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 اللهم أين نشكرك شكر الشاكرين ، و حنمدك محد احلامدين

 احلمد هلل بنعمتك تتم الصاحلات ، فاحلمد و الشكر هلل العلي القدير

 هذا العمل املتواضع الذي منحين و أعانين على إجناز

 ال يسعين يف هذا املقام أن أتقدم بأمسى معاين الشكر و التقدير 

 الدكتورة بن زكة وسام لقبوهلا اإلشراف علىو العرفان لألساتذة 

 هذا العمل ، و على ما قدمته من توجيهات علمية قيمة و رشيدة 

 كما أتقدم جبزيل الشكر اىل كافة أساتذة قسم علم املكتبات و على

 رأسهم الدكتور عبد الرمحان بن زايد الذي مل يبخل علي بتوجيهاته

 عمر شايونية و الدكتورة و نصائيحة القيمة ، كما أشكر الدكتور

 وفقهم اهلل يف حياهتم كما أتقدم خبالص التحيات و التقدير اىلعاشوري حبيبية 

 أساتذة أعضاء جلنة املناقشة املوقرين على ما تكبدون من عناء يف قراءة املذكرة 

 ها بإقرتاحاهتم قيمة .نو إغنائ

 زة " ملا قدمهحتية شكر و إعرتاف باجلميل اىل األخ و الزميل " لعجال مح

 ياته العمليةدات و نصائح أمتىن له النجاح يف حيل من مساع

 وألف حتية وشكر لزميل نصرالدين خًنوين على مساعدته وأمتين له جناح يف حياته العلمية والعملية

 كما ال يفوتين أن أشكر كل من ساعد من قريب أو بعيد يف إجناز

 



 

 

 أىدي ثمرة نجاحي لمن أعزىم اهلل عز و جل و قال فيهما " و قل ربيأرحمهما كما ربياني صغيرا "

 الى أمي العزير :

لى من تدعو لنا بالنجاح أىدي ثمرة نجاحي الى من تعلق قلبي بحبها الى من تبكي من أجل أن تسعدناا
 إنسانة ، إليك ... أمي فهدة ارا دون أن تمل ... إليك أنت يا أثمن و أعذبليال و نه

 الى أبي :

 و إعتزاز إليك أبي .. السبتي أطال اهلل عمرك و أدامنا في إسعادك إليك يا من أحمل إسمك بفخر 

و أتمنى لكم  الى من عاشوا معي و كانوا السند لي في الحياة إخواني : ليماء ، حمزة ، منال ، إبتسام
 النجاح في حياتكم

 لحياة بوجوده العنصر الجديد في العائلة إبن أختي محمد الشريفالى من أنار علينا ا

الى من جمعني القدر بهم و لكم يعز الفراق علي كل األصدقاء و الصديقات و ورقتي ىذه المتواضعة 
على مساعدتهم ،شهاب ن لم شملهم كلهم . إال أنني أشكر كل من أمنية ، محمد ، سامي ، نادير عتعجز 

 إنجاز ىذا العملو صبرىم على في 

 الى صديقتي و خالتي عبلة و خالي ىشام أتمنى لهم النجاح في حياتهم و إىداء حار و تحية ملئها الشكر

 إىداء الى زوجي المستقبلي الخالد بإسمو داخل قلبي

أنا سمية على صعودىا وجو الصعاب و تحديها لكل مستحيل في سبيل ىذا النجاح و إمتنان لروحي 
 ما ال نهاية و إمتنان و عرفان الى كل من يقرأ ىذا البحث .فمليون شكر و 
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 مقدمة :

حيث تطلب ، التكنولوجيةو  العلمية االكتشافاتبعد ، ثقافيةو  اقتصاديةو ، اجتماعيةسبيز العصر احلديث بتغريات 
ماسة اىل تعليم إذ أصبحت احلاجة ، تقدمالات مجتمعالذي حيقق لل، ظيم العلمي السليمبالتن ازائد اىتماماذلك 
 .تطوريها لألفضلرغباهتم و و  ميوذلمو  ية مواىبهمرعاو  تنمية قدراهتمباإلضافة اىل ، اجلماعاتو  األفراد

أصبحت ادلكتبة ، نتيجة ذلذه التغريات كلهاو ، العلوم ادلختلفةو  فكانت ادلكتبة ىي ذلك اجلسر الرابط بني الثقافة
بية  نقوم على األسس فتطلب ىذا الوضع اجلديد توفري خدمات مكت، ثقافيةو  مؤسسة علميةو ، إجتماعيةمؤسسة 
فالتكوين ادلستمر يساعد العمال ، عملية التكوين ادلستمر للعاملني فيها ولضمان ىذا كان البد ذلا من، العلمية

إذ أن أمهية التكوين ، وطيدة فيما بينهم لتقدمي خدمة مكتبية جيدة اجتماعيةنسخ عالقات و  على تنمية قدراهتم
لك أن ىذه ،  ذيات اإلداريةلمالعو   تقل عن غريىا من األنشطةمراكز ادلعلومات الو  ادلستمر للعاملني يف ادلكتبات

من  تادلعلوماو  علم ادلكتباتو ، لنيو ال بد أن يواكب ىذا التطور تدريب متواصل للعامادلؤسسات يف تطور دائم،
 ،مناىجوو  ارع يف برارلومتسو  ضحادلتطورة بإستمرار خاصة بعد دخول التكنولوجيا بشكل واو  العلوم احلديثة

 مراكز ادلعلومات .و  ي ادلعلومات يف ادلكتباتتصاصخأتأىيل و  نتيجة لذلك ظهرت احلاجة اىل تكوينو 

