0تتعدى خدمات ادلكتبة. 
 مستمدة من التغيَت والتحديث الدائم وادلستمر. 

 :2 وىي2.0أربعة اذباىات خلصائص ادلكتبة 'Olivier le Duff'وقد وضع 
 التواصل مع ادلستفيدين من خالل ادلدونات والشبكات االجتماعية. 
 2.0من خالل الفهارس :التعاون واالشًتاك مع ادلستفيدين مثال.  
  تبادل اخلربات حول النشاطات بُت العاملُت. 
 تقاسم ادلعلومات واالنفتاح. 

 ودبا أن ادلستفيد ىو ادلهمة األساسية للمكتبة اليت غلب عليها تلبية 2.0وبكل ىذه اخلصائص اليت ميزت ادلكتبة 
 وقد ربولت 2.0احتياجاتو ورغباتو ادلختلفة فقد تأثر بكل ىذه التغَتات اليت طرأت على ادلكتبة يف ظل بيئة الويب 

 :معها خصائص وأدوار ادلستفيد اليت نلخصها يف ما يلي

 يستخدم الويب وتطبيقاتو. 
 مشارك ومتفاعل مع اآلخرين. 
 مدمن معلومات وباحث عن اخلربة. 
 متعدد االحتياجات ومستقل يف أفكاره. 
 منتج للمحتوى ومشارك لو. 
 3يعلق ويضيف للمحتوى من خالل التغذية الراجعة. 

 :الجيل الثاني الختصاصي المعلومات بالمكتبات الجامعية.3

                                                           
أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب .مدى إفادة طلبة الجامعات السعودية من المكتبة الرقمية في البيئة الجديدة للويب .صبحي احلناوي،منال1

 .02.ص.2009الدار البيضاء،.(اعلم)للمكتبات وادلعلومات
 .70. ص.نفسو ادلرجع2
 .81.ص.ادلرجع السابق. بن زكة،وسام3



:  الفصل الثاني  والتطورات التكنولوجية في املكتبات الجامعية2.0الويب 

 

 
25 

 

 :2.0 تطور مفهوم اختصاصي المعلومات 1.3

إن تاريخ مهنة اختصاصي ادلعلومات مل تكن وليدة عصرنا احلايل بل ظهرت منذ القدم وبالضبط يف احلضارة 
النموذج األول ألمناء ادلكتبات أما يف العصور الوسطى كانت مهمة ومسؤولية ادلكتبة تناط إىل ' توت 'الفرعونية وكان

، ففي سنة 1ومع تطور ادلكتبات يف العصر احلديث ظهرت معها مرحلة اإلعداد والتأىيل األكادميي. الباحث أو العامل
ومع بداية السبعينات 2'كيس وسترن ريزيرف' مت إنشاء أول مركز أكادميي للبحث يف ادلعلومات يف جامعة 1956

 حيث أصبح يطلق على اختصاصي 3أصبحت ادلهنة ادلكتبية ربظى باىتمام اجلامعات واجلمعيات واالربادات ادلكتبية
ادلعلومات يف ذلك الوقت ادلكتيب أو أمُت ادلكتبة ومع ظهور ادلكتبات الرقمية تطور ادلصطلح ليعرف باختصاصي 

 يف عصر التطورات 4ادلعلومات الذي عمل على بث واسًتجاع ادلعلومات على الشبكات اإللكًتونية واالنًتنت
التكنولوجية ادلستمرة يف قطاع ادلكتبات على وجو اخلصوص حيث ظهر ما يعرف بالويب الذي وجد تفاعل كبَت مع 

 ومهندس 2.0 ليتطور رلددا ويصبح اختصاصي ادلعلومات 1.0اختصاصي ادلعلومات ليصبح اختصاصي ادلعلومات 
 :وستوضح سلتلف التطورات وادلهام الختصاصي ادلعلومات يف اجلدول التايل . 5وخبَت للمعلومات

 
 2.0اختصاصي المعلومات  اختصاصي المعلومات الرقمي  المكتبي

 .يعمل على مجع وبث الوثائق -
 . ادلستفيدون زلدودون -
ال تتعدى اخلدمات جدران  -

 .(مواد مطبوعة)ادلكتبة 
طبيعة عملو روتينية ومستوى  -

 .يعمل كوسيط معلومايت -
كل مستفيد يتاح لو االتصال  -

 .بالشبكة
تكون اخلدمات عرب موقع  -

 .ادلكتبة

العمل كمرشد وخبَت ومهندس  -
 .معلومات

 .ادلشاركة والتفاعل مع ادلستفيدين -
اخلدمات يف كل ادلواقع وادلنصات  -

 .االفًتاضية للمكتبة
                                                           

أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب للمكتبات .تأىيل اختصاصي المعلومات للتفاعل مع الجيل الجديد من نظم المعلومات. زلمد عثمان علي،دلياء1
 .943.ص.2009الدار البيضاء،.(اعلم)وادلعلومات

 .36.ص.2009جامعة قسنطينة،:ادلكتبات علم.ماجسًت.دور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعية.ماضي،وديعة2
 أعمال ادلؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد .(الواقع والمأمول) اختصاصي المعلومات والمكتبات بدولة قطر في العصر الرقمي.زلمد،عبد اهلل زلمد عبد اهلل3

 .16. ص.2013ادلدينة ادلنورة، .(أعلم)العريب للمكتبات وادلعلومات 
أم :ادلكتبات علم.دكتوراه. دراسة مسحية:اتجاىات اختصاصي المكتبات والمعلومات بالجامعات السودانية الحكومية.أمُت الزبَت،مجال4

 .88.ص.2011درمان،
أعمال ادلؤسبر . في تكنولوجيا المعلومات الحديثة2و1الواقع المهني الختصاصي المعلومات بالمكتبات الجامعية لجامعة قسنطينة .مقناين،صربينة5

 .214.ص.2013ادلدينة ادلنورة،.(اعلم)الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات وادلعلومات
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 العمل منخفض
 

طبيعة عملو نشطة ومتضاعفة  - .طبيعة عملو متنوعة ومرتفعة -
 .ادلستوى

 .1مختلف التطورات والمهام التي يقوم بها اختصاصي المعلومات : (2)جدول رقم
 :2.0اختصاصي المعلومات   مفهوم2.3

يعرفو القاموس الشارح يف علوم ادلكتبات وادلعلومات بأنو الشخص الذي ػلمل درجة البكالوريس أو الدبلوم يف رلال 
ادلكتبات وادلعلومات ويكون لو القدرة على التعامل مع النظم اآللية وشبكات ادلعلومات وإدارهتا واسًتجاع الوسائط 

 .2ادلتعددة والبحث يف قواعد البيانات
كما يعرف أيضا على أنو شخص ذو تعليم أكادميي لو معرفة بعدة رلاالت كاحلاسب اآليل ، علم ادلكتبات 

وادلعلومات ، ىندسة النظم وإدارة األعمال ومعاجلة البيانات وتليب احتياجات ادلستفيدين وإحاطتهم بكل جديد 
 .3والبحث يف قواعد البيانات وشبكات ادلعلومات

  :2.0 تعريف اختصاصي المعلومات 2.2.3
 واقعا 2.0 استمرارا للتطورات اليت شهدهتا ادلكتبات واليت ذبعل من مفهوم ادلكتبة 2.0يعترب اختصاصي ادلعلومات 

يسعى إىل دعم الوصول احلر للمعلومات والوصول للمستفيدين وميتلك مهارات تقنية ذبعلو قادرا على التعامل مع 
 وتطبيقاتو وخدماتو كما ميلك مهارات شخصية مشجعة على 2.0 وصوال إىل الويب 4تقنيات العصر من االنًتنت

 .5التفاعل والتشارك مع األفراد دبختلف مستوياهتم ووظائفهم تؤىلو مهنيا ومعلوماتيا للتفاعل مع ادلتغَتات ادلستجدة
اختصاصي ' المفاىيم، االستعمال والمستعملون : 2.0المكتبة ' يف دراستو بعنوان 'سامي مبرك'وقد عرف 
 من أجل تقاسم وتشارك اخلربات 2.0ادلكتيب الذي يستخدم تطبيقات وأدوات الويب :  على أنو 2.0ادلعلومات 

 الذي 2.0ادلهنية وتنمية مصادر ادلعلومات وتأمُت تواصل جيد للمستفيدين ويتجاوز دوره احمليط التقليدي إىل احمليط 
 .يتطلب مهارات وكفاءات جديدة

                                                           
 .16ص.ادلرجع السابق. بن زكة،وسام1
 .2015قسنطينة،:ادلكتبات ماجسًت،علم.المعلومات مجتمع المعلومات والكفاءت الجديدة لدى اختصاصي.بزاوية،زىرة2

 .96.ص
دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية لجامعة جيجل :المكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة اإللكترونية.عميمور،سهام3
 .106. ص.2012قسنطينة، :ادلكتبات علم.ماجسًت.
 .09.ص.2009، 6.ع.دراسات ادلعلومات . رؤية خليجية:إعداد أخصائي المكتبات والمعلومات في األلفية الثالثة.بن عبد اهلل اجلابري،سيف4
جامعة :ادلكتبات علم.ماسًت.العاملين في المكتبات الجامعية تجاه استخدام تكنولوجيا المعلومات سلوك.رزاق،زلمد،بن دشو،حكيم5

 .32.ص.2011قسنطينة،
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 بأفكار ومهارات ومبادئ جديدة كما يتميز بصفات اجليل 2.0وميكن أن يتلخص مفهوم اختصاصي ادلعلومات 
 مع بيئة ادلكتبات وىذا من خالل استعمالو وسبكنو من التفاعل مع تطبيقات 2.0الثاين الناذبة عن تفاعل بيئة الويب 

 . 1 دبا ػلقق تقدمي اخلدمات وتلبية احتياجات ادلستفيدين2.0وتقنيات الويب 
  :2.02مهارات وكفاءات اختصاصي المعلومات 3.3

 مهارات أكادميية ودراسية يكون فيها ملما بكل أبعاد التخصص. 
 مهارات لغوية متعددة تسمح لو بالتعامل مع سلتلف مصادر ادلعلومات. 
 3مهارات فنية خاصة العمليات الفنية. 
 مهارات تقنية وتكنولوجية كالتعامل مع احلاسب اآليل واالنًتنت وصفحات الويب. 
 4مهارات شخصية كادلرونة واالغلابية يف زمن يسوده التغَت ادلستمر إضافة إىل معايَت أخالقية وإنسانية. 
 مهارات مستقبلية تتمثل يف رؤيتو ونظرتو ومقًتحاتو يف ادلستقبل. 
  2.0التحسُت ادلستمر خلدمات ادلعلومات دبا يتالءم مع بيئة الويب. 
 5استشاري وخبَت معلومات يعمل يف توجيو وخدمة التفاعل مع ادلستفيدين. 
  2.0القدرة على اجلمع بُت ما ىو خاص بالبيئة التقليدية وبيئة الويب.  
 2.06تدريب ونقل اخلربات والكفاءات للمستفيدين مع تطبيقات وتقنيات الويب. 
 يعمل على تطوير الشبكات االجتماعية لصاحل ادلكتبة. 
 1يكون شبكة مصادر ادلعلومات من خرباء ومهندسي ادلعلومات. 

                                                           
أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العريب .تأىيل اختصاصي المعلومات في السودان للتفاعل مع الجيل الجديد من نظم المعلومات.مَتغٍت زلمد،أمحد1

 .918.ص.2009الدار البيضاء،.(اعلم)للمكتبات وادلعلومات
أعمال ادلؤسبر العشرون لإلرباد العيب .دراسة للخصائص والمؤىالت:اختصاصي المعلومات المناسب لدعم برامج التعليم عن بعد.زلمد قطان،عاطف2

 .900.ص.2009الدار البيضاء،.(اعلم)للمكتبات وادلعلومات
 .115.ص.ادلرجع السابق.أمُت الزبَت،مجال3
جامعة :ادلكتبات ماجسًت،علم.واقع وآفاق التكوين المستمر الختصاصي المعلومات بالمكتبات الجامعية في ظل البيئة الرقمية.عباس.فتحي4

 .101.ص.2015وىران،
 .947.ص.ادلرجع نفسو. زلمد عثمان علي،دلياء5
 أعمال ادلؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد .(الفرص والتحديات)التكوين المستمر الختصاصي المعلومات بالمكتبات الجامعية الجزائرية.بوعناقة،سعاد6

 .144. ص.2013ادلدينة ادلنورة، .(أعلم)العريب للمكتبات وادلعلومات 
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 :2.0المهام واألدوار الجديدة الختصاصي المعلومات 3.4
 :2 يف عدة عناصر وىي2.0 مهام وأدوار اختصاصي ادلعلومات 2006سنة 'Abram'خلص 

  2.0استثمار الفرص اليت يتيحو الويب.  
  2.0 وادلكتبة 2.0تعلم استخدام تقنيات وتطبيقات الويب.  
 ادلزج بُت ادلصادر التقليدية واإللكًتونية عند استخدامها وتقدميها للمستفيدين. 
 3التمكن من استخدام اسًتاتيجيات البحث وادلعايَت ادلفتوحة للمواقع. 
  2.0الربط بُت األفراد باختالف وظائفهم وادلعلومات والتقنيات اخلاصة ببيئة الويب.  
  رؤية ونظرة بعيدة ادلدى يف استخدام مصادر احملتوى2.0ميتلك اختصاصي ادلعلومات . 
 4ربط ادلستفيدين بنقاش اخلرباء واحملادثات ورلتمعات اخلربة وادلمارسة. 
 يستخدم ويطور شبكات وعالقات اجتماعية. 
 يتفهم الرؤية الشاملة دلفهوم الويب ادلزدحم ويؤمن باألدوات وادلصطلحات اجلديدة. 
 5يعمل عل التفاعل االغلايب مع التغَت ادلستمر. 

 :التايل  وميكن أن صلمل سلتلف ادلهام واألدوار الختصاصي ادلعلومات يف اجلدول

 

 

 2.0اختصاصي المعلومات  2.0المكتبة  2.0الويب 

                                                                                                                                                                                           
زيارة يوم :متاح على.]على اخلط[. في تقديم خدمات متطورة في مجال المكتبات والمعلومات2توظيف تطبيقات الويب .مجال،أماين1

/02/201722http://www.zntac.om/faq.html. 
 .187.ص.ادلرجع السابق.عواد جعفر؛السرػلي،حسن عارف،زلمد2
تأىيلو وتفعيل دوره في المكتبات ومراكز المعلومات :أخصائي المكتبات والمعلومات في البيئة الرقمية.حسن بكر ادلصري،أمحد3

 .05.ص.2008مصر،:علم ادلكتبات.ماجسًت.المصرية
مدى امتالك خريجي المكتبات والمعلومات للمهارات والكفايات الالزمة للعمل في مراكز .اهلل بن زليا الدػلاين،سلطان،بن زلمد الشائع،عبد4

 .46.ص.2008تونس،:21ع.رللة ادلعلوماتية.المعلومات
 .2013ادلكتبات، ألمناء اللجنة اخلاصة ادلعنية بالكفايات.21كفايات اختصاصي المعلومات في القرن .حسن حرب،نعيمة5

  02..ص
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 يدمج بُت التقنيات وادلشاركة
 .وادلمارسات

 .إتاحة وربديث دائمُت
 .مشاركة وتفاعل

 .خدمات مساندة
 تغيَت موازين القوى

 .ادلعلوماتية
 .تقنيات مساندة

 .ذكاء وحس إبداعي

 اإلنتقال من ادلبٌت إىل
 .الفضاء

 .وصول حر للمعلومات
 .الوصول إىل ادلستفيد

 .ادلستفيد ىو احملور
 .تفاعل مع ادلستفيد

 .مرونة البنية
 .تعاون مع اآلخرين

 .رلتمع معلومات

 .2.0ملم بتطبيقات الويب 
 .مؤىل مهنيا

 .منفتح ويعمل مع اآلخرين
 .يؤمن دبفهوم اخلدمة

 .2.01المهام واألدوار الجديدة الختصاصي المعلومات  : (3)جدول 

  :2 يف ما يلي2.0وميكن أن نضيف بعض األدوار األخرى الختصاصي ادلعلومات 

 يعترب كمعاجل للمعلومات حبيث يقوم بإنشاء قواعد البيانات وتصميم مواقع الويب. 
 تدريب ادلستفيدين عل أدوات وتقنيات البحث عن ادلعلومات. 
 3مهندس للمعلومات وسلتلف اجلوانب التقنية والشبكية. 

 
 4يعترب كوسيط ومًتجم للمعلومات وىذا لتبسيطها للمستفيدين والقضاء على سلتلف احلواجز. 
 يعترب خبَت وزللل ومتيقظ معلومايت ولو رؤية مستقبلية وإسًتاتيجية. 

 :2.0المعلومات  التحديات والمعيقات التي تواجو اختصاصي5.3

                                                           
 .2011جامعة قسنطينة،:ادلكتبات علم.ماجسًت.االنترنت اختصاصي المعلومات واإلدمان على.عوادي،نعيمة،بلخَت،كنزة1

 .12.ص
جامعة :ادلكتبات علم.ماسًت.اإلمكانيات المتاحة واألدوار المنتظرة:اختصاصي المعلومات وبناء مجتمع المعرفة.حاجي،حفيزة2

 .28.ص.2013قسنطينة،
-دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية لجامعة فرحات عباس:المكتبة الجامعية داخل البيئة اإللكتروإفتراضية. بولوداين،لزىر بوشارب3

 .159.ص.2006قسنطينة،:علم ادلكتبات.ماجسًت.سطيف
دراسة تقييمية للمواءمة بين إعداد اختصاصي المعلومات واإلعالم بجامعة السلطان قابوس في عصر .صاحل بوعزة،عبد اجمليد ، حسن جرب،نعيمة4

 .60.ص.2007تونس،:17.ع.اجمللة ادلغاربية للتوثيق وادلعلومات.تحديات ومنافذ للمستقبل:المعرفة واحتياجات سوق العمل العماني
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 من خالل الدراسة اليت قامت هبا 2.0 لتطبيقات الويب 2.0ميكن عرض معيقات استخدام اختصاصي ادلعلومات 
  :1 واليت كانت نتائجها كالتايل2015 سنة 'بن زكة وسام'الباحثة 

  2.0 لدى رلتمع ادلكتبات اجلامعية ونقص معرفتهم بتكنولوجيا الويب 2.0نقص وانعدام ثقافة الويب.  
  والعمل هبا2.0 بالرغم من وجود تطبيقات الويب 2.0انعدام دورات وبرامج تكوينية حول الويب . 
 عدم إتقان اللغات األجنبية والتحكم فيها. 
 نقص اإلمكانيات وخاصة ادلادية منها داخل ادلكتبات. 
  2.0عدم اخلصوصية يف بعض تطبيقات الويب.  
 عدم الرغبة يف التغيَت والتطوير والتحدي ادلهٍت. 
  نقص تسويق خدمات ادلعلومات من قبل اختصاصي ادلعلومات شلا أدى إىل سوء عالقة ادلستفيد مع ادلكتبة

 .2واختصاصي ادلعلومات

 :خالصة الفصل 

 وتطبيقاهتا يف ادلكتبات اجلامعية واليت أصبحت تعرف 2.0من خالل ما استعرضناه يف ىذا الفصل عن بيئة الويب 
 واليت أفرزت معها دبا يعرف باختصاصي 2.0 نظرا لتأثرىا بتطبيقات وتقنيات وخدمات الويب 2.0بالويب 

 وضرورة 2.0 والتفاعل معها ومع بيئة ادلكتبات 2.0 بناء على سبكنو من استخدام تطبيقات الويب 2.0ادلعلومات 
 تلبية 2.0مسايرة التغيَت ادلستمر ودبا أن ادلستفيد ىو زلور العمل ادلكتيب كان لزاما على اختصاصي ادلعلومات 

احتياجاتو وتوقعاتو ورؤيتو ادلستقبلية والعمل على تدريبو تقنيا ومعلوماتيا لبحث عن ادلعلومات من خالل ما ميتلكو 
من مهارات ومهام جديدة تؤىلو دلواكبة سلتلف التطورات ادلستجدة بالرغم من وجود ربديات ومعيقات لغوية وتقنية 

 .2.0وغَتىا أثرت على مردوديتهم وتفاعلهم مع مع بيئة ادلكتبة 

 

 

                                                           
 .129.ص.ادلرجع السابق.بن زكة،وسام1
 .107.ص.ادلرجع السابق.فتحي،عباس2
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 : تمهيد

مع التطورات التكنولوجية اؽبائلة يف شىت اجملاالت ويف ؾبال التعليم على وجو اػبصوص أصبح التكوين ضرورة 
ملحة يف ـبتلف التخصصات ؼبسايرة ىذه التطورات ومواكبة كل ما ىو جديد وىذا هبدف زبريج إطارات وعمال 

مهنيُت مؤىلُت ومسايرين ؽبذا التغَت ولتلبية احتياجات اؼبؤسسات اؼبختلفة يف صبيع اجملاالت واؼبيادين البشرية حبيث 
هتتم وتقوم الدولة وـبتلف اؼبؤسسات العمومية بتنظيم وتطبيق عملي التكوين من جامعات ومعاىد ومدارس تكوينية 

وصبعيات مهنية وىذا من أجل تأىيل األفراد علميا وعمليا وأكاددييا لتلبية احتياجات العاملُت ومواكبة متطلبات سوق 
وبيئة العمل، أما يف ؾبال اؼبكتبات واؼبعلومات عمدت األقسام واؼبعاىد والكليات إذل تكوين اؼبكتيب الذي أصبح 
يعرف باختصاصي اؼبعلومات وقد عملت على تأىيلو للعمل يف اؼبهنة اؼبكتبية وتزويده دبختلف اؼبعارف واؼبهارات 

اػباصة باؼبكتبات ومسايرة كل جديد وخاصة مع التطورات اليت عرفتها اؼبكتبات دخوؽبا يف بيئة اعبيل اعبديد 
 وىو مازاد من ضرورة وحتمية التكوين وضرورة التغيَت يف طبيعتو وما يتالءم مع 2.0للمعلومات وما يعرف بالويب 

 يف تكوين 2.0ىذه البيئة واليت سبيزت تطورات تكنولوجية كبَتة ألزمت منها تطبيق تقنيات وتطبيقات الويب 
 .اختصاصيي اؼبعلومات وقد سبثلت يف برامج التكوين األكادديي

ويف ىذا الفصل من الدراسة سنتطرق وكباول إلقاء الضوء على التكوين بصفة عامة وعل وجو اػبصوص التكوين 
لتلبية احتياجات 2.0األكادديي لننتقل إذل برامج التكوين األكادديي ومدى أمهيتها يف إعداد اختصاصي اؼبعلومات 

 .العاملُت وسوق العمل واؼبهنة ككل
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 تعريفات ومفاىيم أساسية: التكوين -1

 :مفهوم التكوين 1.1

التكوين على أنو مشتق من الفعل كون ومعناه شكل شيئا معينا وعمل على  Larrousse'الروس 'يعرف قاموس
 .1تطويره مستعمال يف ذلك طريقة معينة تتضمن ؾبموعة من اؼبقاييس

 على أنو عملية ؿبددة مسبقا تطمح إذل اكتساب اؼبتكون ؾبموعة من األمناط الفكرية Berbaum' باربوم'ويعرفو 
 .2واؼبهارات السلوكية اليت سبكنو من القيام بوظيفة معينة

ذبهيز الفرد للعمل اؼبثمر واالحتفاظ بو على مستوى : التكوين دبعناه الواسع على أنو ' أحمد ابراىيم'كما يرى 
 وىو منهج لتحقيق أىداف تنظيمية 3اػبدمة اؼبطلوبة فهو نوع من التوجيو الصادر من إنسان وموجو إذل إنسان آخر
 .4ويقدم للفرد معلومات ومهارات واذباىات ذىنية الزمة لتحقق أىداف اؼبؤسسة

وفبا سبق نستنتج أن التكوين يعترب ؾبموعة من اؼبعارف والقدرات والسلوكيات اؼبؤدية إذل كفاءات مؤىلة للعمل 
 .5الناجح وقابلة للتوظيف الفعلي يف إطار مهٍت

أما التكوين بالنسبة لعلم اؼبكتبات واؼبعلومات ىو عبارة عن وضع منظومة متكاملة وقابلة للمتابعة والتقومي واحملاسبية 
 .6يف كل جوانب العملية التعليمية دبدارس اؼبكتبات واؼبعلومات ويف صبيع اؼبستويات

 :7 أسباب التكوين2.1

 التطورات التكنولوجية والتقنية السريع يف شىت اجملاالت. 
 ضرورة التكوين ؼبسايرة التطور والباء يف اؼبنافسة واإلندماج يف اجملتمع اغبديث. 

                                                           
 .118.ص.2008قسنطينة،: علم اؼبكتبات.ماجستَت.دور المكتبة الرقمية في دعم التكوين والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية.اغبمزة،منَت1
 .  118.ص.اؼبرجع نفسو2
 .101.ص. قسنطينة: علم اؼبكتبات. دكتوراه.  التكوين الوثائقي لدى مستفيدي المكتبة المزكزية لجامعة منتوري قسنطينة.مقناين،صربينة3
 .26. ص. 2010قسنطينة، : علم اؼبكتبات. ماجستَت.  دور البرامج التكوينية في إحداث التغيير في السلوك التنظيمي.شيباين، فوزية4
 . 19. اؼبرجع السابق،ص. دشو، حكيم رزاق،ؿبمد، بن5
تطوير البرامج األكاديمية إلعداد الكوادر الجديدة من أخصائي علم المكتبات والمعلومات في الوطن العربي على مستوى .خضر،إبراىيم خليل6

 .287.ص.2009، الدار البيضاء.(أعلم) أعمال اؼبؤسبر العشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات .البكالوريس
 . 84.،ص2011وىران،:علم اؼبكتبات.ماجسًت.أخصائيو المكتبات بين التكوين الجامعي والمهنة المكتبية.مكايت،كردية7
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 ضعف اؼبردودية يف اؼبؤسسات اؼبختلفة نتيجة لعدم التحكم يف اؼبهارات الضرورية 
 حاجة الطلبة إذل التزود باؼبفاىيم الضرورية واألساليب التقنية لتطوير مهاراهتم وكفاءاهتم. 
 حاجة العاملُت إذل الرفع من مستواىم للًتقي الوظيفي. 
 حاجة العاملُت الكتساب مهارات جديدة تتماشى وتطور تقنيات ومواصفات اؼبهنة. 

 :1 أىداف التكوين3.1

 :حسب نوع ومحتوى التكوين -1

 وىدفو تغيَت اذباىات اؼبتكونُت وتوجهاهتم وآرائهم وهتيئتهم لتقبل آراء وظروف جديدة وتقدمي اؼبعرفة وتنمية مهاراهتم 
 .وقدراهتم

 :2حسب درجة وكثافة ومستوى التكوين -2

 .ويهدف إذل مهارات األداء والسيطرة عليها والتطلع إذل الوصول للتفوق والنجاح

 :حسب المدة التي يغطيها التكوين  -3

وتتمثل يف أىداف قصَتة اؼبدى لتغطية احتياجات تكوينية عاجلة أىداف طويلة اؼبدى احتياجات تطويرية بعيدة 
 .3اؼبدى

 :4وديكن أيضا أن نلخص أىداف التكوين يف ما يلي

 يهدف إذل تنمية الدارسُت على اإلستمرار يف الدراسة والبحث. 
 توفَت قدرات أكادديية وفنية وفق اغباجات واػبصائص اليت يتمتع هبا اجملتمع الذي زبدمو. 
 1التكوين يضمن ويطور الكفاءات وذلك بإعطاء فرص للتشغيل. 

                                                           
 .30.ص.اؼبرجع السابق.شيباين،فوزية1
متاح على اػبط [.التكوين في علوم المعلومات والتوثيق في بلدان المغرب العربي تحت تأثير التطور الجارف للتكنولوجيا الرقمية.اؼبقدمي،عبدالرزاق2
[:http://amkdmi.neuf.fi.( 2017-02-23زيارة يف).09. ص. 
 .98. ص.2014عمان، :اؼبؤسبر السنوي السادس. ضمان جودة العملية التعليمية التعلمية في الجامعة من وجهة نظر الطلبة.ؿبمود اغبيلة،ؿبمد3
. 2ع.ؾبلة اعلم.التكوين في علوم المكتبات والمعلومات بين ضرورة تحديث مقررات التكوين،وتكوين متطلبات سوق الشغل.بطوش،كمال4

 .101.ص.2008
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 تأىيل اليد العاملة وربقيق الكفاءات اؼبهنية. 
 2الرفع من طموحات العامل اؼبتكون كبو اؼبستقبل. 
 3.اإلستعداد للمتغَتات اؼبهنية داخليا وخارجيا 
 تطوير مهارات اؼبتكون والتغلب على الصعوبات وربمل اؼبسؤوليات. 

 : أنواع التكوين4.1

 :زبتلف التقسيمات ألنواع التكوين كل حسب توجهو وزبصصو فقد قسمها البعض على النحو التارل

التكوين أثناء العمل ويكون يف موقع العمل حبيث يتلقى اؼبتكون معلومات خاصة بعملو واؼبنصب الذي  -1
 .4يشغلو

 .5التكوين بغرض ذبديد اؼبعرفة واؼبهارة ؼبسايرة كل جديد خاصة يف اعبوانب التقنية والتكنولوجية -2
 .التكوين بغرض الًتقية والنقل للقضاء على النقائص اليت تعًتض اؼبتكون يف عملو -3
 .التكوين للتهيئة للمعاش أي التكوين بغرض البحث عن طرق جديدة للعمل والتأقلم مع اغبياة -4

 :وىناك أيضا من يقسم أنواع التكوين إذل نوعُت أساسيُت 

 :التكوين األكاديمي  -1

  وىو عبارة عن التكوين الرظبي الذي يتلقاه الفرد أو العامل أثناء دراستو النظامية ؼبدة زمنية ؿبددة ويركز على 
مقررات دراسية معينة وخيضع للتعديل واإلصالح يف ؿبتوياتو أو مدتو وذلك هبدف التماشي مع األىداف اؼبسطرة 

 .1لو

                                                                                                                                                                                           
 .144.ص.2009قسنطينة،:علم اؼبكتبات.ماجسًت.تثمين رأس المال البشري في ميدان األرشيف بين التكوين والممارسة.بودويرة،الطاىر1
أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلختبارات والتقييم اإللكتروني للطالب كأحد وسائل تطوير جودة التعليم .أضبد إبراىيم،ىدى،البدوي،خالد2

 .236. ص.2014عمان، :اؼبؤسبر السنوي السادس.الجامعي في المملكة العربية السعودية
 اؼبؤسبر السنوي .تجربة عملية في اإلنتقال من النموذج التقليدي إلى النموذج التكنولوجي الحديث.عبد اؼبعطي الصاحل،ىشام3

 .181. ص.2014عمان،:السادس
علم .ماجسًت.خنشلة-دراسة ميدانية بجامعة عباس لغرور:التكوين أثناء الخدمة ودوره في تحسين أداء الموظفين بالمؤسسة الجامعية.بوقطف،ؿبمود4

 .32.ص.2014علم اؼبكتبات،:اجتماع
 .121.ص.اؼبرجع السابق.اغبمزة،منَت5
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 :التكوين المستمر  -2

  وىو ذلك التكوين اؼبطلوب للعاملُت واؼبهنيُت اؼبرخص ؽبم بالعمل سواء كانوا يعملون فعال أو يعدون أنفسهم 
للعمل ليحافظوا على قدراهتم ومهاراهتم يف مزاولة مهنتهم وبذلك يستمرون يف التدريب ويبقون على معرفة واطالع 

 .2دبختلف التطورات واؼبستجدات يف ؾباالت زبصصهم

 :3 مبادئ التكوين5.1

 .  حيث جيب أن تكون مادة التكوين وأساليبو حديثة ومتطورة ومواكبة لكل ما يستجد يف اؼبيدان:الحداثة- 1

 .حيث يكون التكوين مالزما للفرد منذ بداية حياتو كموظف حىت تنتهي حياتو اؼبهنية: اإلستمرارية- 2

 . جيب وضع برنامج تكويٍت وفقا غباجة اؼبتكون واؼبؤسسة:الواقعية- 3

 . جيب أن يكون التكوين ىادفا وخيدم مصاحل الفرد واؼبؤسسة:الهادفية- 4

 .جيب أن يكون الربنامج التكويٍت غَت مكلف يف اؼبيزانية: اإلقتصاد- 5

 .4 ويكمن ىذا التكامل بُت األفراد اؼبتكونُت واألنشطة التكوينية ونتائجها: التكامل-6

 . حبيث يكون التكوين يف اؼبوضوعات البسيطة مث ينتقل إذل ما ىو أصعب:التدرج- 7

 . وىذا من خالل ذبديد الربامج التكوينية وأساليبها لكي تتالءم مع طبيعة اؼبتكونُت: التغير والتجدد-8

 .حبيث ينبغي توفَت أن تتوفر للتكوين مقومات العمل اإلداري الفعال:  التكوين عملية إدارية وفنية-9

 :5 عناصر العملية التكوينية6.1

                                                                                                                                                                                           
 .39.ص.اؼبرجع السابق.شيباين،فوزية1
متاح .]على اػبط[.09.ص.2007.دراسة تقويمية:برامج التعليم المستمر ألخصائي المكتبات والمعلومات في المملكة.سعيد بامفلح،فاتن2

 (.31/12/2016 يف زيارة)www.aruc.org:على
 .49.ص.اؼبرجع السابق.بوبكر،ىشام3
 .49.ص.اؼبرجع نفسو4
 .45.ص.اؼبرجع السابق.ىارون،أظباء5

http://www.aruc.org(?????
http://www.aruc.org(?????
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 .وىو الفرد اؼبؤىل عمليا ألداء مهامو ومع الوقت يكتسب خربة للتكيف مع التغَتات: المتكون- 1

وىو الشخص الذي تتوفر فيو الشروط اؼبالئمة لكي يقوم بأداء عملو على أكمل وجو حبيث يكون : المكون- 2
 .جامعا بُت اؼبؤىل العلمي واػبربة العملية ليستطيع التنويع يف أساليب التكوين دبا يتفق مع طبيعة اؼبتكونُت

 وربتوي على تطبيقات وسبارين وحاالت دراسية حبيث يقوم اؼبتكون بإعدادىا وتنفيذىا أما :المادة العلمية- 3
 .1تقييمها فيكون من قبل ـبتصُت أوال ومن قبل اؼبتكونُت بعد عملية التكوين

وىي مكان أو موقع التكوين وقاعات العمل وـبتلف الوسائل اؼبساعدة على تنفيذ عملية : بيئة التكوين- 4
 .2التكوين

 وىي طرق تتناسب وطبيعة التكوين ونوعية ومستوى اؼبتكونُت من الناحية العلمية والعملية :أساليب التكوين- 5
 .3اخل...احملاضرة ، اؼبؤسبرات ، والندوات: وطرق تنفيذ الربنامج التكويٍت ومن بينها 

 :التكوين األكاديمي الختصاصي المعلومات - 2

 : مفهوم التكوين األكاديمي الختصاصي المعلومات 1.2

 حىت تتمكن 4يعترب التكوين األكادديي من الركائز األساسية اليت تضعها ـبتلف أنظمة اإلعالم واؼبؤسسات الوثائقية
من أداء وظائفها اؼبتمثلة يف تقدمي أحسن اػبدمات اؼبكتبية حيث ترى ىذه األنظمة الوثائقية أن يف التكوين إكساب 

 .5مهارات جد متطورة من أجل ربقيق أىدافها

                                                           
 .45.ص.اؼبرجع السابق.ىارون،أظباء1
 .92.ص.2009قسنطينة،:علم اإلجتماع.ماجسًت.واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في الجامعة الجزائرية.خدنة،يسمينة2
مدى كفاءة مخرجات مقررات أقسام علم المكتبات والمعلومات بالتركيز على مقررات .عبد اغبليم اغبسن،عبد القيوم،ؿبمد اغبسن إبراىيم،عفاف3

أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات .تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة في الجامعات السودانية الحتياجات سوق العمل
 .    09.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)واؼبعلومات

، (أعلم) أعمال اؼبؤسبر العشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات .توظيف شبكة االنترنت في تنمية اختصاصي المعلومات.بن ؿبمد السادل،سادل4
 .825. ص.2009

 .61.ص.2010وىران،:علم اؼبكتبات.ماجسًت.أخصائي المكتبات والمعلومات والتكوين الذاتي في المكتبات الجامعية في الجزائر.عمايرية،عائشة5
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 سواء على اؼبدى القريب أو 1كما يهدف بشكل أورل إذل إعداد مهنيُت مؤىلُت إلدارة ولتسيَت اؼبكتبات يف اؼبستقبل
البعيد األمر الذي يستلزم على اؼبكونُت األخذ بعُت اإلعتبار متطلبات سوق العمل من ناحية ومتطلبات الوظيفة من 

بانريدج ىالن ومنزيس 'ناحية أخرى اليت حيتاجها اختصاصي اؼبعلومات للقيام دبهامو بنجاح ، وقد قام كل من 
 Patridge helen. Menzies victoria. Lee julie. Monro' 'فكتوريا ولي جولي ومنرو كاري

carrie   ' بدراسة استطالعية حول اؼبنهجية اليت ديكن تبنيها لتحديد اؼبؤىالت اؼبعرفية واؼبهنية اليت 2010سنة 
 وقد مت إعداد ىذه الدراسة 2.0حيتاجها مهنيو اؼبكتبات يف اؼبستقبل والقدرات الواجب توفرىا للعمل يف بيئة الويب 

 :2يف قسم اؼبعلومات واؼبكتبات يف أسًتاليا وقد انتهت الدراسة بنتائج تتمحور حول أربع ؿباور أساسية وىي

 .معرفة جيدة باإلطار اؼبفاىيمي اليت تندرج فيو مكتبات اعبيل الثاين (1
بشكل 2.0ضرورة إعادة تعريف اؼببادئ األساسية ؼبهنة اؼبكتيب يف البيئة اإلفًتاضية بشكل عام وبيئة الويب  (2

 .خاص
  .2.0مهارات تطبيقية حول استغالل تكنولوجيا اؼبعلومات يف بيئة الويب  (3
  .2.0إعادة ضبط اسًتاتيجي لتكوين ؾبتمع اؼبستفيدين من خالل بيئة الويب  (4

 :  أىمية وأىداف التكوين األكاديمي في علم المكتبات والمعلومات 2.2

 :3 أىمية التكوين األكاديمي1.2.2

 متناىي وتنظيم اؼبعرفة البشرية اغباجة لتنظيم اإلنتاج الفكري الال. 
 أمهية اؼبهنة اؼبكتبية اليت ربتاج إذل مهارات أوفر لتقدمي خدماهتا إذل ؾبتمع اؼبستفيدين بصفة جيدة. 
 4اغباجة إذل خلق برامج تكوينية حسب احتياجات اختصاصي اؼبعلومات. 
 ضرورة تلقي التكوين األكادديي بشقيو النظري والتطبيقي. 