بالتدفق خصوصا يف ىذا العصر الذي سبيز ، كما أصبح التسيري اجليد خلدمات ادلعلومات أمرا يف غاية الصعوبة
لتغري تسمياتو من ، األرشيفي  أمام ربديات جديدةو  الوثائقيو  وضع ادلكتيبىو الواقع الذي و ، ادلذىل للمعلومات

ىي مصطلحات تدل على ادلفهوم القدمي لدور العاملني بادلؤسسات و  حارس احملفوظاتو  أمني ادلخزنو  خازن
 ي ادلعلوماتتصاصخإ، وسيط ادلعلومات ،احلفاظ على األرصدة، اىل مكتيب ادلستقبلو  ل يف دراسةالوثائقيةو ادلتمث

ضخامة الدور الذي سيقوم بو لى التطوير يف ادلهنة ادلكتبية و ىي تسميات حديثة تدل عو  ،مهندس ادلعرفةو 
ت على عاتقو مسؤوليات جديدة جيب أن حيملها إذا أراد أن يألق حيثأخصائي ادلعلومات يف رلتمع ادلعلومات . 

ال يأيت ذلك إال من خالل القيام بدور خري يف الوصول اىل و ، نشر ادلعلوماتو  يؤدي دورا رياديا يف تطوير
 بالتقنيات احلديثة .وربطها ، ادلعلومات اختيار باسًتاتيجياتيسمى  ل طرق علمية أو مايوتشك، ادلعلومات

 اىتماماتادلعلومات جيب أن يكون بطريقة منظمة تسعي إيل ربقيق أىداف زلددة حسب  إختصاصيفتكوين 
تكون ادلكتبة قادرة على التحكم يف التدفق  ومىتة اخلدمات اليت حيتاجها ادلستفيد، نياهتا وطبيعادلكتبة وإمكا

بتكوين إختصاصي ادلعلومات على إسًتاذبيات البحث عن  اىتماما خاصاالسريع للمعلومات البد أن تعطي 
 .ادلعلومات يف البيئة التكنولوجية



 مقدمة
 

 ب
 

واقع التتكوين مت إجراء الدراسة دبوضوع " ، وضوع التكوين ادلستمرمالتعمق أكثر يف و  و من أجل الكشف
لمركزية لجامعة المستمر لدى إختصاصي المعلومات في ظل البيئة التكنولوجية : دراسة ميدانية بالمكتبة ا

لى برامج التكوين إلختصاصي ادلعلومات عو  حىت نتقرب من واقع التكوينو ، "-أم البواقي - العربي بن مهيدي
، طبيعة التكوين ادلستمرو  مستوى مكتبة أم البواقي قمنا هبذه الدراسة اليت ربول يف رلملها إلقاء الضوء على نوع

 إسًتجاعها من سلتلف مصادرىا اإللكًتونيةو  مدى مسايرتو للتكنولوجيا احلديثة يف رلال زبزين ادلعلومات
الذي تناولنا فيو  بدءا باإلطار ادلنهجي للدراسة، فصول أربعةلقد مت تقسيم ىذا البحث اىل و ، اإلفًتاضيةو 

اإلطار النظري و ، االشكالية وتساؤالت والفرضيات واىداف وامهية الدراسة مرورا بأسباب ومصطلحات الدراسة
المعلومات في  التكوين المستمر إلختصاصيو  التكوين"كان بعنوان الثاين  الفصل  شكل من فصلنيالذي يت

مدخل مفاىيمي حول التكوين) تعريف،تطور،أنواع(و التكوين ادلستمر خلتصاصي وعاجلنا فيو البيئة التكنولوجية "
برامج " فقد جاء ليتحدث عنالثالث الفصل أما واقعإختصاصي ادلعلومات يف البيئة التكوينية،و  ادلعلومات

 مدخل عام لربامج التكوينمن خالل التطرق إىل  نولوجية "التطورات التكو  االحتياجاتالتكوين المستمر بين 
 الرابع، أما الفصل اخريا تنفيذ وتقييم برنامج التكوينو  تصميم الربامج التكوينيةو  ربديد االحتياجات التكوينيةو 
ائج العامة وتفسريىا مع تقدمي النت ربليل نتائج الدراسة الذي تضمناجلانب ادليداين للدراسة  فهو ميثلاألخري و 

ختم ىذه تل والنتائج على ضوء الفرضيات وأخريا رلموعة من ادلقًتحات اليت توصلنا إليها من خالل حبثنا ىذا،
 . وملخص عام ذلا الدراسة خباسبة
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 تمهيد :

إن أي دراسةةع مية ةةع ة ك ةةع و أةةي أيف أد  ةةع ن أي رلةة ب ثةةل رلةة الت اهلا ةةر اهل يةةة  ال ةة  ذلةة  ة   ةة  
ذي  تا ة  وةب    ةر هلايةوه األ ة ا  ألن ق ةع اهلا ر اهل ية  ث ةاطع   ألسيوب اهلة،  ذاهت  است الذل   ب ميى 
اهلا ةةر طةة  د ا   ةةع هليويةةوب يف  احل   ةةع اهل ية ةةع اهلةة  ة طةة  هلي راسةةع إىلط  ةةص يةة  و هليويةةوب  ةاةة  إيف ، دراسةةت 
 ادلصةطي  ت اهلة  مة ث   ة يف   ة دلتريااتهلةذا ميةى وةب    ةر أن  ت  ة  ، ث ةةة مةل اهلواقةديف  ةفسةاات ية دقع إىل
فكةة ن ، ثتشةة  ع اجت  ةة تثواضةة د أنيةة   ذلةة  يف    ةةد ن ةةة انيب  ةةع ثوضةةو  دراسةةت  يفضةة      قةةع واةةاة  ةة  اليف 