                                                           
تأىيل أخصائي المعلومات بالمكتبات الجامعية الليبية للتفاعل مع الجيل الجديد لنظم .ؿبمد الدوكارل اغبسناوي،علي،الفيتوري عبد اعبليل،ؿبمد1

 .853. ص.2009الدار البيضاء، .(أعلم) أعمال اؼبؤسبر العشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات .جامعة الفاتح كمثال:المعلومات
أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات .دور برامج التكوين األكاديمي في إعداد مهنيي مكتبات الجيل الثاني.مربك،سامي2

 .981.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)واؼبعلومات
 .65. ص.اؼبرجع نفسو. عمايرية،عائشة3
 03.ع.27.مج.ؾبلة جامعة دمشق.التأىيل األكاديمي ألخصائي المكتبات والمعلومات في القرن الحادي والعشرين.مهنا،عبد اغبميد4
 .770. ص.2011،
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 إعطاء وإتاحة الفرصة للمتكونُت من أجل اكتساب اؼبهارات واػبربات اؼبختلفة. 
 الكشف على نقاط القوة لدى اؼبتكونُت وطاقاهتم وخرباهتم . 

 :1 أىداف التكوين األكاديمي2.2.2

  2.0إعداد اختصاصي اؼبعلومات علميا وفنيا وتقنيا من أجل مسايرة التطورات والتفاعل مع بيئة الويب.  
  2.0ربط اؼبتكونُت باؼبستجدات والتطورات اؼبستمرة دبا يف ذلك ما خيص بيئة الويب. 
  2.0 وتقنيات وتطبيقات الويب 2.0العمل على تنمية اؼبفاىيم اؼبتعلقة باؼبكتبات.  
 العمل على ربقيق أىداف اؼبهنة اؼبكتبية واعبامعة ككل والتفاعل مع اجملتمع واعبيل اعبديد للمعلومات. 

 :2 عالقة التكوين األكاديمي بالتكوين الوظيفي3.2

يهدف التكوين األكادديي لتزويد اؼبتكونُت بالرصيد اؼبعريف األساسي يف اجملال وتنمية القدرات واؼبهارات اؼبعرفية ، 
 ، كما يستعمل أيضا يف اؼبواقف التعليمية 3وتنمية االذباىات واألمناط السلوكية الشخصية واالجتماعية اؼبطلوبة

والتوجيهية وبالتارل تنمي اؼبتكون شخصيا ألنو مقبل على وظيفة تتضمن مسؤوليات كبَتة ربتاج إذل قدرات ومهارات 
شخصية حبيث تكون لديو القدرة على التفكَت الناقد والفهم السريع والتكوين األكادديي عملية تنطوي على العديد 

من األنشطة اليت هتدف إذل سبكُت اؼبوظف إذل استيعاب وتنمية اؼبعارف واؼبؤىالت والقيم والفهم كما تسمح لو بأن 
يتعرض لكيفية التفكَت يف الكثَت من اؼبشاكل وربديدىا وربليلها والعمل على حلها أي أهنا تكسب اؼبتكون ظبات 
سبكنو من الدخول إذل عادل العمل وذبسيد تلك اؼبهارات اؼبكتسبة وىنا تربز العالقة اؼبتكاملة واؼبًتابطة بُت التكوين 

األكادديي والتكوين الوظيفي حبيث جيب على اؼبتكون توظيف كل مكتسباتو ومهاراتو يف عملو وقد ال يكون التكوين 
األكادديي وحده كافيا الختصاصي اؼبعلومات لكي يشغل عمل أو وظيفة ما دل يتم التكوين واؼبمارسة اؼبيدانية 

 .4لألعمال والنشاطات اؼبختلفة

                                                           
 .63. ص.اؼبرجع السابق. عمايرية،عائشة1
 . 21.ص.2016تبسة ،:اؼبكتبات علم.ماسًت. مصادر المعلومات المتاحة في المكتبات الجامعية ودورىا في دعم التكوين.عواشرية،عفاف2
 ؾبلة .دراسة استكشافية في ضوء اإلنتاج الفكري:نحو إعداد أخصائي المكتبات والمعلومات باحثا في البيئة األكاديمية.شريف زكريا،ؿبمود3

cybrarians.07. ص.2017، 45.ع. 
أعمال اؼبؤسبر .دور مؤسسات التعليم العالي بالسودان في تنمية وتطوير مهنة المكتبات في زمن تقنية المعلومات واإلتصاالت.وليم جرجس أمُت،قباة4

 .641.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات
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 : الهيئات المسؤولة عن التكوين في علم المكتبات والمعلومات 4.2

 أصدر اإلرباد الدورل للجمعيات واؼبؤسسات اؼبكتبية 1976يف عام : الجامعات والمعاىد  (1
'IFLA' معايَت مدارس اؼبكتبات اليت ربتوي على اؼبعايَت اػباصة دبوقع اؼبدرسة ، اظبها ومستواىا التنظيمي

مبناىا وذبهيزاهتا ، أىدافها وتنظيمها وسبويلها ، مبناىا وذبهيزاهتا وكذلك اؼبعايَت اػباصة باؼبكتبة وىيئة 
التدريس والعاملُت غَت األكادميُت واؼبناىج والتعليم اؼبستمر وقبول الطلبة وشروط إسبام الدراسة والدرجات 

 .1العلمية وازباذ القرارت والسجالت والتخطيط
 وىي أقدم من اعبامعات واؼبعاىد اىتماما بالتأىيل يف ؾبال :الجمعيات العلمية واإلتحادات المهنية (2

 وىي تعترب أقدم مؤسسة يف 1876عام 'ALAَ'اؼبكتبات حبيث مت إنشاء اعبمعية األمريكية للمكتبات 
 . 'AFLI'التخصص أما على اؼبستوى العريب مت تأسيس اإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات 

 المكتبات ومرافق المعلومات  (3
 . وىي مسؤولة عن إنتاج الورقيات:شركات المعلومات (4
 . واليت تقدم اػبربة يف ؾبال اؼبعلومات:المؤسسات اإلستشارية  (5
 وقبد على مستوى العادل منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية والثقافة والعلوم :المنظمات اإلقليمية والدولية (6

'UNESCO'2. 

 :' ل م د' مستويات التكوين في تخصص المكتبات حسب نظام 5.2

 :يعتمد ىذا النظام يف ىيكلتو على ثالثة مستويات تكوينية نلخصها من يف ما يلي 

 :  مستوى الليسانس1.6.2

ثالثة سنوات يدرس فيو الطالب ؾبموعة من الوحدات تتمثل يف وحدات + ويتطلب ىذا اؼبستوى شهادة الباكالوريا 
وربتوي كل وحدة على ؾبموعة من اؼبقاييس كما ينتج عن ىذا .  1أساسية ، منهجية ، ثانوية ، استكشافية ، لغوية

  :2اؼبستوى تكوين متخصص يف فرعُت ومها

                                                           
 .407.ص.2008جامعة اعبزائر ،:علم اؼبكتبات.دكتوراه.التكوين الجامعي في علم المكتبات وعالقتو بسوق العمل.غرارمي سعيدي،وىيبة1
ؾبلة اؼبركز العريب .قسم المعلومات والمكتبات في الجامعة اللبنانية أنموذجا:إلتجاىات الحديثة في مناىج المكتبات والمعلوماتا.قشور،أمل2

 .132.ص.7،2017.ع.4.مج.للبحوث والدراسات يف علوم اؼبكتبات واؼبعلومات
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 :فرع أكاديمي  (1

ومن خالل ىذا الفرع يتوج الطالب بشهادة ليسانس سبكن صاحبها من مواصلة مساره الدراسي حسب النتائج 
 .3اؼبتحصل عليها

 : فرع مهني  (2

يتوج ويتحصل الطالب من خالل ىذا الفرع على شهادة ليسانس باإلضافة إذل مهنة تسمح لو باإلندماج اؼبباشر يف 
 .4عادل الشغل

 :  مستوى الماستر 2.6.2

طبسة سنوات حبيث يدرس يدرس فيها الطالب ؾبموعة من الوحدات + ويتطلب ىذا اؼبستوى شهادة الباكالوريا 
 :زبص شعبة معينة وىناك نوعُت من التكوين يف ىذا اؼبستوى ومها 

 .وديتاز بتحضَت الطالب اؼبتكون ذباه البحث العلمي وااللتحاق دبستوى الدكتوراه:تكوين أكاديمي  (1
 .(الدراسات اؼبيدانية) يقود للعمل يف اجملال التطبيقي :تكوين مهني  (2

  : 5 مستوى الدكتوراه3.6.2

 .6شبانية سنوات تنتهي بتحضَت رسالة الدكتوراه+ ويتطلب ىذا اؼبستوى شهادة الباكالوريا 

                                                                                                                                                                                           
أعمال اؼبؤسبر الرابع .بين حتمية التغيير ومتطلباتو:تعليم علوم المكتبات والمعلومات وتقنيات المعلومات واإلتصاالت في الجزائر.بن الطيب،زينب1

 .11.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات
 أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد .(الفرص والتحديات)التكوين المستمر الختصاصي المعلومات بالمكتبات الجامعية الجزائرية.بوعناقة،سعاد2

 .144. ص.2013اؼبدينة اؼبنورة، .(أعلم)العريب للمكتبات واؼبعلومات 
 .08. ص.2015تونس، :2025-2015مشروع اصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي .اللجنة الوطنية لإلصالح3
أعمال . 2حالة معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة:تطور دراسات المكتبات والمعلومات في الجزائر.اؼبالك،بنسبيت،سارة بنسبيت،عبد4

 .740.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات
 اؼبلتقى الوطٍت آفاق الدراسات العليا والبحث .LMDدراسة في نظام دكتوراه:آليات التكوين والتقويم بين الواقع واإلقتراح.األمُت خالدي،ؿبمد5

 .128. ص.2012أدرار، :العلمي يف اعبامعة اعبزائرية
أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون .(د.م.ل)في علم المكتبات والمعلومات بالجزائر في ضوء نظام التكوين.بودربان،عزالدين،بوخالفة،خدجية.قموح،ناجية6

 .663.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات
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  : 2.0برامج التكوين األكاديمي الختصاصي المعلومات .3

 بغية إعداد اختصاصيي 2.0يعترب التطوير يف ؿبتويات برامج التكوين األكادديي ضرورة وحتمية ألزمتها بيئة الويب 
 .1معلومات مؤىلُت للتفاعل مع ىذه البيئة ومع طبيعة اؼبهنة اؼبكتبية اعبديدة اليت فرضتها ىذه البيئة

 :2 مفهوم برامج التكوين األكاديمي1.3

أن تكوين مهٍت اعبيل الثاين يعتمد على مدى سبكن مؤسسات ' Mackellar Pamela'بامال ماكالريقول 
 ، وذلك من خالل ربديد العناصر األساسية اؼبكونة لو ، 2.0التكوين من تقدمي تعريف عام وشامل ؼبصطلح اؼبكتبة 

 : أنو على مؤسسات ومدارس التكوين األخذ بعُت اإلعتبار النقاط التالية بامال حبيث يعتقد
 امتداد اؼبكتبة يف البيئة اإلفًتاضية إذل ما وراء فضائها اإلفًتاضي العادي الذي يقصد بو موقعها اإللكًتوين. 
  مصادر اؼبعلومات اليت تقدمها اؼبكتبة عبمهورىا تكون متاحة عن طريق الكثَت من نقاط الولوج وعلى

 .اختصاصي اؼبعلومات أن يتمكن من تسيَت وإدارة ىذه النقاط
 3إعادة تعريف عالقة صبهور اؼبستفيدين باؼبكتبة بطريقة ذبعل من دور اؼبستفيدين يف اؼبكتبة أكثر فاعلية. 

بدراسة حول 'Janniematthews et Harold pardue'جاني ماتوس وىارولد باردي كما قام كل من 
اؼبؤىالت اليت حيتاجها اؼبكتيب أثناء مزاولتو لعملو بعد زبرجو األمر الذي يستوجب على اؼبدارس واؼبعاىد اؼبتخصصة 

يف تكوين اؼبكتبيُت أن تربمج ضمن براؾبها التكوينية منهجيات واسًتاتيجيات تسمح للمكتيب مواصلة اكتساب 
وقد قام الباحثان جبمع  . 2.0مهارات جديدة تتماشى مع األدوات اليت ديكن استحداثها خاصة يف بيئة الويب 

خالل 'ALA' إعالن عن مسابقات توظيف يف ؾبال اؼبكتبات من طرف صبعية اؼبكتبات األمريكية 602وربليل 
 :ولقد خلصت الدراسة إذل ما يلي . 2008 إذل مارس سنة 2007طبسة أشهر وربديدا من أكتوبر سنة 

 72%مؤىالت استخدام تكنولوجيا اؼبعلومات تشًتط على األقل من اإلعالنات. 

 38%من اإلعالنات تشًتط مؤىالت خبصوص تطوير خدمات اؼبكتبة يف البيئة اإلفًتاضية. 

                                                           
أعمال اؼبؤسبر الرابع .دراسة تحليلية مقارنة:(في بالد الشام)برامج تدريس علم المكتبات والمعلومات في الجامعات العربية.الرزاق ،عبدمصطفى يونس1

 .770.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات
 .980.ص.اؼبرجع السابق.مربك،سامي2
اؼبؤسبر الواحد والعشرون لإلرباد العريب .برامج التكوين بأقسام علم المكتبات بالجزائر ومدى مواءمتها مع متطلبات المكتبات الرقمية.عكنوش،نبيل3

 .25.ص.2010بَتوت،.(اعلم)للمكتبات واؼبعلومات
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 51إعالنات تركز فقط على اؼبؤىالت التقليدية للمكتيب. 

استنتج الباحثان من خالل ىذه الدراسة من أن تكوين اختصاصي اؼبعلومات من طرف اؼبدارس اؼبتخصصة جيب أن 
يكون بطريقة تسمح ؽبم دبواصلة اكتساب مهارات جديدة يستوجبها العمل يف البيئة اإلفًتاضية اؼبتغَتة باستمرار بدل 

 .تكوينهم كلما كلن ىناك تطوير تكنولوجي مستمر
 بدراسة حول مدى مواكبة الربامج األكادديية للتكنولوجيا اعبديدة 2015 سنة بن زكة وساموقد قامت أيضا الباحثة 

وقد استنتجت الباحثة من خالل دراستها بأن ؿبتوى الربامج يتماشى مع التطورات . ومدى تطور ؿبتوياهتا
التكنولوجية وإن دل يكن بالشكل الكبَت وأنو قد قام دبساعدة االختصاصيُت على اكتساب مهارات التعامل مع 

التكنولوجيا والقضايا الناذبة عنها حبيث قبد ؾبموعة من اؼبقاييس تعٌت بالتطورات التكنولوجية كالشبكات وقواعد 
اخل إال أن ىذه الربامج جيب أن تتطور باستمرار مع احملافظة على اؼبقاييس األساسية ...البيانات والربؾبيات الوثائقية
 من أفراد الدراسة ال يرون أن ىذه الربامج تعزز من مهاراهتم التكنولوجية ، لذا البد 20للتخصص، كما قبد حوارل 

 .من إعادة تكوين اؼبتخصصُت يف اؼبكتبات ؿبل الدراسة حول مستجدات اؼبهنة من خالل التكوين اؼبستمر
ومن خالل ما سبق ديكن أن نعرف برامج التكوين األكادديي بأهنا ـبتلف الوسائل واألدوات اليت توظفها اعبامعة 

لتًتجم أىدافها إذل واقع ملموس، ومن خالل ىذه الربامج يتم تزويد الطلبة باؼبعارف واؼبفاىيم واؼبهارات واالذباىات 
والقيم اليت سبكنهم من التكيف مع ؾبتمعهم من جهة ، واالطالع  على الوظائف واألعمال واؼبهن اليت سيشغلوهنا 

 .2مستقبال

 :المعلومات   خطوات تصميم برنامج تكويني الختصاصي2.3

 :3 تحديد أىداف البرنامج التكويني المقترح1.2.3

تعترب ىذه العملية من أىم اػبطوات حيث يتم على أساسو انتقاء احملتوى العلمي للربنامج وربديد الوسائل التعليمية 
وطرق التدريس وأساليب التقومي اػباصة بالربنامج التكويٍت ويتم التوصل إذل األىداف من خالل استطالع الرأي 

                                                           
 .130. ص.السابق اؼبرجع. بن زكة،وسام1
دراسة ميدانية بمكتبات :دور برامج التكوين األكاديمي في تأىيل الكوادر البشرية الستخدام التكنولوجيا الحديثة.اؽبدى بودويرة،الطاىر،ضبودي،نور2

األدوار والتحديات : ورقة علمية مقدمة ضمن فعاليات اؼبلتقى الدورل للمكتبات ومؤسسات اؼبعلومات يف ظل التكنولوجيا اغبديثة.2جامعة قسنطينة
 .06. ص.والرىانات مع اإلشارة إذل مدينة قسنطينة

فعالية برنامج مقترح قائم على استخدام المستحدثات التكنولوجية لتنمية المهارات العملية ألخصائي المعلومات في .عبد اغبميد العدرل أضبد،طاىر3
 .309.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات .ضوء متطلبات سوق العمل
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اؼبفتوح واإلستبانة لتحديد متطلبات سوق العمل ومن خالل نتائج الدراسات السابقة والكتابات والبحوث اؼبتعلقة 
  :1باختصاصي اؼبعلومات ومن األىداف العامة للربامج التكوينية قبد

 إكساب اختصاصي اؼبعلومات أسس التعامل مع اؼبكتبات اإللكًتونية. 
 تدريب اختصاصي اؼبعلومات على استخدام برامج اغباسوب. 
  تنمية مهارات اختصاصي اؼبعلومات يف استخدام الربامج التطبيقية مثل:Word , Power point. 

  :2 تحديد محتوى البرنامج التكويني2.2.3

وىو أحد الوسائل اليت تساعد الطالب اؼبتكون من الوصول إذل األىداف اؼبوضوعية اليت مت ربديدىا وربقيقها ، 
ويتكون احملتوى من معارف وحقائق ومفاىيم ونظريات كما يتضمن عمليات وقياسات واستنتاجات واذباىات ومبادئ 

  :3وقيم مرتبطة باؼبتعلم وجيب أن يرتبط ؿبتوى الربنامج التكويٍت ب

 األىداف العامة للربنامج اؼبقًتح. 
 جيب أن يأخذ شكل احملتوى عدة صور إلكًتونية باإلضافة إذل الصور الورقية. 
 جيب أن يراعي قدرات وميول واذباىات اختصاصي اؼبعلومات. 
 يساىم احملتوى يف تنمية اعبوانب اؼبعرفية واألدائية الختصاصي اؼبعلومات. 