ئ  ةةةة  يف  ادلواضةةةة د األنيةةةة   ثةةةةل نيةةةةالب ئ  ةةةة  ادلفةةةة     اهل   سةةةة ع دلوضةةةةو  دراسةةةةت يف  مي ةةةة  اهلتة  ةةةةو  ةةةةع ثوضةةةةوم 
 اهلا ةر أال نيطةوات كة رج وةب  ةذا ئةي مكةوان أس سة   ة ث ن يف ، ادلك سةاعاهلف ضة  ت يف  اهلتسة الالتيف  اإلشك هل ع

ادلفة   ة  هلي راسةع اهلةذي   ة  أ فةذة ثفتو ةع ميةى اهلا ةر هل ةتةكل ثةل نيالهلة  ادلطة هلد فة  يف   و اإلط ر اهلكظ ييف 
 ث   تضةل ف   .يف  زلتو  ة يف  اهل ثوز

 اإلشكالية :-1

  ةة  اهلتريةاات ف ضةي ميةى يف ، إن اهلتطورات اذل  يع هلتككوهلوج   ادل يوث ت ةف ض أفس     وة  ةوث   ة   ةوث 
 أدل يوثةة ي االأف ةة ر ةةذا أت  ةةع يف ، اهلشةةكب اهل قةةة  إىلث اوةةو ادل يوثةة ت اهلت ةةوب ثةةل يةةفت   اهلت ي   ةةع يف  ادلكتاةة ت

ثضةةةةةط ة دلسةةةةة   ة  ةةةةةذب اهلتطا  ةةةةة ت  احل يةةةةةب ثةةةةةل نيةةةةةالب  ةةةةةذب اهلتطةةةةةورات يفجةةةةة ت ادلكتاةةةةة ت ا  ث  ةةةةةع أفسةةةةة  
 ضة ن        .يف  اهلتككوهلوج ع ثل أجب جت     و ت  

 ةةذب ا ةةودة هلةةل ةت  ةةص إال لواواةةع اهلتككوهلوج ةةع أيف يف  ف دلكتاةة ت ا  ث  ةةع ثط هلاةةع  ضةةة ن جةةودة نيةة ث هت  
  أن مصة  يةيف ،  سة   ةب ال ة  ذلة  ثةل ث ة رات  شة  ع ءات وفة  ة م هل ةعيف  هلة    ةذايفس  ب ةككوهلوج ع إض فع 

 .ادل يوث تيف  إنيتص ي  ادلكتا تاهلذي نيصصك ب ن  ذب اهل راسع  يف  ادلكتا ت ا  ث  ع  و اهل كص  اهلاش ي

ني يةةةع ثةةةد يف  ادلسةةةت اي عيف  اهلتك ةةة  ثةةةد اهلت ةةةوالت احل هل ةةةعيف  يف ثةةةل أجةةةب اهلتسةةة ا احلسةةةل هليةكتاةةةع ا  ث  ةةةع 
و هلواثة  ميةى ادلكتاة ت ا  ث  ةع اهلتفكةا ا ة ي ةطةور ة ك ة ت اهلتسة ا أيةايف  اهلت  ث اهلتككوهلوج  ن ش  اجمل الت

ةة ر ا   سةوا  دانيةب يف  ءهل  مةل ط  ةص ةكةو ك  يف  ث  راهت يف  ئ  ر ث يوث هت يف  جت   يف  ة ق ع ثوظف   يف  ن ةكة ع
  ةب  كف  ة م هل ةع ثة   فال يكل ةصور ج  ز ثت  ث، ف    اهلتكو ل  مسع ادلؤسس ت اهلك ج ع، أيف ني رج ادلكتاع

وة  أأ  ثل أ   ادل وث ت األس س ع اهل  ةس م  ميى ةويف ة  ادلةوظفع ،  ة ر   ثوظف  يف  اهت   تكو لق  مل  كل 
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 ةذا ثة   فسة  قة رة ادلكتاةع ميةى ئ  ةص أ ة اف   يف ، ةس    ن رفةد ادلسةتو  أدا  ة  اهلةوظ ف يف  ادل  راتيف    دل  ر 
 ا ودة .يف   أقب اهلتك هل  

دلة   طة أ ميةى اجملتةةد اهلةذي ، ةأث ايف     ثل أو   ادلؤسس ت ةأثاا، يوث تث اوو ادل يف  يفأظ ا ألن ادلكتا ت 
س  س ع يفمية ع،   ر ةك ك  أث ر  ة ب اهلتطةورات ميةى ثوارد ة  ، ثل اهلتطورات االقتص د ع، اجتة م ع، م ث 
 ادل د ع يفاهلاش  ع يفوذهل  ميى ث ة  ث  ثل ني ث ت،، ادل هل ع

رفةد ثسةتو  م ثةب ادل  فةع ثةل نيةالب   رلةع ديفرات  إىل ث  ع ا وا   ةع ف     درت اهل     ثل ادلكتا ت ا  
ثةةةل  ةةةذا يف  اخلةةةةات اهلالزثةةةع .يف  ادل ةةة راتيف  ئسةةةع األدا يف  اهلتأ  ةةةب ادل ةةة ن ثةةةل أجةةةب ثواواةةةع اهلتطةةةوراتيف  يتةةة ر  هل

 ادلكطيص يككك  ط ح اهلتس الب اهل   س  اهلت يل :

    دلكتا ت ا وا   ع ن ظب اهلتطورات احل ييع ؟  ادل يوث ت نيتص ي ث   و يفاقد اهلتكو ل ادلستة  إل

 تساؤالت:-2

 يف  ط ح  ذا اهلا ر مجيع ثل اهلتس الالت :

ادل ةةةة رات اهلةةةة  اككةةةة  ثةةةةل اهل ةةةةةب ن ظةةةةب يف  اةةةةواق  ادل ةةةة ر اهلادل يوثةةةة ت لكتاةةةةع أث  إنيتص يةةةة  ةةةةب يتيةةةة   -1
 اهلتطورات اهلتككوهلوج ع .