 :4 تحديد المدى الزمني الالزم لتطبيق البرنامج التكويني المقترح3.2.3

تعد عملية ربديد اؼبدى الزمٍت الالزم للتطبيق إحدى اؼبراحل اليت تتعلق باألىداف التعليمية واؼبنهج واحملتوى العلمي 
 .للمنهج، وىناك عالقة ارتباطية بُت اؼبوضوعات أو األفكار األساسية للربنامج وبُت طول الفًتة الزمنية للتطبيق

                                                           
اؼبؤسبر .قسنطينة دراسة لبرامج تكوين المكتبيين بجامعة منتوري:العاملون في المكتبات الرقمية بين متطلبات التكوين وواقع البرامج.دربيخ،نبيل1

 .20.ص.2010بَتوت،.(اعلم)الواحد والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات
دراسة تطبيقية على :فعالية برنامج مقترح قائم على الخرائط الذىنية في زيادة استيعاب الطالب للمقررات الدراسية.ؿبمود مصلحي حسن،ؿبمد2

 .144. ص.2016علم اؼبكتبات، :دكتوراه.طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة طنطا 
لإلرباد  اؼبؤسبر العشرون أعمال.تطوير البرامج األكاديمية لتكوين أخصائي المعلومات بقسم المكتبات جامعة قسنطينة.عبادة،شهرزاد،مقناين،صربينة3

 (.5/04/20170:زيارة يوم) http://www.aruc.org. :متاح على]على اػبط [.2009الدار البيضاء،.(اعلم)العريب للمكتبات واؼبعلومات
تكوين اختصاصي المعلومات على استراتيجيات البحث عن المعلومات اإللكترونية وأثره البيداغوجي على المستفيد بمكتبات .سليمة،بوغمبوز4

 .43.ص.2012قسنطينة،:علم اؼبكتبات.ماجسًت.قسنطينة جامعة منتوري
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 :1 تحديد األنشطة التعليمية4.2.3

 :تتم ـبتلف األنشطة التعليمية للربنامج التكويٍت اؼبقًتح الختصاصي اؼبعلومات من خالل عدة نقاط أمهها

 جيب أن تكون األنشطة التعليمية مناسبة لألىداف. 
 أن تكون مناسبة لإلمكانيات اؼبادية واإلجتماعية للبيئة التكوينية. 
 جيب أن تتناسب مع قدرات الطالب واختالف ميوالهتم وأن تكون متنوعة. 
 أن تساعد يف ربقيق متطلبات العاملُت ومتطلبات سوق العمل. 

 :2 تحديد طرق التدريس5.2.3

 :وتتم من خالل عدة معايَت ومنها 

 جيب أن تكون طريقة التدريس مالئمة للهدف احملدد للطالب. 
 جيب أن تكون مالئمة للمحتوى التكويٍت. 
 جيب أن تكون مالئمة ؼبستويات الطالب. 
 3جيب أن تكون مالئمة لإلمكانيات واؼبتطلبات اؼبتوفرة. 

 

 :4 تحديد أساليب التقويم6.2.3

يتم ربديدىا لقياس األىداف التعليمية والتقومي الذي يعترب كعملية عالجية شاملة تتضمن إصدار أحكام وقرارات 
متعلقة بالعملية التعليمية أي أهنا تكشف عن نواحي القوة والضعف ألداء الطالب وديكن ربديد أساليب التقومي 

 :للربامج التكوينية  على عدة إجراءات منها 

 جيب أن يكون التقومي شامل لقياس صبيع اعبوانب السلوكية سواء اؼبعرفية أو األدائية. 
                                                           

 .310.ص.اؼبرجع السابق.أضبد،طاىر عبد اغبميد العدرل1
أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب .التوجهات الجارية في تطوير برامج أقسام المكتبات والمعلومات.فرج أضبد،أضبد، العاصم،عبدالرضبان2

 .820.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)للمكتبات واؼبعلومات
 .03. ص.2005بسكرة، :7.ع.ؾبلة العلوم اإلنسانية.دور التكوين في تثمين وتنمية الموارد البشرية.اهلل،اؼبختار،ضبيدة إبراىيمي،عبد3
 .54.ص.اؼبرجع السابق.شيباين،فوزية4
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 أن يتم التقومي باستمرار أثناء عرض اؼبوضوعات أو األفكار األساسية. 
 أن يتصف التقومي بالصدق والثبات واؼبوضوعية. 
 أن تراعي أساليب التقومي الفروق الفردية بُت اختصاصي اؼبعلومات اؼبتخصص وغَت اؼبتخصص . 

 :1 أىداف برامج التكوين األكاديمي لعلم المكتبات والمعلومات3.3

إعداد الكوادر البشرية اؼبؤىلة علميا وفنيا والقادرة على اإلضطالع على مسؤولية العمل اؼبكتيب بكفاءة عالية  .1
 .والقادرة على سد حاجات سوق العمل

إعداد جيل جديد من اختصاصي اؼبعلومات مزود باؼبعارف والكفاءات العلمية والفنية والتكنولوجية الالزمة  .2
 .2غبل اؼبشكالت اؼبختلفة

ذبذير االذباىات اغبديثة للعمل اؼبعلومايت للطالب يف التخصص ، ومساعدهتم على استيعاب اؼبستجدات  .3
 .والتغَتات اغباصلة يف اؼبهنة

إكساب الدارسُت مهارات البحث العلمي وتنمية اؼبنهج العلمي التحليلي والنقدي لديهم يف مناقشة ـبتلف  .4
 .اؼبسائل اػباصة باؼبكتبات ألغراض اعبودة الشاملة

 .3تعزيز أخالقيات اؼبهنة اؼبكتبية لدى الطلبة وبناء منظومة متميزة لديهم .5
اإلسهام يف خدم اجملتمع عن طريق التدريب والتعليم اؼبستمر والتوعية بأمهية زبصص علم اؼبكتبات  .6

 .واؼبعلومات
تنمية وتطوير اػبدمات اؼبكتبية وتزويد الدارسُت باؼبهارات اػباصة دبصادر اؼبعلومات بأساليب وتقنيات  .7

 .1متقدمة تكنولوجيا

                                                           
أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد .(في بالد الشام)برامج تدريس علم المكتبات والمعلومات في الجامعات العربية.الرزاق مصطفى يونس،عبد1

 .782.ص.2013اؼبدينة اؼبنورة،.(اعلم)العريب للمكتبات واؼبعلومات
-08زيارة يوم(.67. ص.2.ع .20.مج.ristؾبلة ]متاح على اػبط[.دراسة نماذج أوربية وعربية:دليل مهني المعلومات والمكتبات.غرارمي،وىيبة2

04-2017.) 
-بسكرة-دراسة حالة جامعات باتنة:المعلومات وأثرىا على المهنة المكتبية بالمكتبات الجامعية الجزائرية تكنولوجيا.ؼبُت بونيف،ؿبمد3

 .287.ص.2009جامعة اعبزائر،:اؼبكتبات علم.ماجسًت.سطيف
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اؼبسامهة يف تطوير اغبركة اؼبكتبية واؼبعلوماتية من خالل عقد الدورات التدريبية وورشات العمل والندوات  .8
 .واؼبؤسبرات اؼبتخصصة يف اجملال

كما أن ىناك أىداف عامة خاصة بتعليم تكنولوجيا اؼبعلومات واإلعالم اآلرل يف برامج علم اؼبكتبات ونلخصها يف ما 
 :2يلي

 .اغبصول على اؼببادئ األولية لإلعالم اآلرل من أجهزة وبرامج وزبزين ومعاعبة اؼبعلومات .1
 .إشراك الطالب يف ربضَت الربامج واستخدام اعباىزة منها لتسيَت اؼبكتبات .2
 .التعريف دبختلف أنظمة اؼبعلومات السيما بنوك اؼبعلومات واالنًتنت وإبراز الفوارق بينها .3
تعريف الطالب بالتطورات اغباصلة على مستوى تكنولوجيا اإلعالم اآلرل واإلتصال وـبتلف وسائط  .4

 .3اؼبعلومات
 .توضيح العالقة اؼبوجودة بُت الوسائل واألدوات التكنولوجية واؼبعلومات .5
 .إعداد اؼبتكون على التعامل مع ـبتلف أنواع الشبكات وأشكاؽبا .6
 .التوعية بالدور اؽبام الذي تلعبو شبكات اؼبعلومات يف ـبتلف اؼبؤسسات الوثائقية .7
 .تعليم أصول استثمار خدمات الشبكة العاؼبية للمعلومات داخل مؤسسات اؼبعلومات .8
 .ضرورة ربديث وتطوير برامج التكوين لتتماشى مع التطورات اؼبستمرة يف ؾبال اؼبكتبات واؼبعلومات .9

 :2.0 مواكبة محتوى البرامج األكاديمية لتطورات الويب 4.3

من خالل التطورات التكنولوجية والتقنيات اغبديثة وتطبيقاهتا يف ؾبال اؼبكتبات ، أصبحت ىناك ضرورة 
ملحة لتطوير وربديث اؼبناىج واؼبقررات الدراسية واؼبقاييس البيداغوجية حىت يكون اإلعداد وفقا ؼبتطلبات بيئة الويب 

                                                                                                                                                                                           
الخطط الدراسية بقسم دراسلت المعلومات بجامعة السلطان قابوس ومدى توافقها مع المعايير .بن حارث اغبراصي،نبهان،عتيق سعيد عبد اهلل،خالد1

اؼبدينة .(اعلم)أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات.الدولية للكفايات المهنية المواكبة لمتطلبات العمل في مجتمع المعرفة
 .166.ص.2013اؼبنورة،

اليوم الدراسي الثاين حول تكوين .برامج التكوين الجامعي في علم المكتبات في الجزائر في ظل مجتمع المعلومات.سعيدي،وىيبة غرارمي2
 .04.ص.2006جيجل،:علم اؼبكتبات.اؼبكتبنب

دراسة تجريبية على :فعالية برنامج قائم على التعلم النشط في التحصيل األكاديمي لطلالب قسم المكتبات بجامعة طنطا.ؿبمود عبد الرضبان،عصام3
 .184. ص.2016علم اؼبكتبات، .دكتوراه.مقرر المدخل إلى المكتبات والمعلومات 
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كما يستوجب ضرورة التغيَت اؼبستمر لطريقة التعليم والتدريس، وىذا ما نراه يف ؿبتويات النظام العاؼبي اعبديد . 2.01
والذي يهدف إذل تعليم الطالب كيفية التعلم والتقييم الذايت، إال أن ذبديد  (ليسانس ، ماسًت ، دكتوراه)د.م.ل

ؿبتوى الربامج األكادديية يعطي فعالية عند وجود بيئة مهنية لتطبيق اؼبعارف اؼبكتبية حبيث تتكامل فيها الربامج مع 
اؼبهام والوظائف ، وتلقي اختصاصي اؼبعلومات البحث والتكوين األكادديي واؼبهٍت التطبيقي وىذا ما يعد من األمور 

 يف دراسة استنتجت من بن زكة وساماليت ترفع من مستواه معرفيا ومهنيا ، وقبد يف ىذا الصدد ما قدمتو الباحثة 
خالؽبا اؼبوافقة الشديدة للمدروسُت بضرورة إحداث التغيَت والتطوير تبعا للتطورات التكنولوجية اؼبستمرة ، كما أن 

، ولكي ربقق الربامج األكادديية 2ىذه النتيجة نابعة من حاجة العاملُت لالستفادة أكثر من ؿبتويات برامج التكوين
الفاعلية يف األداء جيب توفر التكامل التدريسي يف ؿبتويات اؼبواد األساسية واالبتعاد عن التكرار مع وجود توازن بُت 

 .اعبانب النظري والتطبيق اؼبيداين أثناء التكوين وإضفاء كل ما ىو جديد

 : التكوين وخدمة متطلبات سوق العمل5.3

، وىذا بأن يضم مقاييس 3إن التكوين يف علم اؼبكتبات مطالب أن يكون أفرادا قادرين على اإلندماج يف سوق العمل
 تكوينية تتفق مع اػبصائص والسمات اؼبتوقعة داخل البيئة اؼبهنية 

 

 :4اؼبتغَتة كما جيب على اختصاصي اؼبعلومات أن يكون قادرا على

  ربديد اؼبوارد واإلحتياجات يف ضوء طبيعة احمليط اؼبهٍت وىذا ما يستلزم اؼبزيد من الدراسات اإلجتماعية
 .1اؼبتعمقة للتعرف على اؼبشكالت واغباجات واألساليب اؼبثلى غبلها

                                                           
 توفرىا في خريجي أقسام المكتبات والمعلومات في بالمهارات والكفايات المهنية الواج.ؿبمد،عتيق سعيد عبد اهلل،خالد جرجيس،جاسم1

 .717.ص. 2013اؼبدينة اؼبنورة، .(اعلم)أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات.الجامعات العربية
 .134.ص.اؼبرجع السابق.بن زكة،وسام2
دراسة تحليلية لمحتوى البرامج الدراسية لمحتوى البرامج :احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أخصائي المعلومات .حسُت عبد القادر،أمل3

اؼبدينة .(اعلم)أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات.الدراسية ألقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات الخاصة
 .04.ص.2013اؼبنورة،

ؾبلة .دراسة احصائية في سوق العمل الجزائرية:التشغيل ومتطلبات التكوين في علم المكتبات والتوثيق. غرارمي سعيدي،وىيبة4
 .163.ص.2،2008ع.اعلم
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  التعامل مع تكنولوجيا اؼبعلومات اغبديثة لتوظيف اؼبهارات يف التعامل مع تقنيات وتطبيقات البيئة اعبديدة
 .2ونشاطات زبدم اؼبهنة

 3تلبية حاجات اجملتمع اؼبختلفة من اؼبعلومات وىذا ما يستدعي مستوى عارل من التأىيل العلمي واؼبهٍت. 
  القيام بنشاطات الًتويج للمنتوجات واػبدمات اؼبختلفة مع القدرة على معرفة متطلبات اؼبستفيدين واإلؼبام

 .بأساليب التحليل االقتصادي للمعلومات وتقييم أنشطة أجهزة اؼبعلومات وخدماهتا
  وضع مقررات تكوين تستجيب ؼبتطلبات العاملُت وسوق العمل كما جيب أن تكون مبنية على استخدام

 .األجهزة اؼبتطورة

 :خالصة الفصل

من خالل ما سبق نستنتج نظرا ؼبا قدمناه يف ىذا الفصل والذي قمنا من خاللو بإلقاء الضوء على التكوين 
وعلى برامج التكوين األكادديي الختصاصي اؼبعلومات يف ظل التطورات التكنولوجية ويف ظل اعبيل اعبديد 

 وىذا يف ؾبال اؼبكتبات واؼبعلومات، حبيث قمنا بالتعريف بالتكوين بصفة عامة وتطرقنا إذل 2.0للمعلومات واؼبكتبة 
برامج التكوين األكادديي يف علم اؼبكتبات واؼبعلومات من خالل عرض أىم عناصره من أىدافو وؿبتوياتو وتصميمو 

 ومدى التجديد والتطوير يف ؿبتوياتو حسب 2.0وتنفيذه ومستوياتو اؼبختلفة ومدى مواكبتو لتطورات الويب 
متطلبات سوق العمل واؼبهنة اؼبكتبية وربط مقررات وبرامج التكوين األكادديي يف التخصص مع عادل الشغل 

ومتطلبات الوظيفة خاصة مع التطورات اغباصلة سواء يف البيئة الداخلية أو اػبارجية للمكتبات وضرورة مسايرهتا لكل 
 .تطور يف اجملال وربقيق األىداف اؼبسطرة

                                                                                                                                                                                           
علم . اؼبؤسبر العلمي التاسع لعلم اؼبكتبات والوثائق واؼبعلومات.أخصائي المكتيات المدرسية المؤىل ومتطلبات سوق العمل.السيد سعيد عماشة،مروة1

 .6. ص.2012القاىرة، :اؼبكتبات
 ؾبلة مكتبة اؼبلك .نموذج لتقييم المناىج وتطويرىا: اإلتجاىات الحديثة في برامج المكتبات والمعلومات.بن سعد العلي،علي،بن مبارك اللهييب،ؿبمد2

 .222. ص.2004، 02.ع.10.مج.فهد الوطنية
مخرجات التعليم ألقسام المكتبات والمعلومات بمؤسسات التعليم العالي بالسودان وتحديات .ؿبمد أضبد ؿبمد علي،قبوى،ؿبمد علي أضبد،دريا3

 .04. ص.2013اؼبدينة اؼبنورة، .(أعلم) أعمال اؼبؤسبر الرابع والعشرون لإلرباد العريب للمكتبات واؼبعلومات .سوق العمل
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 :تمهيد

سنحاول من خالل ىذا الفصل عرض إجراءات الدراسة وسنقوم بتحليل ومناقشة وتفسَت زلتويات برامج 
التكوين األكادديي اخلاصة بادلعهد العايل بتونس وسنقوم باتباع منهجية وخطة معينة من أجل الوصول إىل نتائج ديكن 

االعتماد عليها للحصول على إجابات لفرضيات الدراسة و ذلك باستخدام أساليب و أدوات مناسبة و تتبع 
 : إجراءات منهجية و قد كانت كما يلي 

 :إجراءات الدراسة الميدانية.1

 :منـهج الدراسـة1.1

يعترب ادلنهج رلموع اإلجراءات و اخلطوات الدقيقة ادلعتمدة للوصول إىل استنتاجات دتكن من وجود حلول  
لتساؤالت وإشكالية الدراسة ، إذ أن أي حبث علمي يعتمد يف بنائو على منهج زلدد ، خيتاره الباحث دلوضوع 

دراستو ويساعده يف الوصول إىل نتائج منطقية و يتم ىذا وفقا للعمليات ادلنطقية الالزمة حلل مشكلة من ادلشكالت 
وىذه العمليات تتضمن وصفا للظاىرة ادلتعلقة بادلشكلة ومبا يشملو ىذا الوصف من التحليل والتفسَت للبيانات و 

ادلعلومات وفق تنسيق وتنظيم زلكمُت الكتشاف ىذه احلقائق و إثباهتا وقد استعملنا ادلنهج الوصفي ادلالئم دلوضوعنا 
 مع اتباع أسلوب حتليل احملتوى للمقررات والربامج األكادديية يف ادلعهد العايل واألسلوب الكمي ادلتمثل يف ادلقابلة

للتوثيق بتونس مستخدمُت عروض التكوين للربامج األكادديية هبذا ادلعهد من أجل تقييمها وفقا جملموعة من ادلعايَت 
وادلواصفات ادلعتمدة يف التدريس وجودة برامج التدريس وكان اذلدف من ىذا التحليل معرفة مدى جتاوب ىذه الربامج 

 . مواكب للتطورات التكنولوجية2.0 ومدى قدرهتا على إعداد اختصاصي معلومات 2.0مع بيئة الويب 

 : أساليب وأدوات جمع البيانات2.1

لكل موضوع طبيعتو اخلاصة  ىذه الطبيعة تفرض علينا اختيار األسلوب واألداة ادلناسبة للحصول على 
ادلعلومات الكافية من أجل حتليلها و تفسَتىا وقد استخدمنا يف دراستنا أداة ادلقابلة اليت قمنا بإجرائها مع أعضاء 

 :ىيئة التدريس بادلعهد العايل للتوثيق بتونس مبا أن ذلم عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة وقد كانت كما يلي 

قمنا باستخدام أداة ادلقابلة واليت تعترب أداة ىامة يف مجع وحتليل ادلعلومات اخلاصة مبوضوع الدراسة وىذا ما اتفق مع 
طبيعة موضوعنا ، وقد تطرقنا من خالل أسئلة ادلقابلة ادلوجهة ألعضاء ىيئة التدريس بادلعهد وعلى رأسهم مدير 
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الدراسات والًتبصات مبا أنو عضو فعال يف ىيئة التدريس ويف إعداد برامج التكوين ، وقد تضمنت ادلقابلة رلموعة 
 :من األسئلة ديكن عرض زلتوياهتا كما يلي 

ادلسؤولون عن إعداد الربامج ، دور األستاذ يف اإلعداد ، : قمنا بطرح أسئلة خاصة بالتكوين وبرامج التكوين بادلعهد 
طبيعة الربامج ، أىدافها ، كيفية التطوير يف الربامج ومراجعتها ، ىل يتم استشارة اختصاصي ادلعلومات يف إعداد 

 .الربامج وقد استعملنا يف ذلك اإلجابات ادلفتوحة جلمع معلومات أكثر عن ادلوضوع وبكل دقة ووضوح

 ، التغيَتات اليت أحدثتها 2.0كما قمنا بطرح رلموعة من األسئلة يف ما خيص زلتويات الربامج يف ظل بيئة الويب 
على قدرات اختصاصيي ادلعلومات ، مدى تأثرىا بالتطورات التكنولوجية ، الصعوبات اليت واجهت اختصاصي 

 .ادلعلومات يف تلقيو ىذه الربامج وقد كانت ىذه األسئلة أيضا مفتوحة
 :  حدود الدراسة ومجاالتها3.1

 :اعتمدنا يف حتديد رلاالت الدراسة وحدودىا العناصر التالية
 : الحدود البشرية1.3.1

احلدود البشرية ىي رلموع األفراد الذين تطبق عليهم الدراسة والذين ذلم عالقة مباشرة بادلوضوع، وقد غطت 
احلدود البشرية ذلذه الدراسة كل من أعضاء ىيئة التدريس وادلكونُت من رلموعة من األساتذة ادلدرسي بادلعهد العايل 

 . للتوثيق بتونس ختتلف أعمارىم ومستوياهتم ودرجاهتم العلمية
 : الحدود المكانية للدراسة 2.3.1

 لمعهد العالي للتوثيق بتونسا: 

ىو تابع إداريا إىل جامعة و1981جويلية 11 ادلؤرخ يف 81/63:رقمقانون مبوجب ال ادلعهد العايل للتوثيق لقد تأسس
منوبة ومتخصص يف علم ادلكتبات وادلعلومات والتوثيق واألرشيف وحيتوي على رلموعة من التخصصات يف اجملال 

 .1سواء ادلهنية منها أو البحثية

 : الحدود الزمانية3.3.1

                                                           
1
www.isd.rnu.tn(visité le 05/04/2017) 
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وىو الوقت ادلستغرق يف إجراء الدراسة ادليدانية، بدءا من إعداد أسئلة ادلقابلة وإجراء الدراسة، وقد دامت ىذه الفًتة 
 ، وقد انتهت دراستنا جبمع ادلعلومات الكافية واإلجابة 2017 أفريل 22 إىل 2017 مارس 21شهرا كامال من 

 .عن كل التساؤالت اخلاصة مبوضوع الدراسة

 : الحدود الموضوعية للدراسة4.3.1
يعترب موضوع دراستنا موضوع أساسي وجوىري يف رلال ادلكتبات وادلعلومات وادلتمثل يف دور برامج التكوين 

وقد ركزت الدراسة عن زلتويات الربامج األكادديية ومدى جتاوهبا مع . 2.0األكادديي يف إعداد اختصاصي ادلعلومات 
 .2.0 ومدى قدرهتا على إعداد اختصاصي معلومات 2.0بيئة الويب 

 :مجتمع وعينة الدراسة4.1
يستوجب على كل باحث أثناء إجراء دراستو أن يقوم بتحديد رلتمع وعينة الدراسة مبا يتوافق مع موضوع دراستو 

وحسب اإلشكالية ادلراد حلها وتفسَتىا ، وقد اخًتنا يف دراستنا مكان قصدي إلجرائها وحتليلها وتعترب العينة مسح 
 .  أستاذ منهم مدير الدراسات والًتبصات بادلعهد17 مع األساتذة واليت تتمثل يف يت أجريتشامل للمقابلة ال

 :تحليل وتفسير بيانات الدراسة .2

 : تحليل برامج التكوين1.2

 : برامج التكوين على مستوى الليسانس1.1.2

 :سنقوم بعرض برامج تكوين ادلعهد العايل للتوثيق واخلاصة مبستوى الليسانس من خالل حتليلها يف اجلداول التالية

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس تطبيقي

 
 
 
 
 
 
 

التسيَت اإللكًتوين 
 للمعلومات والوثائق

 مقدمة يف علوم األول األوىل
 .ادلعلومات

 .أسس أرشيفية
 .قواعد البيانات

 .ميلتميديا
 .بيئة ادلعلومات
 تنظيم اإلدارة

 .وادلؤسسة
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 .حقوق اإلنسان
 .أصلليزية
 .فرنسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حتليل وفهرسة الثاين  
 وصف ادلصادر

 رلال خدمات يف
 .ادلعلومات

دورة حياة الوثيقة 
 .اإلدارية

 .األرشيفات النهائية
 ادلعلومة العلمية و

 .التقنية
 .حقوق اإلنسان

 .أصلليزية
 .فرنسية

برامج التكوين الخاصة بالسنة األولى ليسانس تطبيقي في التسيير اإللكتروني للمعلومات : (4)جدول
 . والوثائق

نالحظ من خالل اجلدول أن برامج التكوين للسنة األوىل قد مت تغيَتىا يف أغلبها من السداسي األول ومقارنة 
وقد .والفرنسية حقوق اإلنسان واألصلليزية: بالسداسي الثاين مع احملافظة على بعض الربامج ادلساعدة اليت دتثلت يف

كانت الربامج يف معظمها ذات طبيعة دتهيدية ومفاىيمية وأولية وىذا هبدف التعريف بالتخصص ومعرفة ادلبادئ 
اخل وىذا بالنسبة للسداسي ...مقدمة يف علوم ادلعلومات ، أسس األرشفة ، تنظيم اإلدارة وادلؤسسة: األساسية لو مثل

أما بالنسبة للسداسي الثاين فالحظنا وجود تعمق وضبط أكثر للمفاىيم وحملتويات الربامج وىذا من خالل .األول
 . دورة حياة الوثيقة اإلدارية ، حتليل وفهرسة ، ادلعلومة العلمية والتقنية: بعض الربامج مثل
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 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس تطبيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التسيَت اإللكًتوين 
 للمعلومات والوثائق

 تنسيق و الثالث الثانية
 .ىيكلة ادلعلومات

 حقوق ادلعلومات 
 .الرقمية

 .األشكال البيبليوغرافية
 .دراسة احلاسوب

 البحث عن ادلعلومات
 .الرقمية

 .رسومات احلاسوب
 .شبكات ادلعلومات

 .أصلليزية
 .ثقافة ادلؤسسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األنظمة ادلتكاملة يف تسيَت  الرابع  
 .ادلكتبات

 أنظمة التسيَت
 اإللكًتوين للوثائق

(GED). 
 فهرسة ادلعلومات

 .الرقمية
 أدوات التسيَت 

 .البيبليوغرايف
 .النشر الرقمي

 نشر وتصميم مواقع
 .االنًتنت
 .أصلليزية

 .ثقافة ادلؤسسة
 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثانية ليسانس تطبيقي في التسيير اإللكتروني للمعلومات والوثائق: (5)جدول
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نالحظ من خالل اجلدول أنو قد مت التغيَت الكلي حملتويات برامج التكوين ما عدا برنامج األصلليزية وقد الحظنا وجود 
تغيَت يف طبيعة الربامج لتصبح ذات طبيعة تقنية وتكنولوجية أكثر من خالل تركيزىا على الشكل الرقمي يف الغالب 

دراسة احلاسوب ، البحث عن ادلعلومة الرقمية : ففي السداسي الثالث مت إدراج بعض الربامج احملاكية للتكنولوجيا مثل
: أما يف السداسي الرابع الحظنا ظهور تطور يف الربامج التكنولوجية أكثر يف التخصص مثل .، شبكات ادلعلومات

 ، نشر وتصميم مواقع االنًتنت مع احملافظة (GED )األنظمة ادلتكاملة يف تسيَت ادلكتبات ، أنظمة التسيَت اإللكًتوين
على األصلليزية و ثقافة ادلؤسسة ضمن الربنامج ، ىذا ما يعزز اكتساب اختصاصي ادلعلومات لبعض ادلهارات 

 .التكنولوجية ادلهمة يف تقدمي بعض اخلدمات ادلكتبية

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس تطبيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التسيَت اإللكًتوين 
 للمعلومات والوثائق

 .البوابات الوثائقية اخلامس  الثالثة
 .ادلكتبة الرقمية

 .األرشفة الرقمية
 أمن ادلعلومات

 .الرقمية
 .اليقظة ادلعلوماتية
 تثمُت ادلعلومات 

 .الرقمية
 .أصلليزية

 .ثقافة ادلؤسسة

 
 
 
 

 تربص وتقرير السادس  
 .الًتبص

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثالثة ليسانس تطبيقي في التسيير اإللكتروني للمعلومات والوثائق: (6)جدول

نالحظ من خالل اجلدول أنو قد مت تغيَت وتطوير الربامج ففي السداسي اخلامس مت احملافظة على الطابع التكنولوجي 
 اخل...ادلكتبة الرقمية ، أمن ادلعلومات الرقمية ، تثمُت ادلعلومات الرقمية: الرقمي ادلتنوع والثري حملتويات الربامج مثل
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واحملافظة على برنامج األصلليزية وثقافة ادلؤسسة ليختم السداسي السادس واألخَت بًتبص وتقرير الًتبص وىذا هبدف 
 .زيادة كفاءة ومهارة اختصاصي ادلعلومات يف ادليدان من خالل تطبيق مكتسباتو يف الواقع ادلهٍت

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس تطبيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق وعلم
 .ادلكتبات واألرشيف

 مقدمة يف علوم  األول األوىل
 .ادلعلومات

 مقدمة يف التوثيق وعلم
 .ادلكتبات واألرشيف
 تصنيف التنظيمات

 .ادلعلوماتية
 ادلنظمات الوطنية
 والعادلية يف التوثيق

 .واألرشيف
 .ادلعايَت والوصف

 الدراسات البيبليوغرافية
 للمصادر ادلستمرة و

 .البيانات
 .حتليل ادلعلومات

 أساليب و: حبث وثائقي
 .أدوات
 .فرنسية

 .حقوق اإلنسان
 .أصلليزية تقنية

 
 
 
 
 

 وصف الوثائق غَت  الثاين  
 الكتب وادلصادر

 .اإللكًتونية
 الفهرسة واللغات

 .التوثيقية
 .تصنيف األرشيفات
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 تسيَت األرشيفات
 .احلالية

 .قواعد البيانات
مصادر ادلعلومات على 

 .الويب
 الوصف البيبليوغرايف

 .احملوسب
 .فرنسية

 .حقوق اإلنسان
 .أصلليزية تقنية

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة األولى ليسانس تطبيقي في التوثيق وعلم المكتبات واألرشيف: (7)جدول

صلد من خالل اجلدول أن برامج التكوين مقارنة بُت السداسي األول والسداسي الثاين قد  مت تغيَتىا بشكل شبو كلي 
حبيث مت إدراج وتدريس برامج .فرنسية ، أصلليزية تقنية ، حقوق اإلنسان: ما عدا اإلبقاء على الربامج ادلساعدة مثل

شاملة يف علم ادلكتبات ودتهيدية لدراسة التخصص وادلعطيات وادلبادئ األساسية اخلاصة بو وبشكل مباشر ذات 
مقدمة يف التوثيق وعلم ادلكتبات واألرشيف ، ادلنظمات الوطنية : عالقة بالتوثيق وعلم ادلكتبات واألرشيف مثل
أما يف .اخل واليت تعد الركيزة األساسية للتخصص...أساليب وأدوات: والعادلية يف التوثيق واألرشيف ، حبث وثائقي

وصف الوثائق غَت الكتب وادلصادر : السداسي الثاين فتم اعتماد الشكل اإللكًتوين الرقمي يف التخصص مثل
باإلضافة إىل الربامج اخلاصة مبختلف .اإللكًتونية ، الوصف البيبليوغرايف احملوسب ، مصادر ادلعلومات على الويب

 .اخل...الفهرسة واللغات التوثيقية ، تصنيف األرشيفات: العمليات ادلكتبية واألرشيفية مثل

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس تطبيقي

 
 
 
 
 

 التوثيق وعلم
 .ادلكتبات واألرشيف

 تاريخ الكتابة وادلكتبات الثالث الثانية
 علم  اخلطاطة
 .والدبلوماسية
 .إدارة ادلصادر

 .SIDمصادر 
 .منهجية الفهرسة
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 اإلتصال والوصول إىل
 ادلعلومات باإلدارة

 .وادلؤسسة
 .SIDحوسبة 

 .أصلليزية تقنية
 .ميلتميديا

 .ثقافة ادلؤسسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول الدفع وتسيَت  الرابع  
 .األرشيفات الوسيطة

 تسيَت األرشيفات
 .النهائية

 التسيَت اإللكًتوين 
 .للوثائق

 .الوثائق الرقمية
 إدارة ادلصادر اإلنسانية

 .SIDيف 
 .حقوق ادلعلومات

 .أصلليزية تقنية
 .تقنيات اإلتصال

 .ثقافة ادلؤسسة
 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثانية ليسانس تطبيقي في التوثيق وعلم المكتبات واألرشيف: (8)جدول

نالحظ من خالل اجلدول بالنسبة للسداسي الثالث إجراء تغيَت تام وشامل للربامج لتصبح ىذه األخَتة ذات طابع 
منهجية الفهرسة ، إدارة ادلصادر ، اإلتصال والوصول إىل ادلعلومات : منهجي وإداري أكثر منو تكنولوجي وتقٍت مثل

تاريخ الكتابة وادلكتبات ، علم : مع إضافة برامج خاصة بتاريخ ادلكتبات واألرشيف مثل. باإلدارة وادلؤسسة
ويف السداسي الرابع قد الحظنا  .وميلتميديا SIDأما اجلانب التكنولوجي برز يف برنامج حوسبة. اخل...اخلطاطة

جدول الدفع وتسيَت األرشيفات الوسيطة : ظهور توجو للجانب األرشيفي أكثر وىذا من خالل زلتويات الربامج مثل
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اخل وىذا راجع لكون التخصص ديس موضوع األرشيف ...، تسيَت األرشيفات النهائية ، التسيَت اإللكًتوين للوثائق
 .تقنيات اإلتصال، حقوق ادلعلومات: أيضا باإلضافة إىل وجود بعض الربامج ادلساعدة يف التخصص مثل 

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس تطبيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق وعلم
 .ادلكتبات واألرشيف

 .لغات اندماجية اخلامس الثالثة
 .ادلكتبة الرقمية

 .األرشفة اإللكًتونية
 .اليقظة ادلعلوماتية

 .معلومات ادلؤسسة
 احلقوق والكتابة

 .SIDاإللكًتونية يف
 .أصلليزية تقنية

 .ثقافة ادلؤسسة
 .تقنيات ادلعلومات

 
 
 

  السادس  
 

 تربص وتقرير الًتبص
 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثالثة ليسانس تطبيقي في التوثيق وعلم المكتبات واألرشيف: (9)جدول

نالحظ من خالل اجلدول اخلاص بالسداسي اخلامس أنو قد مت تغيَت الربامج وتطويرىا لتصبح يف أغلبها ذات طبيعة 
اخل مع احملافظة على ...ادلكتبة الرقمية ، األرشفة اإللكًتونية ، اليقظة ادلعلوماتية: تكنولوجية وتقنية والكًتونية مثل

ليختتم السداسي السادس بًتبص ميداين وتقرير . أصلليزية تقنية ، ثقافة ادلؤسسة ، تقنيات اإلتصال: بعض الربامج مثل
 .للًتبص من أجل تطبيق كل ادلكتسبات من قبل اختصاصي ادلعلومات يف ادليدان
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 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس أساسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة يف علوم األول األوىل علوم ادلعلومات
 .ادلعلومات

 .تاريخ العلوم وادلعرفة
 .أسس أرشيفية

 تنظيم اإلدارة وادلؤسسة
 تاريخ الكتابة وادلكتبات

 .بيئة ادلعلومات
 .أصلليزية
 .فرنسية

 .حقوق اإلنسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حتليل احملتوى الثاين  
 .وصف ادلصادر

 :البحث عن ادلعلومات
 .أساليب وأدوات

 ادلعلومات العلمية
 .والتقنية

 .قواعد البيانات
 .فرنسية

 .حقوق اإلنسان
 .أصلليزية

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة األولى ليسانس أساسي في علوم المعلومات: (10)جدول

 نرى من خالل اجلدول اخلاص بالسداسي األول والسداسي الثاين وبادلقارنة بينهما أنو قد مت اعتماد برامج تكوين 
مقدمة يف علوم ادلعلومات ، تنظيم اإلدارة : شاملة للتخصص وتعترب الركيزة األساسية دلعرفتو واإلندماج بو مثل

حتليل : أما يف السداسي الثاين فقد مت تغيَت وتطوير برامج جديدة ومتنوعة مثل. وادلؤسسة ، تاريخ العلوم وادلعرفة
كما مت اعتماد برنامج تكنولوجي يف . أساليب وأدوات ، ادلعلومات العلمية والتقنية: احملتوى ، البحث عن ادلعلومات
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فرنسية ، حقوق : باإلضافة إىل احملافظة على الربامج ادلساعدة يف ىذا التخصص وادلتمثلة يف. قواعد البيانات: طبيعتو
 .اإلنسان ، أصلليزية

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس أساسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .إدارة ادلصادر الثالث  الثانية علوم ادلعلومات
 .SIDمصادر 

 .األرشيف والذاكرة
 مفاىيم: إدارة السجالت
 .أساليب وأدوات

 .الفهرسة ادلوضوعية
 الوصف البيبليوغرايف

 .اآليل
 .أصلليزية

 .تقنيات اإلتصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنظمة ادلتكاملة يف الرابع  
 .تسيَت ادلكتبة

 البحث عن ادلعلومات
 .اإللكًتونية

 .أنظمة التصنيف
 .بنية ادلعلومات الرقمية

 إدارة ادلصادر اإلنسانية
 .SIDيف 

 .حقوق ادلعلومات
 .أصلليزية

 .تقنيات اإلتصال

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثانية ليسانس أساسي في علوم المعلومات: (11)جدول
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نالحظ من خالل اجلدول اخلاص بالسداسي الثالث والذي مت فيو إدراج واستحداث برامج متنوعة وملمة بالتخصص 
وباإلنتقال . األرشيف والذاكرة ، الفهرسة ادلوضوعية ، الوصف البيبليوغرايف اآليل واحملافظة على برنامج األصلليزية: مثل

األنظمة ادلتكاملة يف تسيَت ادلكتبة ، البحث : إىل السداسي الرابع نالحظ اعتماد برامج تكنولوجية وتقنية أكثر مثل
 .ومت احلفاظ على الربامج ادلساعدة السابقة. عن ادلعلومات اإللكًتونية ، بنية ادلعلومات الرقمية

 

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ليسانس أساسي

 
 
 
 
 
 
 

 تربص وتقرير الًتبص اخلامس الثالثة علوم ادلعلومات
 .تكاثف النصوص

 .قاموس
 .أرشفة رقمية

 التسيَت اإللكًتوين 
 .للوثائق

 .أصلليزية تقنية
 .ميلتميديا

 
 