ادل يوث ت لكتاةع ا  ث  ةع ألث  نيتص ي ادل  رات اهل قة ع إل ث   و أث    اثج اهلتكو ل ادلستة  ميى ثستو  -2
 اواق  ؟اهل

 اهل  ثيع   دلكتاع ؟ ال ت  ج تث  ث   ثواواع   اثج اهلتكو ل ادلستة   -3

 ادل يوث ت ؟ نيتص ي زلتو  ت اهلتكو ل ادلستة  إليف  هل ع   اثج  ث  ث   ف -4

  يوث ت ؟ادل نيتص ي ا ت اهلتكو ل ادلستة  إلثتطييف  ث     ش يفط -5

 ادل يوث ت ؟ نيتص ي ةواج  ةطا ص اهلتكو ل ادلستة  إلاهل  اق ب اهل  يف  ث     اهلص و  ت -6
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 الفرضيات:-3

ادلكتاةة ت يف  ادل يوثةة ت نيتص يةة  كةة م ثواواةةع ثتوسةةطع  تو ةة ت  ةة اثج اهلتكةةو ل ادلسةةتة  إل الفرضييية الما يية :
 . لكتاع ج ث ع أث اهلاواق  هليترياات اهلتككوهلوج ع ن رل ب ادلكتا ت

 الفرضيات الجزئية:

 . ك م ةكو ل ثستة  النيتص ي   ادل يوث ت لكتاع ج ث ع أث اهلاواق  ن رل ب ةككوهلوج   ادل يوث ت -1

  ث ع أث اهلاواق  هلية  رات اهلتككوهلوج ع ادل يوث ت لكتاع ج إنيتص ي س    اهلتكو ل ادلستة  ن إوس ب  -2

ادل يوثةة ت لكتاةةع ج ث ةةع أث  إنيتص يةة م اق ةةب قييةةي ثةةل ف  هل ةةع اهلتكةةو ل ادلسةةتة  هلةة   يف   كةة م يةة و  ت -3
 اهلاواق  

 أهداف الدراسة :-4

اهل راس ت اهل ية ع ي  غع هلأل ة ا  اهلك    ةع اهلة  ةصة  اإلتة زات ادلتوق ةع ثةل يف  ةتةضل مج د اهلا وث
 أ  ا   ذب اهل راسع ةتة ب ن :يف ، ثةراهت يف  اهل  جتس    أمه ع اهل راسعيف ، اهل راسع

   متا ر ةة اةةواق  اهلئ  ةة  ثةة   ثسةة   ة ثكتاةةع أث يف  ئ  ةة  أ ةة  اهلتطةةورات اهلةة  ثسةةي اهلا  ةةع ادلكتاةة ت ا  ث  ةةع -
 إنيتص ية أدا  يف  اخلة ث تة ة   يف  ذلذب اهلت ك  ت اهل قة ةع احل   ةع ثةل   ةر أدا  اهلوظة   ، ادلكتاع زلب اهل راسع

 ادل يوث ت دانيب ادلكتا ت .

 ادل يوث ت . إنيتص ي رل ب ةكو ل  إ  از أمه ع ثس   ة اهلت ك  ت احل   ع ن -

 دلواواع اهلت ك  ت اهلتككوهلوج ع . االنيتص ي عئ    ث   ج  و ع  -

ادل يوث ت ن ادلكتا ت ا  ث  ع ن ظب اهلتطةورات  إنيتص ي ديفرب ن ةف  ب أدا  يف  اهلت       هلتكو ل ادلستة  -
 اهلتككوهلوج ع .

 ةةة ن  ةةةل اهل يوثةةة ت ن ادلكتاةةةع ادل وو ةةةع   ث ةةةع ادل إنيتص يةةة ك ةةةع ادلتا ةةةع ن إمةةة اد ئ  ةةة  أ ةةة  اهلةةةةاثج اهلتكو  -
 ث   ي.
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 ادل يوث ت أثك   اهلتكو ل . إنيتص ي ئ    اهل وا ص اهل  ة رتض  -

 وب هلتطور اخل ثع ادلكتا ع مل ط  ص اهلتكو ل . ييف  زل يفهلع ة      ا ب -

   ثيع   ط   ادلكتا ت ا  ث  ع ةوي  ت هلت سع يفض  ع اهليف  ة    اإلقرتا  ت -

 أهمية الدراسة :-5

إدنية ب اهلت ك ة ت احل   ةع يف ، ثد اهل ةورة اهلتككوهلوج ةع اهلة  أيةاو ثةل اهلضة يفري ثواوات ة  ثةل طة   ادلكتاةع
تطيةة  ن أفةة  اهلوقةةي ةكو كةة  ثسةةتة ا ميةةى اهلوسةة  ب احل   ةةع  ةة  ال جتةة  ةاهلةة  ةتة شةةى ثةةد اهل ةة مل اهل قةةة  اهلةة  
اهلة  يكةل أن أوجو ة  ن اهلك ة ط يف  دراسةتك  أمه ةعثةل  كة  ةت يةى يف    اهل قةة صةادلكتاع أفس   ميةى  ة ثه  ةذا اهل 

 اهلت هل ع:

 ةواج  ادلكتا ت ني يع ثك   ادلكتا ت ا  ث  ع ن ظب سلتي  اهلتطورات اهلتككوهلوج ع  اهلت    ت ادلش وب اهل  -