 
 
 
 

 .منهجية البحث السادس  
 .توليفات بيبليوغرافية
 .التسيَت البيبليوغرايف

 تربص وتقرير الًتبص
 .أصلليزية تقنية

 .ادلكتبة الرقمية
 .اليقظة ادلعلوماتية

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثالثة ليسانس أساسي في علوم المعلومات: (12)جدول

البيانات ادلوجودة يف اجلدول أعاله واخلاصة بالسداسي اخلامس تشَت إىل أنو قد مت اعتماد برامج جديدة يف 
وىو برنامج يساعد على التأقلم مع التخصص . القاموس: التخصص مل تكن موجودة من قبل تتمثل يف برنامج

أرشفة رقمية ، : وباللغات األجنبية ، أما الربامج األخرى فبقيت دائما يف التخصص أغلبها ذات طابع أرشيفي مثل
أما السداسي السادس فقد مت التغيَت يف زلتويات . اخل واحلفاظ على برنامج األصلليزية...التسيَت اإللكًتوين للوثائق
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اخل كما الحظنا أنو مت ...منهجية البحث ، توليفات بيبليوغرافية: الربامج واستحدثت برامج جديدة ومتنوعة مثل
التقليل يف عدد الربامج مقارنة مع السنوات السابقة ليضاف تربص وتقرير الًتبص يف كلتا السداسيُت وىذا ما يفسر 

 .الًتكيز أكثر على اجلانب التطبيقي ادليداين

 : برامج التكوين على مستوى الماستر2.1.2

    بعدما قمنا بعرض وحتليل برامج التكوين اخلاصة مبستوى الليسانس سننتقل مباشرة إىل عرض وحتليل الربامج 
 :اخلاصة مبستوى ادلاسًت من خالل اجلداول التالية

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ماسًت مهٍت

 
 
 
 
 
 
 

 إدارة ادلعلومات
 والوثائق الرقمية

 ابستيمولوجية األول األوىل
 .ادلعلومات

 ادلعلومات والوثائق
 .الرقمية

 .بنية ادلعلومات الرقمية
 .الذكاء اإلقتصادي

 الفهرسة والبحث عن
 .ادلعلومات الرقمية
 ترميز ادلعلومات

 .الرقمية
 ادلعايَت التوثيقية

 وأشكال البيبليوغرافيات
 .قائمة اختيار

 
 
 
 
 
 

 .إنشاء الوثائق الرقمية الثاين  
 .XMLتقنية 

 .اإلقتصاد الرقمي
 .رمسلة ادلعرفة

 .حقوق ادلعلومات
 قواعد البيانات والويب
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 .الديناميكي
 .نشر احملتويات الرقمية

 :شبكات ادلعلومات
 التقنيات ووضع

 .اإلجراءات
 .قائمة اختيار

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة األلى ماستر مهني في إدارة المعلومات والوثائق الرقمية: (13)جدول

 :القائمة اإلختيارية

 السداسي الثاني السداسي األول
 ادلعاجلة اآللية للغة

 .سيميولوجية الصورة
 .اإلدارة اإللكًتونية

 .علم اجتماع ادلعلومات
 .أصلليزية

 .أنظمة احلاسوب ادلفتوحة
 . كتابة ادليلتميديا

 .علم اجتماع ادلنظمات واجملتمعات

القائمة اإلختيارية الخاصة ببرامج السنة األولى ماستر مهني في إدارة المعلومات والوثائق : (14)جدول
 .الرقمية

نالحظ من خالل اجلدول اخلاص بربامج ادلاسًت بالنسبة للسداسي األول أنو قد مت استحداث وتطوير برامج متنوعة 
ادلعلومات والوثائق الرقمية ، بيئة ادلعلومات الرقمية ، : يف التخصص وكان أغلبها ذات طابع تقٍت وتكنولوجي  مثل

ابستيمولوجية ادلعلومات، ادلعايَت : إىل جانب عدة برامج مساعدة يف التخصص مثل. اخل...ترميز ادلعلومات الرقمية
كما ظهر اعتماد اجلانب االقتصادي يف إعداد الربامج الذي دتثل يف برنامج الذكاء  .التوثيقية وأشكال البيبليوغرافيات

االقتصادي هبدف تدعيم مهارات اختصاصي ادلعلومات يف رلاالت سلتلفة ختدم التخصص كما الحظنا اعتماد قائمة 
اختيار هبا رلموعة من الربامج وىذا يعكس إتاحة الفرصة الختصاصي ادلعلومات يف اقًتاح برامج تكوين متناسبة مع 

ادلعاجلة اآللية للغة ، : ميوالتو وخيدم احتياجاتو يف ظل اجليل اجلديد للمعلومات وقد دتثلت ىذه الربامج يف
أما بالنسبة للسداسي الثاين نالحظ اعتماد وتطوير برامج زلاكية . سيميولوجية الصورة ، اإلدارة اإللكًتونية

التقنيات : ، قواعد البيانات والويب الديناميكي ، شبكات ادلعلومات XMLتقنية : للتكنولوجيا يف أغلبها مثل
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 كما الحظنا أيضا وجود مزج بُت اجملال االقتصادي 2.0اخل واليت ذلا عالقة مباشرة مع الويب ...ووضع اإلجراءات
أما . رمسلة ادلعرفة ، حقوق ادلعلومات: االقتصاد الرقمي ، باإلضافة إىل عدة برامج يف اجملال مثل: والتكنولوجي مثل

أنظمة احلاسوب ، كتابة : بالنسبة للقائمة اإلختيارية فقد مت احلفاظ عليها مع إجراء تغيَت يف الربامج ومن بينها
 .اخل...ادليلتميديا

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ماسًت مهٍت

 
 
 
 
 
 
 

 إدارة ادلعلومات
 والوثائق الرقمية

 اادلكتبات واجملموعات الثالث الثانية
 .الرقمية

 األنظمة ادلتكاملة يف
 .تسيَت ادلكتبات

 الوسائط وتقنيات
 .ادليلتميديا

 .إدارة األرشيف الرقمي
 .حفظ األرشيف الرقمي

GEDوإدارة   
 .احملتويات الرقمية

 .أجيال الويب
 معاجلة الوثائق السمعية

 .البصرية
 تصميم أنظمة األرشفة

 الرقمية للوثاق السمعية 
 .البصرية

 .قائمة اختيار
 
 
 

   
 

 الثاين

 
 .تربص ميداين    

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثانية ماستر مهني في إدارة المعلومات والوثائق الرقمية: (15)جدول

 :القائمة اإلختيارية
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 السنة الثانية
 .اإلتصال واخلطاب اإلعالمي

 .قيادة ادلشاريع
 .بناء وتطبيق مسح ميداين

القائمة اإلختيارية الخاصة ببرامج السنة الثانية ماستر مهني في إدارة المعلومات والوثائق : (16)جدول
 .الرقمية

نالحظ من خالل اجلدول بالنسبة للسداسي الثالث أنو قد مت اعتماد برامج متنوعة وذات طابع تكنولوجي اخلاص إما 
اخل أو ...ادلكتبات واجملموعات الرقمية، األنظمة ادلتكاملة يف تسيَت ادلكتبات: بادلعلومات والتوثيق وادلكتبات مثل

الوسائط ادليلتميديا ، أجيال الويب واليت ىي موضوع دراستنا باإلضافة إىل الربامج : اخلاص بالتكنولوجيا ككل مثل
 وإدارة احملتويات الرقمية ، إدارة األرشيف الرقمي ، تصميم أنظمة األرشفة الرقمية GED: اخلاصة باألرشيف مثل

أما بالنسبة .ويعترب ىذا الربنامج ثري ومتنوع وخيدم كل احتياجات اختصاصي ادلعلومات.للوثائق السمعية البصرية
اإلتصال واخلطاب اإلعالمي ، قيادة ادلشاريع ، : للقائمة اإلختيارية فقد مت احلفاظ عليها مع تغيَت زلتوى الربامج مثل

وتبقى ىذه الربامج مسامهة يف إبراز الدور الذي يلعبو اختصاصي ادلعلومات يف إعداد .بناء وتطبيق مسح ميداين
 .الربامج

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ماسًت حبث

 
 
 
 
 
 
 

 علم ادلعلومات
 والتوثيق

 ابستيمولوجية علم األول األوىل
 .ادلعلومات

 رلتمع ادلعلومات
 .وادلعرفة

 منهج وخدمات
 .ادلعلومات الشاملة

 اإلنتاج واإلتصال يف 
IST. 

 .تقييم مواقع الويب
 الوثائق الرقمية 

 .والتوحيد
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 تطوير الويب ونظام
 .ادلعلومات

 .علم اإلجتماع الثقايف
 .مقدمة يف اإلقتصاد

 
 
 
 
 
 

 .دتثيل ادلعرفة الثاين  
 البيانات وادلصادر

 .الرقمية
 التجميعات والويب

 .الداليل
 اجلوانب القانونية 

 .للوثائق
 مفاىيم اقتصاد

 .ادلعلومات
 .وظائف أرشيفية

 .إشكالية ووضع الفن
 .أصلليزية متخصصة

 .القراءة الرقمية
 .إحصاء

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة األولى ماستر بحث في علم المعلومات والتوثيق: (17)جدول

اجلدول أعاله يتضمن برامج السداسي األول والثاين فبالنسبة للسداسي األول قد مت استحداث وتطوير برامج متنوعة 
رلتمع ادلعلومات وخدمات ادلعلومات الشاملة ، الوثائق الرقمية والتوحيد ، تقييم مواقع : يف التخصص مثل

اخل، واليت نراىا قد اتسمت بالطابع التكنولوجي والتقٍت التطويري وقد أضيفت أيضا برامج مساعدة خارج ...الويب
علم اإلجتماع الثقايف ، مقدمة يف اإلقتصاد وىذا بغرض تدعيم مهارات وثقافة اختصاصي ادلعلومات : التخصص مثل

أما يف السداسي الثاين فقد مت التغيَت والتحديث . أكثر يف شىت اجملاالت واإلحاطة بادلواضيع ادلتداخلة مع التخصص
الكلي للربامج واحملافظة على التنوع وادلزج بُت ادلواضيع ادلختلفة ادلًتابطة يف ما بينها واإلبقاء على اجلانب التكنولوجي 

اخل وقد دعمت ىذه ...دتثيل ادلعرفة ، التجميعات والويب الداليل ، القراءة الرقمية: دائما يف زلتويات الربامج مثل
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الربامج بأخرى مساعدة وذلا عالقة تكاملية مع بعضها البعض من خالل إضافة برنامج األصلليزية ادلتخصصة 
 .واإلحصاء

ونالحظ من خالل ىذه الربامج أنو مت إدراج مقاييس خاصة بالويب وباستخدامو يف ادلكتبات بالرغم أننا مل 
 إال أن ىذا ديثل عامال اجيابيا يف تعزيز توجهات اختصاصي ادلعلومات ضلو اكتساب مهارات 2.0صلد موضوع الويب 

 .التعامل مع الويب وسلتلف تطبيقاتو

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ماسًت حبث

 
 
 
 
 
 
 

 علم ادلعلومات
 والتوثيق

 مناذج البحث واحلصول الثالث الثانية
 .على ادلعلومات

 سلوكات استخدامات
 .ادلعلومات

 .الوساطة واإلتصال
 .إدارة ادلعرفة

 .تصميم الوثيقة الرقمية
 .األساليب الكمية
 األرشيف السمعي

 .البصري
 النظريات الًتبوية

 .EADو
 
 
 
 
 
 

  الرابع  
 

  تربص ومذكرة

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثانية ماستر بحث في علم المعلومات والتوثيق: (18)جدول
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نالحظ من خالل اجلدول بالنسبة للسداسي الثالث وجود التنوع يف الربامج وزلتوياهتا وىي اخلاصية ادلميزة لكل 
إدارة ادلعرفة ، األرشيف : الربامج يف كل ادلستويات، حبيث مت التغيَت الكلي ذلا لتصبح إما برامج يف التخصص مثل

أما اجلانب التكنولوجي فكان ىناك نقص ملحوظ ما عدا . السمعي البصري ، سلوكات استخدامات ادلعلومات
الوساطة : ولقد تدعمت ىذه الربامج بأخرى مساعدة وخارج التخصص مثل. تصميم الوثيقة الرقمية: برنامج

اخل واليت تسمح الختصاصي ادلعلومات من تكوين رؤية وثقافة متنوعة تساعده على ...واإلتصال ، األساليب الكمية
أما يف السداسي الثاين فخصصت ىذه الفًتة لتحضَت مذكرة وتربص ميداين .التأقلم أكثر مع احمليط اخلارجي واجملتمع

 .ىذا ما يعكس التكوين العايل الذي يتلقاه اختصاصي ادلعلومات مهنيا وحبثيا

 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ماسًت مهٍت

 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق يف
 .ادلؤسسة

 .الذكاء اإلقتصادي األول األوىل
 بيئة اإلقتصاد اجلزئي 

 .والكلي
 التنشيط واإلتصال

 .الداخلي
 إدارة ادليزانية

 .واخلدمات اللوجستية
 تسيَت دورة حياة 
 .الوثائق وادلعلومات
 التنظيم يف ادلؤسسة

 .وتصنيف الوثائق
 .أصلليزية متخصصة

 إدارة ادلعلومات
 .والوثائق

 األخالق واألخالقيات
 يف رلال ادلعلومات

 . واإلتصال
 
 

 .تكاثف النصوص الثاين  
 .حقوق وأمن ادلعلومات
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 تسويق خدمات التوثيق
 .وادلعلومات

 حفظ ادلعلومات 
 .والذاكرة التنظيمية

SGBD وأنظمة تسيَت 
 (.ECM)احملتوى

 .التقنيات التعاونية
 .أصلليزية متخصصة
 .البيانات ادلفتوحة

 األنطولوجيا والنظم
 .القائمة على ادلعرفة

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة األولى ماستر مهني في التوثيق في المؤسسة: (19)جدول

صلد من خالل ىذا اجلدول بالنسبة للسداسي األول أنو مت استحداث برامج جديدة أكثرىا ذات طابع إقتصادي 
اخل وتعترب ىذه الربامج خادمة للتخصص ...الذكاء اإلقتصادي ، بيئة اإلقتصاد اجلزئي والكلي ، اإلقتصاد الرقمي: مثل

ولو بالشكل غَت ادلباشر، كما أن ادلعلومة يف عصرنا أصبحت كسلعة فاجلانب اإلقتصادي حتمية فرضتها التطورات 
تسيَت دورة الوثائق وادلعلومات ، إدارة ادلعلومات : كما الحظنا تنوع يف الربامج األخرى مثل. احلاصلة يف اجملال

اخل وتعترب ىذه الربامج ذات جوانب إدارية شلزوجة بالطابع األرشيفي أما الربامج األخرى ادلساعدة فقد ...والوثائق
التنشيط واإلتصال الداخلي ، األخالق واألخالقيات : تنوعت لتشمل جوانب يف األخالق وأخرى يف اإلتصال مثل

كما دعمت بربنامج لغوي دتثل يف األصلليزية ادلتخصصة وىذا بغرض مساعدة . يف رلال ادلعلومات واإلتصال
اختصاصي ادلعلومات على التحكم مبصطلحات التخصص بالغة األجنبية والقدرة على التفاعل مع اإلنتاج الفكري 

أما يف السداسي الثاين فقد مت التغيَت يف زلتويات الربامج بصفة كلية كالعادة والتنويع فيها لتشمل برامج  ذات . العادلي
: تسويق خدمات التوثيق وادلعلومات باإلضافة إىل برامج يف ادليدان التكنولوجي مثل: توجهات إقتصادية مثل

SGBD وأنظمة تسيَت احملتوى (ECM) البيانات ادلفتوحة ، التقنيات التعاونية مع احلفاظ عل برنامج اإلصلليزية ،
 .ادلتخصصة
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 البرامج السداسي السنة التخصص المستوى
 ماسًت مهٍت

 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق يف
 .ادلؤسسة

 ختصص التسيَت
وتكنولوجيا 

 .ادلعلومات وادلعرفة

 التجميعات والويب  الثالث األوىل
 .الداليل

 .البيانات الوثائقية
 نظام ادلعلومات داخل

 .ادلؤسسة
 تطبيق اليقظة يف 

 .ادلؤسسة
 إضفاء الطابع الرمسي 

 .ورمسلة ادلعرفة
 األنظمة القائمة على

 .ادلعرفة
 .إدارة السجالت

 ختصص إدارة  
 .السجالت

 
 
 
 

 :السجالت إدارة الثالث 
 .ادلفاىيم واألدوات

 التصميم األمثل للعملية
 .التجارية

 .نظام تدفق ادلعلومات
 األرشفة اإللكًتونية

 .وادلعلومات التنظيمية
GEIDE. 