 ا ت  جةة هت ةكةةو  يف  ة ت ةة يف  ةوا ةة  مةة د ادلسةةتف   ل هليةكتاةة ت ا  ث  ةةع ث  دهلةةع، إىليفيةةوب ادلكتاةة ت ا  ث  ةةع  -
  ط  ردة ف ب ادلكتا ت ا  ث  ع .ث      ي  ثل يف  اهل ية ع

ني ثةةع يف  ادل يوثةة ت ن ةةوفا ادل يوثةة ت إنيتص ية ديفر يف  سسةة ت اهلت ية   اهل ةة يلث  ةع ن ثؤ أمه ةع ادلكتاةة ت ا   -
 اهل ية .اهلا ر 

 ئس ك   .يف  ادل يوث ت هلتطو   ني ثت  نيتص ي أمه ع اهلتكو ل   هلكساع إل -

 ادلكتا ع.ض يفرة رفد ادلستو  األدا  ن اخل ث ت  -

، هلةةةةة   إنيتص يةةةةة   ادل يوثةةةةة ت نيصويةةةةة  ةيةةةةة  اهلةةةةة  ةف ضةةةةة   ة اإل تةةةةةة ث   إل ت  جةةةةة ت اهلتكو ك ةةةةةعضةةةةة يفر  -
 اهلتككوهلوج  ت ادلت  دة .

 أسباب إختيار الموضوع :-6

ثك ةة  ثةة   ةةو ثوضةةوم  دف تكةة  إلنيت ةة ر  ةةذا ادلوضةةو  ثةةل نيةةالب يف   كةة م مةة ة أسةةا ب ثك ةة  ثةة   ةةو ءاي
 ثل  ع  ذب اهل يفافد ت  :يف  ادل يوث ت ن ادلكتا ت ا  ث  عيف  ادلكتا ت إنيتص ي يفاقد 
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 األسباب الذاتية :*

ةطةور اهلا ةر يف  ةكةة    متا ر ة لوضو  اهلتكو ل ادلسةتة  أة  د ثةل أمه ةع ادلكتاة ت  اال تة ثيف  اهل غاع اهلشخص ع -
 ث يوث ت و  . إنيتص ي د أس هل   اهلتكو ل ن مي  ادلكتا ت إلم ايف  ثل مثع ث  فع ط قيف  اهل ية ،

ءهلةة  دل  فةةع يفج ةة ت أظةة     ةةوب ادل ةة رات يف   يةة  ادلكتاةة ت ةة ب أو ةة  ثةةل اهل ةة ثيع ادلتخصصةةع  فضةةوهلك  هليت -
 ث   ةأثا   ميى ةأد ع يفظ  ف   دانيب ادلكتا ت .يف  ادلكتساع هل     نيالب فرتة اهلتكو ل

 األسباب الموضوعية :*

ءهلةة  يف  ثسةةؤيفيل ادلكتاةة تيف  ثةةل طةة   رالسةة   أقسةة ث ميةة  ادلكتاةة ت، اهلت سةة    أمه ةةع اهلتكةةو ل هل  تةةة ث  ةة  -
 اهلتطا    .يف    هلتكو د ن ادل       ع اهلكظ ي

 ط ق اهلتكو ل ن مي  ادلكتا ت .يف  زل يفهلع ئ    اهل ال ع ادلست اي ع هلتطو   أس هل   -

    شكب ني ص .اهلتكو ل ادلستةيف  يفضد نيطط إسرتاة   ع يفاض ع هليتطو   ادل ينيف  غ  ب اهلتكظ   -

 ث يوث ت ءيف ثستو  م يل ن األدا  . إنيتص ي احل جع اىل  -

 هلال ت  جةة تثال ةت ةة  يف  اةةواق    ثةةل   ةةر اهلةةةاثجاهلميةةى يفاقةةد اهلتكةةو ل ادلسةةتة    دلكتاةةع   أث  إهل ةة   اهلضةةو  -
 ....إخل .

 الدراسات السابقة :-6

 1(1قاب ن أف  اهلا ر . )ادل صود   هل راس ت اهلس   ع    اهلا ر اهل ية ع اهل  أم ت ثل 

اإلنيةةتال   ةةع اهلا ةةر احلةة يل ة أظ ا ةة  ن يف  يف اذلةة   ثةةل إست  اضةة    كةةةل ن ئي ةةب أ ةة ط اهلتشةة   
مي ةةةة  و أةةةةي يف    هلتةةةة يل هلواثةةة  ميةةةةى اهلا  ةةةةر أن  ا ةةةةر ن اهل راسةةة ت اهلةةةة  ذلةةةة  يةةةيع لوضةةةةوم يف ، أفةةة  ادلوضةةةةو 

 اهل راس ت ادلستخ ثع ن  ذا اهلا ر و ألي :

 األولى :الدراسة *
                                                           

ص ، 1997، ثص  : اهل ار ادلص  ع اهلياك أ ع، المملو اتو  المحاورات في  ناهج البحث في علم المكتباتنيي فع . ، ش ا ن ما  اهل و و -1
111. 
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ادل يوثة ت   دلكتاة ت ا  ث  ةع  نيتص ية أف ق اهلتكو ل ادلستة  إليف    كوان   يفاقد هلفت   ما س ثذو ة ث جستا
،  ة ب اهلةويفار –اهلتككوهلوج ة  يف  ن ظب اهلا  ع اهل قة ع : دراسع ث  اأ ع   دلكتاع ادل وو ع   ث ةع  ةواري  وثة  ل هلي يةوث

 . 2115-2114سكع ا  ث  ع 

دلسةةتة  مةةل دراسةةع أراد اهلا  ةةر ثةةل نيالذلةة  ةسةةي ط اهلضةةو  ميةةى اهلوضةةد اهلةة ا ل هلةةةاثج اهلتكةةو ل ايف  ةة  ماةة رة 
هلتطة ح مجيةع ، ثت ة دةيف   ةع اهل قة ةع ثتريةاة ن ادلكتا ت ا  ث  ع ا وا   ةع ن ظةب اهلا أف ق يف  ادل يوث ت نيتص ي إل

 اهل راسةةةع اهلت ةةة   ميةةةى ثتطياةةة ت وةةة ن اذلةةة   ثةةةليف  ث رت ةةة تيف  ةصةةةب اىل رلةومةةةع ثةةةل اهلكتةةة  جيف  ثةةةل اهلتسةةة الالت
هلتكةو ل ادلسةتة  ايف  ادل يوث ت هلي ةب ن    ع ادلكتا ت اهل قة ع . ثل ج ةع نيتص ي ادل ك ع إليف  ادل  رات اهلوظ ف عيف 

 ادل يوث ت ا  ث  ع ا وا   ع ثل ج ع اني   . إنيتص ي ادلوج  اىل 

ةكة يفب اهلفصةب األيفب ، اإلقرتا ة تيف  ث  اين أر  ع فصوب ثتا ةع   هلكتة  جيف  يف هل   قسةي اهل راسع اىل ج أ  أظ ي
ن   ةةر اهلفصةةب اهل  هلةةر ، ادل كةةع ادلكتا ةةعيف  ادل يوثةة ت إنيتص يةة اهلتكةةو ل ادلسةةتة    كةةة  اهلفصةةب اهل ةة ين يف  اهلتكةةو ل

وةةةةذهل  ثتطياةةةة ت اهلتكةةةةو ل ادلسةةةةتة  يف  صةةةة  اهل قةةةةة اهلت ةةةة   ت اهلةةةة  ةواج  ةةةة  ن اهل يف   ةةةةوب ادلكتاةةةة ت ا  ث  ةةةةع
 .1ادل يوث ت  نيتص ي إل

 الدراسة الثانية :*

اهلتكةو ل اهلةذاي   دلكتاة ت يف  ادلكتاة ت يفادل يوثة ت إنيتص ية   كةوان    هليا   ةع مة    ةع م  شةع  ثذو ة ث جستا
 . 2111.  منوءج اهلتككوهلوج    و  ان يف  اهل يوثيف  ا  ث  ع ن ا وا   : ثكتا ت ج ث ع اهلس ين

 تة ةع ن وةب اجملةالت ادل  فةع اهلاشة  ع  ةأنيا مية  ادلكتاة ت ج  ت  ذب اهل راسع هلتوضو  ةأن اهلتكةو ل ضة يفرة  
ال يكةةل هلية  فةةع اهلاشةة  ع اإلسةةتريك   مكةة  ني يةةع ان   ضةة أ   تة ةةو   صةة  ادل يوثةة ت يف ، أ ةة  زلةة يفر ذلةةذب اجملةة الت

 . اهل  أيا ي ث   ر ة  س    ثستو  ت اجملتة  ت

                                                           
المملو ات بالمكتبات الجا مية في ظل البيئة الرقمية : دراسة  يدانية  ختااييأفاق التكوين المستمر إلو  . واقعفت   ، ما س - 1

 . 249، 2115، اهلتوث ص : يف  انيف  رس هلع ث ج سرت : مي  ثكتا ت، بالمكتبة المركزية لجا مة هواري بو دين
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لة  اأة  يف ، ادل يوثة ت  إمتاة رب ثةل اهل وة  و األس سة ع هليةشةكيع ا  ث  ةع إنيتص ية ى ميةهت   اهل راسةع يف 
اهلتكةو ل اهلةذاي أثكة   يف  ال   هل  ثل اهلتكو ل األو دي  اهلك جد أثك   فرتة اهل راسةع، ثؤ ب هلي   ث ل ةت  وة كع ق ةع

 .1ادل يوث ت يف  ادلكتا ت إنيتص ي  ل اهلذاي هل   فأمه ع اهل راسع ةكةل ن أمه ع اهلتكو ، ق  ث    ةي 

 الدراسة الثالثة :*

ع ادل كةع ادلكتة: : دراسةع   هلةيف  ادلكتاة ت  ةع اهلتكةو ل إنيتص ية   كوان    هليا   ع ثك ين و يع  ثذو ة ث جستا
 . 2111سكع .ثكتا ت ج ث ع ث سك   إنيتص ي 

، اهل يةوث اهلوث    ةةع ع ث ةع يف ةة انيف  ن قسة  مية  ادلكتاةة تثةل نيةالب  ةةذب اهل راسةع ط اهلتطةة ق اىل ثكة  ج اهلتةة ر   
،   إلضةة فع اىل أ ةة  اهلت ةة  الت اهلةة  طةة أت ميةةى  ةة اثج اهلتكةةو ل   هل سةة ، اهل يةةة يف  ثةة   ثوازأت ةة   ةةع اهلكظةة ييف 

 . LMDاهل  ثل امه   إدني ب اهلكظ ث ا     هليتكو ل 

  ثة   ةواف  ة  ثةد ثةيف  ت ج ث ةع ث سةك ثكتاة  إنيتص ية ادل  ث ادلوويةع هلة    يف هت   اىل ةسي ط اهلضو  ميى
ن يف  ط ئصةةة ي  أثكةةة   اهلتكةةةو ل     ث ةةةع . ني يةةةع ف ةةةة   ت يةةةص  إدنيةةة ب ةككوهلوج ةةة  ادل يوثةةة ت احل   ةةةع     ث ةةةع .