 إنشاء الوثائق الرقمية
 .والتقنيات ادلتصلة هبا

 .تطبيق اليقظة
 إضفاء الطابع الرمسي

 .ورمسلة ادلعرفة
 .    تربص ومذكرة الرابع   

 .برامج التكوين الخاصة بالسنة الثانية ماستر مهني في التوثيق في المؤسسة: (20)جدول
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نالحظ من خالل اجلدول أنو وعلى غَت العادة يف التخصصات األخرى اعتماد ختصصُت آخرين يف السداسي 
الثالث،فبالنسبة لتخصص التسيَت وتكنولوجيا ادلعلومات وادلعرفة فقد مت استحداث برامج سلتلفة يف طابعها سواء 

اخل أو يف رلال الغدارة والتسيَت ...التجميعات والويب الداليل ، الوثائق السمعية البصرية: الطابع التكنولوجي مثل
اخل أما يف ختصص إدارة السجالت نالحظ اعتماد برامج ...نظام ادلعلومات داخل ادلؤسسة ، إدارة السجالت: مثل

ادلفاىيم واألدوات ، األرشفة اإللكًتونية وادلعلومات التنظيمية ، إنشاء : إدارة السجالت: ذات طابع أرشيفي مثل
نظام : الوثائق الرقمية والتقنيات ادلتصلة هبا باإلضافة إىل الربامج ادلساعدة يف التخصص وذات عالقة تكاملية مثل

تدفق ادلعلومات ، تطبيق اليقظة ، إضفاء الطابع الرمسي ورمسلة ادلعرفة ، وتعترب فكرة اعتماد ختصصُت يف السداسي 
. عامل اجيايب ومهم جدا يف زيادة مهارات وقدرات اختصاصي ادلعلومات أكثر يف عدة مواضيع متشعبة يف التخصص
أما السداسي الرابع فقد مت ختصيصو لتحضَت مذكرة وتربص ميداين من شأهنما ختريج اختصاصيي معلومات مؤىلُت 

 .للعمل بادلهنة ادلكتبية يف ظل اجليل اجلديد للمعلومات على أكمل وجو

 : تحليل أسئلة المقابلة2.2

من خالل ادلقابلة اليت أجريناىا مع أعضاء ىيئة التدريس بادلعهد العايل للتوثيق بتونس، مت احلصول على رلموعة من 
 :اإلجابات وادلعلومات اخلاصة باألسئلة ادلطروحة اليت ديكن أن نوضح سلتلف ىذه اإلجابات يف ما يلي

يتم إعداد برامج التكوين األكادديي بادلعهد يف إطار اذلياكل البيداغوجية للمعهد، فعلى مستوى الليسانس يتم إعداد 
الربامج على مستوى رلالس األقسام وبالتنسيق مع إدارة الدراسات والًتبصات ويتم مناقشتها يف اجمللس العلمي، أما 
بالنسبة دلستوى ادلاسًت يتم إعدادىا على مستوى جلان ادلاسًت ويتم مناقشتها وموافقتها على مستوى اجمللس العلمي، 

ويتم ادلوافقة عليها يف رلالس اجلامعات وتنظر فيها جلان قطاعية ووطنية ، ويعترب األستاذ عضو يف اللجان واجمللس 
العلمي أي أن لديو دور فعال يف إعداد الربامج وىذا من خالل اإلقًتاحات ومراجعة الربامج ادلوجودة ، واذلدف من 
إعداد ىذه الربامج ىو تكوين خرجيُت متخصصُت ومؤىلُت يف اجملال وبغرض مواكبة متطلبات سوق العمل والعمل 

على إنشاء مراكز معلومات ومراكز أرشيف ، أما بالنسبة لعملية ادلراجعة والتطوير يف الربامج اخلاصة بادلعهد فتتم كل 
أربعة سنوات من احلذف أو التعديل واإلضافة كما يتم مراجعة النظام من خالل الساعات ومتابعة الطلبة من أجل 

، ويرجع عدم اعتماد عملية احلذف يف زلتويات الربامج إىل 2.0مسايرة الربامج للتقنيات مبا فيها تطبيقات الويب 
مؤشر اخلرجيُت اليت كان ذلا اجيابيات على سوق العمل من خالل اعتماد الًتبصات واستخدام تكنولوجيا ادلعلومات 
واالنًتنت، أما بالنسبة لإلضافة فتم اعتمادىا من خالل فسح اجملال للمعهد لفتح ختصصات علمية جديدة مواكبة 
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للتطورات التكنولوجية ادلستمرة ، كما يتم إعداد برامج التكوين على أساس حاجيات سوق العمل ودلواكبة كل 
التوجهات اجلامعية وىذا عن طريق بعض الدراسات والتظاىرات العلمية وادلهنية وردود أفعال ادلًتبصُت واخلرجيُت ، 

وتعترب العالقة اليت تربط برامج التكوين مع بعضها البعض ىي عالقة تكاملية من خالل ادلواد وادلقاييس ادلشًتكة اليت 
تكمل بعضها البعض حسب نوعها وتوجهها إما مهنية أو حبثية ، وتتأثر برامج التكوين بالتطورات احلاصلة يف اجملال 

 2.0من خالل ادلراجعات الدورية وظهور برامج وتطبيقات جديدة شلا يستدعي ضرورة التغيَت وىذا دلواكبة الويب 
اخل، وجيد اختصاصي ...وسلتلف تطبيقاتو وتتجلى مظاىر ىذا التغيَت يف زلتوى ادلقررات وتغيَت طريقة التدريس

ادلعلومات استجابة كبَتة من خالل إثراء وحتديث الربامج وتقييمها وفسح اجملال لو إلبداء آرائو وتدخالتو، ىذا ما 
جيعل من الربامج تثَت تغيَت اجيايب يف ثقافة ومهارات اختصاصي ادلعلومات وصلد من أبرز التحديات اليت واجهت 
اختصاصي ادلعلومات يف تلقيو ذلذه الربامج االضطرابات ادلختلفة يف التدريس من قبل األساتذة والطلبة ككل ، 

بالرغم من إتباع  (سوق العمل)التوجهات الكمية أكثر منها كيفية مع عدم وجود واقع مهٍت مساير دلسارات التكوين
 .ادلعهد بعض ادلعايَت العلمية يف التكوين ويف برامج التكوين

 :2.0 برامج التكوين ومدى مواكبتها لتكنولوجيا الويب 3.2

تعترب من أىم الوسائل ادلستعملة دلعرفة مدى توافق برامج التكوين األكادديي مع سوق العمل ومع مستوى التطور 
الذي يشهده التخصص وسائل التقييم على أساس ادلعايَت الدولية يف رلال ادلكتبات وادلعلومات وىي معايَت موحدة 

 وادلعايَت األوربية وادلعايَت IFLAعادليا ومعمول هبا يف اجملال مثل معايَت اإلحتاد الدويل للمكتبات وادلعلومات 
 ، وىذه ادلعايَت تعترب من ACRL ومجعية ادلكتبات األمريكية البحثية BNFالفرنسية للمكتبة الوطنية الفرنسية 

 .أبرزىا يف التخصص

ومن خالل دراستنا سنقوم بإجراء دراسة تقييمية وكمية إحصائية على زلتويات برامج التكوين األكادديي للمعهد 
 وهبذا سنقوم بتحليل وضبط دلختلف الربامج اليت 2.0العايل للتوثيق بتونس دلعرفة مدى مواكبتها لتكنولوجيا الويب 

 : يف سلتلف ادلستويات والتخصصات وسنوضحها من خالل اجلداول التالية2.0تعٌت بالويب والويب 

 :2.0برامج التكوين التي تدعم الجاهزية إلعداد اختصاصي المعلومات  1.3.2

 2.0الربامج اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات  ادلستوى
- دراسة احلاسوب- حقوق ادلعلومات الرقمية- ميلتميديا- قواعد البيانات 
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          الليسانس

 
 
 
 

 - رسومات احلاسوب- البحث عن ادلعلومات الرقمية
أنظمة التسيَت - األنظمة ادلتكاملة يف تسيَت ادلكتبات- شبكات ادلعلومات
 -فهرسة ادلعلومات الرقمية- (GED)اإللكًتوين للوثائق

- البوابات الوثائقية- أمن ادلعلومات الرقمية- ادلكتبة الرقمية- النشر الرقمي
 - أمن ادلعلومات الرقمية- األرشفة الرقمية

- SIDحوسبة - الوصف البيبليوغرايف احملوسب- تثمُت ادلعلومات الرقمية
 .SIDاحلقوق والكتابة اإللكًتونية يف- األرشفة اإللكًتونية- الوثائق الرقمية

 .على مستوى الليسانس2.0برامج التكوين التي تدعم الجاهزية إلعداد اختصاصي المعلومات : (21)جدول

نالحظ من خالل اجلدول أن ىناك رلموعة من الربامج ادلختلفة اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات 
،واليت تعمل على تكوين اختصاصي معلومات مواكب للتطورات التكنولوجية ادلستمرة والعمل على الرفع من 2.0

شبكات ادلعلومات ، األنظمة ادلتكاملة يف تسيَت ادلكتبات ، قواعد : قدراتو ومهاراتو يف التعامل مع التكنولوجيا مثل
 برنامج 24 برنامج على مستوى الليسانس منهم 144اخل ولضبط ىذه الربامج إحصائيا قمنا بإحصاء ...البيانات

 : وديكن أن منثلها نسبيا من خالل الشكل التايل2.0يدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات 

 
 . على مستوى الليسانس2.0البرامج التي تدعم الجاهزية إلعداد اختصاصي المعلومات : (02)شكل رقم

نالحظ من خالل الشكل أن نسبة الربامج اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات على مستوى الليسانس 
 تعترب قليلة مقارنة مع رلموع الربامج إال أن ىذا يعزز اكتسابو لبعض ادلهارات 16.66:  واليت قدرت ب2.0

 :والسلوكات التقنية، أما فيما خيص ادلاسًت فيمكن أن نعرض اجلدول التايل

83,34

16,66 مجموع البرامج على مستوى 
اليسانس

البرامج التي تدعم الجاهزية 
إلعداد اختصاصي 

2,0المعلومات 
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 2.0الربامج اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات  ادلستوى
 
 

           ادلاسًت
 
 
 
 

 إنشاء الوثائق - ترميز ادلعلومات الرقمية- بنية ادلعلومات الرقمية
 : شبكات ادلعلومات- اإلقتصاد الرقمي- XMLتقنية - الرقمية

 ادلكتبات - نشر احملتويات الرقمية- التقنيات واإلجراءات
حفظ - إدارة األرشيف الرقمي- الوسائط وتقنية ادليلتميديا- واجملموعات الرقمية

  وإدارة احملتويات GED- األرشيف الرقمي
تصميم أنظمة األرشفة الرقمية للوثائق - معاجلة الوثائق السمعية البصرية- الرقمية

 - ادلعاجلة اآللية للغة- السمعية البصرية
 أنظمة - ادلعلومات والوثائق اإللكًتونية- اإلدارة اإللكًتونية
 SGBD- تكاثف النصوص- كتابة ادليلتميديا- احلاسوب ادلفتوحة

 األرشفة اإللكًتونية-   (ECM)وأنظمة تسيَت احملتوى
 إنشاء الوثائق الرقمية والتقنيات ادلتصلة - وادلعلومات التنظيمية

 تصميم الوثيقة - القراءة الرقمية- الوثائق الرقمية والتوحيد-هبا
 .قواعد البيانات- الرقمية

 . على مستوى الماستر2.0برامج التكوين التي تدعم الجاهزية إلعداد اختصاصي المعلومات : (22)جدول

 على مستوى ادلاسًت 2.0نالحظ من خالل اجلدول أن الربامج اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات 
تبقى دائما برامج متنوعة تسعى إىل تدعيم مهارات اختصاصي ادلعلومات وزيادة قدراتو على التعامل مع تكنولوجيا 

اخل وىي برامج ذات طبيعة تقنية، وقد قمنا ... ، ادلعاجلة اآللية للغة ، قواعد البياناتXMLتقنية : ادلعلومات مثل
 برنامج يدعم اجلاىزية يف إعداد 27 برنامج منهم 103: بضبط ىذه الربامج إحصائيا وقد قدرت مجيع الربامج ب

 : وقمنا بضبطها نسبيا من خالل الشكل التايل2.0اختصاصي ادلعلومات 
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 . على مستوى الماستر2.0البرامج التي تدعم الجاهزية إلعداد اختصاصي المعلومات : (03)شكل رقم

 على 2.0نالحظ من خالل الشكل أن نسبة اعتماد الربامج اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات 
 16.66 بعد ما كانت نسبة 26.2مستوى ادلاسًت قد ارتفعت نسبيا مقارنة مع مستوى الليسانس لتصل لنسبة 

رات التكنولوجية ادلستمرة وادلراجعة ادلستمرة ذلا على مستوى الليسانس، وىذا ما يعكس مسايرة الربامج للتطو
 برنامج 247وديكن أن منثل النسبة الكلية للربامج على مستوى الليسانس وادلاسًت معا بعدما أحصينا . وتطويرىا

 : برنامج يدعم اجلاىزية يف الشكل التايل51ككل منهم 

 

 على مستوى الليسانس 2.0البرامج التي تدعم الجاهزية إلعداد اختصاصي المعلومات : (04)شكل رقم
 .والماستر

73,8

26,2 مجموع البرامج على مستوى 
الماستر

البرامج التي تدعم الجاهزية 
إلعداد اختصاصي المعلومات 

2,0

79,36

20,64
مجموع البرامج على مستوى 

اليسانس والماستر

البرامج التي تدعم الجاهزية 
إلعداد اختصاصي المعلومات 

2,0
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 تبقى نسبة معتربة 2.0نالحظ من خالل الشكل أن نسبة الربامج اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات 
مقارنة مبجموع الربامج الكلي بالرغم من أهنا ختدم احتياجات اختصاصي ادلعلومات أي أهنا قادرة على جتهيزه للتعامل 

 . وسلتلف تطبيقاهتا2.0مع تكنولوجيا الويب 

 :2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب .2.3.2

 :ديكن أن نعرضها يف اجلداول التالية

 2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب            المستوى
 .نشر وتصميم مواقع االنًتنت الليسانس

 .مصادر ادلعلومات على الويب
 . على مستوى الليسانس2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب : (23)جدول رقم

 على مستوى الليسانس أهنا ضئيلة جدا 2.0نالحظ من خالل اجلدول اخلاص بالربامج اخلاصة بتكنولوجيا الويب 
، 2.0يف ىذا ادلستوى وىذا ما يفسر أن برامج التكوين الختصاصي ادلعلومات غَت مواكبة بشكل كبَت لبيئة الويب 

بالرغم من أن برنامج نشر وتصميم مواقع االنًتنت ومصادر ادلعلومات على الويب خيدمان احتياجات اختصاصي 
 :ويكن أن منثل كل ىذه ادلعطيات يف الشكل التايل. 2.0ادلعلومات ويرفعان من قدرهتما على مسايرة بيئة الويب 

 

 . على مستوى الليسانس2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب : (05)شكل رقم

 1.38: بـ على مستوى الليسانس تقدر2.0نالحظ من خالل الشكل أن نسبة الربامج ادلواكبة لتكنولوجيا الويب 
إال أهنا خطوة ال بأس هبا نظرا ألنو ال ديكن  98.62:وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالنسبة اإلمجالية للربامج ادلقدرة بـ

98,62

1,38

مجموع البرامج على مستوى 
الليسانس

البرامج المواكبة لتكنولوجيا 
2,0الويب 
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أن نغَت يف ىذه الربامج بشكل كبَت فالتكنولوجيا دائمة التغيَت وال بد من احملافظة على البناء العام حملتويات ومقررات 
 .التخصص

 2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب            المستوى
 .قواعد البيانات والويب الديناميكي ادلاسًت

 .أجيال الويب
 .التجميعات والويب الداليل

 .تطوير الويب ونظام ادلعلومات
 .تقييم مواقع الويب

 . على مستوى الماستر2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب : (24)جدول رقم

 على مستوى ادلاسًت يف زيادة كميا 2.0نالحظ من خالل اجلدول اخلاص أن الربامج ادلواكبة لتكنولوجيا الويب 
وكيفيا، أي أن عدد الربامج أكثر مقارنة مبستوى الليسانس و طبيعة زلتوى الربامج أكثر تطور وأكثر زلاكاة لبيئة 

 وىذا ما يفسر 3.0، ويتعدى ذلك من خالل برنامج التجميعات والويب الداليل وىو خاص بالويب 2.0الويب 
 مواكب 2.0 أكثر وىذا من شأنو إعداد اختصاصي معلومات 2.0ويدل على مواكبة الربامج لتكنولوجيا الويب 

وديكن أن منثل . لكل التطورات يف بيئتو ومؤىل للتعامل مع تطبيقاهتا، ادلختلفة ورلهز تقنيا للتعامل مع بيئة أكثر تطورا
 :كل ىذه ادلعطيات يف الشكل التايل

 

 .2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب : (06)شكل رقم

95,15

4,85

مجموع البرامج على مستوى 
الماستر

البرامج المواكبة لتكنولوجيا 
2,0الويب 
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 ارتفعت مقارنة 4.85:  وادلقدرة ب2.0نالحظ من خالل الشكل أن نسبة الربامج ادلواكبة لتكنولوجيا الويب 
 وىو عامل اجيايب ومهم الذي يفسر ويوضح مواكبة الربامج ألي جديد 1.38مبستوى الليسانس بعد أن كانت 
 على مستوى 2.0وديكننا أن نوضح مواكبة الربامج لتكنولوجيا الويب . 2.0وعلى وجو اخلصوص بيئة الويب 

 :الليسانس وادلاسًت ككل يف الشكل التايل

 

 . على مستوى الليسانس والماستر2.0البرامج المواكبة لتكنولوجيا الويب : (07)شكل رقم

 على مستوى الليسانس وادلاسًت ىي قليلة مقارنة 2.0نالحظ من خالل الشكل أن نسبة الربامج ادلواكبة لتكنولوجيا 
مبجموع الربامج ككل، لكن يف تطور ملحوظ كميا وكيفيا بالرغم من قلة النسبة إال أن زلتوى الربامج من شأنو حتقيق 

 مؤىل تقنيا ومهنيا 2.0اذلدف الرئيسي للدراسة وىو قدرة برامج التكوين األكادديي من إعداد اختصاصي ادلعلومات 
 . وتطبيقاتو، ورلهز ليكون أكثر تطورا وتفاعال مع التكنولوجيا2.0للتعامل مع بيئة الويب 

 :نتائج الدراسة.3

سنحاول من خالل ىذا العنصر الوصول إىل نتائج لدراستنا حول دور برامج التكوين األكادديي يف إعداد اختصاصي 
 ومدى مواكبتو ذلذه البيئة 2.0 من خالل معرفة جاىزية اختصاصي ادلعلومات للتواجد يف بيئة الويب 2.0ادلعلومات 

 :والتفاعل معها ، وسنوضح كل ىذا يف النتائج التالية

 :النتائج على ضوء الفرضيات1.3

97,18

2,82

مجموع البرامج على مستوى 
الليسانس والماستر

البرامج المواكبة لتكنولوجيا 
2,0الويب 
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تمكن برامج التكوين "نستنتج من خالل الفرضيات اليت قمنا بوضعها ففي ما خيص الفرضية الرئيسية وادلتمثلة يف 
وىي " 2.0األكاديمي من إعداد اختصاصي المعلومات وزيادة مهاراته وقدراته في التفاعل مع بيئة الويب 

، فنستنتج أن زلتوى 2.0فرضية صحيحة ديكن األخذ هبا من خالل ما مت عرضو عن برامج التكوين وبيئة الويب 
 تعمل على تكوين وإعداد اختصاصي معلومات مؤىل 2.0الربامج وطبيعتها التكنولوجية ادلواكبة لبيئة الويب 

ومتفاعل مع بيئتو وىذه الربامج دتكنو من زيادة مهارتو وكفاءتو علميا وعمليا وتقنيا ومبا أن بعض الربامج  مواكبة 
 .2.0 فبالضرورة ستؤىلو ألن يكون اختصاصي معلومات 2.0لتكنولوجيا الويب 

هناك جاهزية تقنية لبرامج التكوين في بناء المهارات التكنولوجية "أما بالنسبة للفرضية األوىل ادلتمثلة يف
وىي فرضية صحيحة ديكن األخذ هبا واعتمادىا من خالل ما مت عرضو عن سلتلف الربامج "الختصاصي المعلومات

، فقد توصلنا إىل أن ىناك رلموعة من الربامج اخلاصة 2.0اليت تدعم اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات 
 والتفاعل معها والقدرة 2.0بتكنولوجيا ادلعلومات واليت من شأهنا جتهيز اختصاصي ادلعلومات تقنيا دلواكبة بيئة الويب 

 .على التعامل مع سلتلف تطبيقاهتا

طبيعة برامج التكوين األكاديمي تساعد في التفاعل السريع الختصاصي "ويف الفرضية الثانية اليت تتضمن
ىي فرضية صحيحة ديكننا األخذ هبا واعتمادىا من خالل ما توصلنا لو يف "2.0المعلومات مع تطبيقات الويب 

حتليلنا للربامج اخلاصة بادلعهد العايل للتوثيق بتونس أن طبيعة زلتويات ىذه الربامج وىي ذات طبيعة تكنولوجية تقنية 
 فهذه الطبيعة فرضت 2.0 أو تواكب تكنولوجيا الويب 2.0إما تدعم اجلاىزية يف إعداد اختصاصي ادلعلومات 

 .2.0وساعدت اختصاصي ادلعلومات من التأقلم السريع معها ومع تطبيقات الويب 

هناك وعي من قبل المسؤولين والمتخصصين بتكنولوجيا "أما بالنسبة للفرضية الثالثة واألخَتة واليت تقول بأن
وىي أيضا فرضية صحيحة ديكن األخذ هبا وديكن أن " في تطبيقها ضمن برامج التكوين األكاديمي2.0الويب 