ةك سةةةة  اهلتكةةةةو ل ا ةةةة ث   ادلت صةةةةب مي ةةةة  ن رلةةةة ب ميةةةةة  تويةةةةب اىل ضةةةة يفرة نييةةةةص وفةةةة  ة ث ك ةةةةع األنيةةةةا ط اهل
 . 2 اهلتكو ل ادلستة يف       اثج اهلتكة ع ادل ك عمل ط  ص ةك يف ، ادلكتا ت

 الدراسة الرابمة :*

 ادل يوثةة ت   دلكتاةة ت ا  ث  ةةع ا وا ةة  ) اهلفةة ص نيتص يةة د   كةةوان اهلتكةةو ل ادلسةةتة  إلث ةة ب هلةةة :  ومكةة ق سةة  
، 2113 .ادل  كةع ادلكةورة ادل يوث تيف  اهل ش يفن هل ئ د اهل  ن هليةكتا تيف  اهلت    ت ( ضةل أمة ب ادلؤا  اهل ا ديف 

   ر ةوييي اىل أ   اهلكت  ج :

  فةد ثةل ثسةتو  أدا  ة    ة  يف  ةطو   ث ة راهت يف   ي   اهلتكو ل ادلستة  ديفرا وااا ن ةكة ع ق رات اهل  ثيع -
 ني ج أ ض  عةيع ثل ادل رت  ت أمه   :يف  يفج ع أظ  ادلا وثع

                                                           
 التكوين الذاتي بالمكتبات الجا مية في الجزائر :  كتبات جا متي السانياو  المملو اتو  المكتبات إختاايي. م  شع ، ة    عم -1
 . 184، 2111، اهلتوث ص : يف  انيف  رس هلع ث ج سرت : مي  ادلكتا ت، التكنولوجيا بوهران نمودجاو  الملومو 
رس هلع ، ي  كتبات جا مة  مسكرإختاايهنة المكتبية : دراسة حالة المو  و المكتيات بين التكوين الجا ميإختاايي. و يع ،  ثك ين -2

 . 194، 2111، اهل يوث اهلتوث   ع . يف  انيف  ث جسا: مي  ادلكتا ت
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إسةةرتج   ادل يوثةة ت  ةة   اهلةة  ط يف  نيةةونيف   ثع ن رلةة ب ةكظةة  اهلةرل ةة ت ادلسةةتخيف  اهل ةةةب ميةةى ةو  ةة  األأظةةةع -
   .ادل يوث ت   ك يف  ةس  ب ة فص اهلا  أ تيف  اهلشاك   ع ادلؤسس ت

ن ني ثةةةع  ادل يوثةةة ت يف  اهلكةةة يفات اهلةةة  ة ةةة    ةةة يفر ادلكتاةةة تيف  ا  ضةةة ات اهل ية ةةةعيف  إق ثةةةع اهلةةة يفرات اهلت ر ا ةةةع -
 .1اهل ية ع يف  اهلتكة ع اهل   ف ع

  اطلحات الدراسة :-7

 إختاايي المملو ات :

 هل  ة  شة  دة ج ث  ةع ن مصةا مية  ادلكتاة تيف     ف  ادل    ادلوسوم   أأ  : اهلشخا اهلذي   ةب ن ادلكتاةع
 . 2أظة   ادلختيفعيف  نيةة ث  ف ع ج  ة ن اهلت  ثب ثد ثواد ادلكتاعيف 

 ادلتكون .يف  ادل  فع  ع ادلكونيف  تاخلةايف  أ ب ادل  راتيف  : مةي ع ةكظ   البرا ج التكوينية

ةتكةة يفب مج ةةد اهلتةة ا ا اهلالزثةةع إل صةة ب اهلفةة د اىل يفضةةد ، : اهلتكةةو ل ن سةة  ق دراسةةتك   ةةو مةي ةةع شةة ثيع التكييوين
 ت ز ادل  ث اهل  ةتطيا    ذب اهلوظ فع .ايف ، كعيكك  ثل اإلهلت  ق  وظ فع ث  

 ةطةةو  يف  اهلتشةة  ديف  أأةة  ث ةةةع ادلسةة م ة، : أ صةة   ةة هلتكو ل ادلسةةتة  ن سةة  ق دراسةةتك   ةةذب التكييوين المسييتمر
 .3ا ة م عيف   و أث  ث   هلكب اهلتخصص ت دلض مفع ادلكف ع اهلف د عيف ، اهلتأ  ب هلي ة بيف  اخلةاتيف  ادل  ر يف 

 

 

 

 

                                                           
 . أمة ب ادلؤا  اهل ا د ( التحدياتو  المملو ات بالمكتبات الجا مية الجزائرية ) الفرص ختااييالتكوين المستمر إلس  د . ،  ومك ق - 1
 . 154ص ، ادل  كع ادلكورة، 2113، ادل يوث تيف  اهل ش يفن هل ئ د اهل  ن هليةكتا تيف 
 . 183ص ، 2111، . اهل   ض : ثكتاع ادلي  ف   اهلوطك ع المملو اتو   مجم المكتباتما  اهلريفور ما  اهلفت ح . ، ق ري -1
 أف  اهلصف ع .، أف  ادل جد -2
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 خالية :

اهلةة نيوب ن ثوضةةو  دراسةةتك    ةةر  سةة م  ن ن األنيةةا يكةةل اهل ةةوب  ةةأن  ةةذا اهلفصةةب   ةة  ل   ةةع ادلفتةة ح هلاةة ب 
وةة  اكككة  ثةل اإلسةت  أع لة  سةاص ن  ةذا ادلوضةو  ن ،  اهلوقو  ميى سلتي  ثتريااةة يف  ث  مل اهل راسعيف  ف  رثوز

 اهلكظ  ةةةة تيف  ثةةةل نيةةةةالب ثةةة  جةةةة   ف ةةة  ثةةةةل ئ  ةةة  هليةفةةةة     األس سةةة عيف   ةةة ق  نيطةةةوات اهلال  ةةةةع ثةةةل اهلا ةةةةر .
إاة ث  ةذا ادلوضةو  ميةى  ة  يف  أيةا ي ادل ة مل  ة رزة  شةكب وة   إلتة زيف  اهل راس ت ف   جتيى اهلط  ص يفاضة  يف 