نوضح إجابتنا من خالل أن ادلسؤولُت على إعداد الربامج التكوينية بادلعهد للتوثيق بتونس لديهم الوعي الكايف يف 
 2.0، وىذا ما يؤكده زلتوى الربامج وطبيعتها التكنولوجية ومنها ما يعٌت ببيئة الويب 2.0مواكبة تكنولوجيا الويب 

وما يثبت صحة الفرضية أكثر عملية ادلراجعة الدورية للربامج اليت يقوم ادلسؤولُت على إعدادىا وىذا ما يربىن مسايرة 
 .الربامج للتطورات اجلديدة وادلتالحقة

 :النتائج العامة للدراسة2.3
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يتم إعداد برامج التكوين األكادديي بادلعهد العايل للتوثيق بتونس يف إطار اذلياكل البيداغوجية وبالتنسيق مع . 1
 .رلالس األقسام واجمللس العلمي للمعهد ويكون النظر فيها من قبل اللجان القطعية والوطنية

لألستاذ دور فعال ومهم يف إعداد الربامج التكوينية من خالل سلتلف اإلقًتاحات واآلراء اليت يقدمها وقيامو . 2
 .بعملية ادلراجعة والتطوير

يتم استشارة اختصاصي ادلعلومات ادلتكون يف إعداد برامج التكوين وفسح اجملال لو إلبداء آرائو وتوجهاتو وميوالتو . 3
 .الشخصية وما يتوافق مع احتياجاتو العلمية وادلهنية

يهدف ادلسؤولُت من إعداد الربامج بادلعهد إىل وضع برامج دتكن من تكوين خرجيُت مؤىلُت للعمل يف ادلهنة . 4
 .2.0ادلكتبية ومواكبة سوق العمل ومتطلبات بيئة الويب 

يتم مراجعة برامج التكوين بادلعهد كل أربعة سنوات وىذا ما يضمن مواكبة ىذه الربامج لكل التطورات وعلى . 5
 .وجو زيادة القدرة على التفاعل مع اجليل اجلديد للمعلومات

يقوم ادلسؤولُت بادلعهد من فسح اجملال لفتح ختصصات علمية جديدة زلاكية للواقع ادلهٍت وسوق العمل ودلختلف . 6
 .التطورات ادلستمرة للتكنولوجيا واليت من شأهنا إعداد اختصاصي معلومات مواكب لعصره

يتم إعداد برامج التكوين األكادديي بادلعهد على أساس حاجيات سوق العمل ومواكبة للتوجهات اجلامعية وردود . 7
 .أفعال ادلًتبصُت واخلرجيُت

 وتطبيقاهتا ادلختلفة وىذا من خالل طبيعة 2.0ىناك جاىزية تقنية الختصاصي ادلعلومات دلواكبة بيئة الويب . 8
 .الربامج وزلتوياهتا

ديتلك اختصاصي ادلعومات قدرة ورغبة يف التغيَت ىذا ما يفسره مشاركتو يف إعداد الربامج التكوينية من خالل . 9
 .آرائو ومقًتحاتو

 من خالل سلتلف الربامج التكوينية اليت 2.0ديتلك اختصاصي ادلعلومات القدرة على التواجد يف بيئة الويب . 10
 . وكل ما يتصل بو2.0يتلقاىا واليت تعٌت بالويب 
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يتم إعداد قائمة اختيارية من برامج التكوين بادلعهد على مستوى ادلاسًت حيث يقوم اختصاصي ادلعلومات من . 11
اختيار الربنامج الذي خيدم احتياجاتو وميوالتو الشخصية وىذا ما يعزز الثقة والرغبة يف التواجد يف بيئات سلتلفة من 

 .2.0بينها بيئة الويب 

 من خالل التكوين األكادديي الذي 2.0قدرة اختصاصي ادلعلومات من التفاعل مع خدمات وفضاءات ادلكتبة . 12
 .2.0تلقاه وادلساير لبيئة الويب 

 وىذا ما يؤكد قدرة 3.0يتم إعداد برامج تكوينية بادلعهد حتاكي ما يعرف بالويب الداليل أي بيئة الويب . 13
 ومن مث التجهيز والتفكَت يف بيئة أكثر تطورا وتفاعال ىي بيئة 2.0اختصاصي ادلعلومات على التفاعل مع بيئة الويب 

 .3.0الويب 

 واليت يتم إعداد 2.0تعترب كل الربامج اليت يتم إعدادىا من قبل ادلسؤولُت واليت تعٌت بالتكنولوجيا وبيئة الويب . 14
اختصاصي معلومات على أساسها تعترب أمرا ضروريا يف امتالكو دلهارات وقدرات دتكنو بالضرورة ليكون اختصاصي 

 . متفاعل مع بيئتو2.0معلومات 

 2.0ديتلك اختصاصي ادلعلومات قدرات للتوجو ضلو اجلانب ادلهٍت والتأقلم مع ادلهنة ادلكتبية يف بيئة الويب . 15
 .2.0وتلبية احتياجات ما أصبح يعرف بادلستفيد 

حياول ادلعهد تطبيق أكرب قدر شلكن من ادلعايَت العادلية يف رلال ادلكتبات وادلعلومات وما خيص التكوين . 16
 والقدرة على العمل يف ادلكتبة 2.0والتكنولوجيا احلديثة وىذا ما يعزز من مكانة اختصاصي ادلعلومات يف بيئة الويب 

2.0. 

اعتماد ادلعهد على أساتذة مدرسُت ديتلكون درجات علمية ومهنية عالية وخربة كبَتة يف ادليدان وخاصة اجلانب . 17
 .2.0التكنولوجي وىذا ما جيعل عملية التكوين أكثر فعالية وجتاوبا مع بيئة الويب 

 .وجود إضطرابات سلتلفة يف التدريس خاصة باألستاذ ادلدرس واختصاصي ادلعلومات ككل. 18

 :مقترحات الدراسة.4

زيادة الوعي سواء للمدرسُت أو اختصاصي ادلعلومات بأمهية التكوين األكادديي يف هتيئة وإعداد اختصاصي . 1
 .معلومات مواكب لكل التطورات التكنولوجية
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 يف إعداد برامج التكوين 2.0العمل على مراعاة واقع ادلهنة ادلكتبية ومتطلبات سوق العمل وبيئة الويب . 2
 .األكادديي

 . وسلتلف تطورات الويب2.0 وواقع ادلكتبة 2.0العمل على التطوير ادلستمر للربامج مبا يتالءم وبيئة الويب . 3

 . وسلتلف التطورات2.0العمل على الزيادة إما كيفيا أو كميا للربامج اخلاصة ببيئة الويب . 4

 وىذا ما يساعد 2.0إعداد برامج تعمل على إكساب اختصاصي ادلعلومات القدرة على العمل بتطبيقات الويب . 5
 كمحاولة إضافة برامج تكوينية خاصة بالتعريف باختصاصي ادلعلومات 2.0يف جتهيزه للعمل يف فضاءات ادلكتبة 

 .2.0 وادلستفيد 2.0 وادلكتبة 2.0

 .توفَت كل اإلمكانيات الضرورية التقنية من أجل تسهيل عملية التكوين وزيادة التفاعل مع التكنولوجيا احلديثة. 6

 .مراعاة احتياجات ومستويات اختصاصي ادلعلومات عند إعداد الربامج والعمل على التطوير يف طريقة التدريس. 7

 من قبل اختصاصي ادلعلومات وىذا من خالل العمل على تنظيم زلاضرات 2.0زيادة استخدام تطبيقات الويب . 8
 .وندوات ومؤدترات خاصة هبذا اجملال

العمل على الرفع من مستوى تكوين اختصاصي ادلعلومات وىذا من خالل اعتماد الًتبصات ادليدانية والتجارب . 9
 .العادلية يف اجملال

 .تفعيل دور اختصاصي ادلعلومات يف االستشارة وادلشاركة يف إعداد الربامج التكوينية. 10

 .2.0حتديد ادلهام واألدوار اجلديدة اليت ينبغي على اختصاصي ادلعلومات التمكن منها يف ظل بيئة ادلكتبة . 11

زلاولة ادلعهد من زيادة تطبيق ادلعايَت العادلية ادلوحدة يف رلال ادلكتبات وادلعلومات واليت هتتم بالتكوين . 12
 .واختصاصي ادلعلومات وادلكتبات

اعتماد عملية تقييم أثر برامج التكوين ادلعتمدة بادلعهد على مهارات وقدرات اختصاصي ادلعلومات وىذا ما . 13
 .يكشف لنا نقاط القوة والضعف للربامج اليت دتكن من التحسُت أكثر

زلاولة اعتماد وتطبيق التجارب العادلية يف تكوين اختصاصي ادلعلومات وىذا ما يرفع من ضمان صلاح ادلعهد يف . 14
 .ختريج اختصاصيي معلومات مؤىلُت علميا وعمليا وتقنيا يف اجملال
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العمل على تنمية خربات أعضاء ىيئة التدريس عن طريق إتاحة فرص ادلشاركة يف ادلؤدترات والندوات العادلية . 15
 .والعربية ادلتخصصة باإلضافة إىل الدورات التدريبية وورش العمل ادلعنية بالتأىيل يف رلال ادلكتبات وادلعلومات

 : خالصة الفصل

حاولنا من خالل ىذا الفصل أن نقدم يف شكل عام سلتلف إجراءات الدراسة ادليدانية من خالل ما 
استعرضناه عن ادلنهج ادلتبع يف الدراسة ، أداة مجع البيانات ، رلاالت الدراسة ، رلتمع وعينة الدراسة وقد تطرقنا يف 

ما بعد إىل حتليل وتفسَت بيانات الدراسة ادلتضمنة حتليال لربامج التكوين األكادديي للمعهد العايل للتوثيق بتونس ومن 
 لنختم الفصل 2.0مث قدمنا حتليل ألسئلة ادلقابلة، كما تطرقنا دلعرفة مدى مواكبة برامج التكوين لتكنولوجيا الويب 

بالوصول إىل رلموعة من النتائج وادلقًتحات واليت نراىا قد تساىم يف القضاء على بعض النقائص يف ما خيص 
 .موضوع الدراسة
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 :خاتمة
تعترب مرحلة التكوين األكادميي الختصاصي املعلومات يف املؤسسات األكادميية من أىم املراحل لدى املتكونني 

واليت هلا عالقة مباشرة بعامل الشغل،ومن شأهنا أن حتدد فعالية ىذا التكوين اجيابياتو وسلبياتو ومواطن القوة 
والضعف يف ىذه الفرتة،وتعمل على إبراز خمتلف املهارات واملؤىالت سواء العلمية أو العملية اليت أضافتها ىذه 

األخرية وأكسبتها لثقافة اختصاصي املعلومات، كما تلعب مرحلة إعداد الربامج التكوينية لو أمهية بالغة يف تكوين 
مهنيني مؤىلني وقادرين على التفاعل مع الواقع واالرتقاء باملستقبل حنو األفضل، ومبا أننا يف عصر التغريات 

والتكنولوجيا املتطورة كان لزاما على املسؤولني يف إعداد برامج التكوين من التغيري والتطوير واملراجعة املستمرة 
لربامج التكوين من أجل مسايرة ىذا التطور، وىو اهلدف الرئيسي لدراستنا حبيث سعت إىل معرفة طبيعة ىذه 

، وقد ىدفت 2.0الربامج وطبيعة عملية التكوين يف ظل ىذه التطورات التكنولوجية واليت عرفت ببيئة الويب 
الدراسة أيضا إىل معرفة جاىزية برامج التكوين األكادميي باملعهد العايل للتوثيق بتونس إلعداد وتأىيل اختصاصي 

 .2.0 ومدى مواكبتها لتكنولوجيا الويب 2.0معلومات 
 وتعترب الربامج اليت يعدىا املعهد ذات أمهية كبرية وتعكس إىل حد كبري مدى اإلىتمام بواقع املكتبات وواقع 

املهنة املكتبية ومدى اىتمامو ملسايرة كل جديد يف اجملال، وعلى وجو اخلصوص التمكن من إعداد اختصاصيي 
 وتطبيقاهتا املختلفة وقادرين على التفاعل معها والعمل بتطبيقاهتا يف املكتبة 2.0معلومات مواكبني لبيئة الويب 

 2.0 وبكل كفاءة ومهارة، ويتحقق ىذا من خالل خمتلف الربامج املعدة خصيصا للتأقلم مع بيئة الويب 2.0
وخمتلف التطورات،ولعل من أكرب التحديات اليت تقف أمام املعهد وأمام املتكونني واليت تشكل صعوبة كبرية يف 
تطبيق عملية التكوين ىي التطور السريع للتكنولوجيا وأدواهتا والتغيري الكبري يف واقع ومهنة املكتبات ومتطلبات 

سوق العمل، كما ميكن أن نشري ونربز أن العامل والتحدي اآلخر الذي أثر على عملية التكوين ىو صعوبة 
تطبيق املعايري العاملية املوحدة يف اجملال بالرغم من احملاوالت واليت تبقى نسبية ومعتربة أمام واقع التجارب العاملية 
الرائدة يف جمال املكتبات واملعلومات،ىذا ما جعل من املسؤولني واملتخصصني باملعهد يعملون على نشر الوعي 

بضرورة تطبيق ىذه املعايري ومسايرة كل التطورات يف امليدان ويف جانب التكوين وبراجمو لضمان ختريج 
، وىذا ما يهم دراستنا وىي دور برامج التكوين 2.0اختصاصيي معلومات مواكبني لعصرىم وبيئتهم بيئة الويب 

 .2.0األكادميي يف إعداد اختصاصي املعلومات 
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: أسئلة المقابلة

 من خالل برامج التكوين املقدمة من ىم املسؤولون يف املعهد عن إعداد ىذه الربامج؟ .1
 ما الدور الذي يلعبو األستاذ يف إعداد ىذه الربامج؟ .2
 ىل ىناك استشارة أو إشراك الختصاصي املعلومات يف إعداد الربامج؟ .3
 ما ىي أىداف إعداد برامج التكوين؟ .4
 على أي أساس يتم إعداد برامج التكوين األكادميي؟ .5
 ىل يتم تعديل ومراجعة ىذه الربامج بصفة دورية وكيف يكون ذلك؟ .6
 كيف يتم صياغة ىذه الربامج عند إعدادىا؟ .7
 كيف ميكن ضمان جناح ىذه الربامج يف ختريج معلومات مؤىلني للعمل يف املهنة املكتبية؟ .8
 ما ىو السبب يف حمافظة املعهد على جمموعة من الربامج خالل ىذه الفرتة؟ .9
ما ىي خمتلف التغريات اليت أحدثتها برامج التكوين األكادميي على قدرات ومؤىالت اختصاصي  .10

 املعلومات؟
 ىل يتأثر إعداد برامج التكوين األكادميي بالتطورات التكنولوجية؟ .11
 إذا كانت تتأثر فكيف يكون التعديل يف حمتويات ىذه الربامج؟ .12
 .2.0 واملكتبات 2.0ىل ىذا التأثر ميس بعض املفاىيم والتقنيات احلديثة كموضوع الويب  .13
  مواكب لبيئتو؟2.0ىل تدعم ىذه الربامج اجلاىزية يف إعداد اختصاصي معلومات  .14
 ؟2.0لتكنولوجيا الويب  ىل تعمل ىذه الربامج على إعداد اختصاصي معلومات مواكب .15
 ما ىي خمتلف اإلضافات اليت أحدثتها ىذه الربامج على قدرات اختصاصي املعلومات؟ .16
 ما ىي الصعوبات اليت تواجو اختصاصي املعلومات يف تلقيو ىذه الربامج يف .17

؟ وكيف ميكن جتاوزىا؟ 2.0 الويب ةظل بيئ
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: المستخلص

حبيث جند أن جمال ، من أىم معامل عصرنا احلايل2.0يعترب اجليل اجلديد للمعلومات أو ما يعرف ببيئة الويب 
 وقد حاولنا ،ادلكتبات وادلعلومات قد تأثر كثريا مبختلف مظاىر ىذه البيئة والقائمة يف األساس على التفاعل والتشارك

من خالل دراستنا أن نربز أمهية ىذه البيئة من خالل استعراض أىم العناصر ادلتأثرة هبا يف خصائصها وبنائها 
 مبا أنو الركيزة 2.0 من أبرز العناصر اليت أنتجتها بيئة الويب 2.0 ويعترب اختصاصي ادلعلومات ،وخدماهتا وغريىا

 قد و2.0األساسية اليت تقوم عليها ادلكتبة واليت بدورىا عرفت تطورات كبرية خلفها اجليل اجلديد لتعرف بادلكتبة 
. 2.0عكست ىذا التطور على ادلستفيد والذي أصبح ىو أيضا يعرف بادلستفيد 

 واليت ، وأساسياهتا من تقنيات وتطبيقات2.0وقد تطرقنا يف ىذه الدراسة نظريا إىل عرض خمتلف عناصر بيئة الويب 
كما ، 2.0جيب على اختصاصي ادلعلومات التمكن منها بكفاءة وفعالية كبريين وغريىا وصوال إىل عناصر ادلكتبة 

تطرقنا إىل جانب التكوين على العموم لنخصص قسما للتكوين األكادميي الختصاصي ادلعلومات باإلضافة إىل 
 برامج التكوين األكادميي لننتقل إىل حتليل الربامج اخلاصة بادلعهد العايل للتوثيق بتونس ومعرفة حولعرض مبحث 

 ومدى مواكبتها لتكنولوجيا الويب ،2.0اجلاىزية إلعداد اختصاصي ادلعلومات وحتقيق  الربامج  ىذهمدى دعم
 أما 2.0 إىل أن توصلنا من خالل النتائج إىل أن لدى اختصاصي ادلعلومات اجلاىزية للتواجد يف بيئة الويب ،2.0

 فتبقى قليلة نسبيا مقارنة بالتطور الكبري الذي يشهده 2.0بالنسبة دلواكبة ىذه الربامج لبيئة وتكنولوجيا الويب 
. التكوين وبراجمو يف العامل يف العصر احلايل

 :الكلمات المفتاحية

-2.0ادلكتبة -2.0الويب -اجليل الثاين الختصاصي ادلعلومات-2.0اختصاصي ادلعلومات -اختصاصي ادلعلومات
 .ادلعهد العايل للتوثيق بتونس-برامج التكوين األكادميي
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Abstract: 

Is new generation of information or the so-called web 2.0 environement is one of 

the most important features of our time so that we find the field of libraries and 

information has been greatly affected by the various manifestation of this 

environement based primarily n interaction and partnership throgh our study, we 

have tried to highlight the importance of this environement by reviewing the most 

important elements affected by their characteristics, constraction, services and 

others and the information specialist is one of the most prominent elements 

produced by the web 2.0 environement as it is the basic foundation on the which 

library is based, which in turn has known great developements behind new 

generation to know the library 2.0 this developmentsr effected the beneficiary, who 

also known as the beneficiary 2.0. 

And in this study we discussed the presentation of various elements of the web 2.0 

environement and its fundamentals of technologies and application, which the 

information specialist must be able to efficiently and effectively other than access 

to the elements of the library 2.0, we also discussed the composition in general to 

allocate a section for academic training of the information specialist in addition to 

a presentation on the academic training programs, let us turn to the analysis of the 

programs of the Higher Institute of Documentation in tunis and find out how well 

these programs are ready to prepare the information specialist 2.0 and the extent to 

which it is compatible with web 2.0 technology we have found through the results 

that the information specialist is ready to be present in the web 2.0 environement, 

as for these programs the environement and the technology of the web 2.0 is 

realatively few compared to the great developement that the world is witnessing in 

the present age. 
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