 عواأا  ديفن اهلفصب  ع ثتريااة  .اإل  طع يف  يكل اإلدل ث    ق ر ادلستط  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعلومات في  إلختصاصيالفصل الثاني : التكوين و التكوين المستمر 
  البيئة التكنولوجية

 مدخل مفاهيمي حول التكوين ) تعريف ، تطور ، أنواع ( -1
 المعلومات و المكتيات إلختصاصيالتكوين المستمر  -2
 في بيئة التكوينيةالمعلومات  إختصاصي -3
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 تمهيد : 

تطبيقاهتا تغَتات جذرية على مستوى  بيئة و  أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة من خالل وسائلها
ىذه ادلؤسسات كما  هبيااخلدمات اليت تقوم و  الوظائف إيديولوجيةعمل ادلؤسسات  الوثائقية حيث غَتت من 

فوجدت ادلؤسسات نفسها أمام ىذه التطورات مضطرة دلسايرة ، ادلستفيدين احتياجاتأثرت على طبيعة 
 ذلك  لتطويرو ، ادلعلومات خاصة إختصاصيو  كان عليها بعملية التكوين للعاملُتف، التطبيقات التكنولوجية

 االستقرارال تعرف  تدريبهم على سلتلف التقنيات اليتو ، الثقةو  العملتنمية روح و  مهاراهتمو  تدريب كفاءاهتمو 
تقدمي خدمات و  ذلك لتحسُت األداءو  تتميز بسرعة التطور حيث وجب تدارك سلتلف ىذه التكنولوجياتو 

ادلعلومات من خالل  ياختصاصعريف دبوضوع تكوين تسنحاول من خالل ىذا الفصل الو  متطورة داخل ادلكتبة .
 التطرق إىل ..

 ( أنواع، تطور، / مدخل مفاهيمي حول التكوين )تعريف1

 : مفهوم التكوين :  1-1

 آرائهم باستخدام طرق تدريبيةو  توجهاهتمو  مهارات ادلوظفُتو  التكوين " جهدسلطط لتغيَت سلوك 
 ".1إرشادية  سلتلفة لتهيئتهم ألداء األعمال ادلطلوبة وفقا دلعايَت العمل بشكل مقبول و 

 ...  ادلتكون، و ىناك رلموعة من ادلصطلحات ادلرتبطة بالتكوين كالتدريب

خربة ديكن أن ديلكها  أومعرفة  أوو ادلتكون " ىو الشخص الذي يسعى إىل احلصول على مهارات 
تتيحها و  طرق التدريب ادلختلفة اليت تتطلبها وظيفتوو  سواء دببادرة شخصية لتطوير قدراتو من خالل برامج،

 ."2ادلنظمة 

 باألفرادادلكان ادلناسب و  اذليئة يف الوقت ادلناسب داليت حيتاج إليها إمدا األنشطةمجيع والتدريب "ىو 
 3العمل". لالزمةألداءادلعرفة او  ادلهاراتلديهم  أي، ادلدربُت القادرين على تنفيذ العمل ادلكلفُت بو

                                                           
 . 51ص ، بَتوت : مكتبة لبنان : )د.ت (، 1ط، عربي  إنجليزيشؤون العاملين . و  معجم إدارة الموارد البشريةحبيب . ، الصفاح -1
 . 66ص ، ادلرجع نفسو -2
.عمان:دار أسامة، 1.طالمعجم التربوي لعم النفس: أول معجم شامل لكل مصطلحات التربية المتداولة في العلم وتعريفهانايف ،القيس. -1 

 .                                                                       139.ص.2006دار ادلشرق الثقايف.
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يقوم التكوين على مجلة من ادلبادئ لضمان برنارلا تكوينيا فعاال، دبثابة مبادئ سيكولوجية جيب أن يراعيها كل 
أحسن النتائج كادلشاركة يف الربامج التكوينية وتطبيق و  أقل جهدو  يتم التكوين يف أقصر حىتادلتكون "و  كونمن ادل

التغذية و  وربفيز السلوك ادلرغوب فيو وقمع السلوكات غَت ادلرغوب فيها،، ونقل مايتعلمو ادلتكون إىل الواقع الفعلي
 1العكسية )الراجعة( من أداء العاملُت".

 كتبات : مفهوم التكوين في علم الم

 األساليب النظريةو  يعد التكوين يف علم ادلكتبات من الشروط اليت دبقدورىا تلقُت ادلكونُت الطرق
بتكاليف جد و  ادلطلوبة  بالسرعةو  العلمية اليت تساعدىم على التحكم يف ىذا السيل الكبَت من ادلعلوماتو 

 قصد تقدديها للقراء .، مدروسة

، أن التكوين مشتق من الفعل كون معناه شكل شيئا أو شخصا معينا  La rousseيعرف قاموس  الروس  -
 وعمل على تطويره مستعمال يف ذلك طريقة معينة تتضمن رلموعة من ادلقاييس .

القابل و  تؤىلو للعمل الناجح الكفاءةالسلوكات حبيث تكون ىذه و  القدراتو  فالتكوين ىو رلمل ادلعارف
 2هٍت ."ادلطار للتوظيف الفوري يف إ

ىو ما و ، ذلك ارتكازا على التحصيل العلميو  بادلهنة، فالتكوين يوفر لنا مستوى من الثقة يف العاملُت
إكسابو رلموعة من األمناط و  عداده،و الفرد تأىيلوغَتىا من ادلصطلحات اليت تتفق على ، يسمى تكوينا تعليميا

من  أنواعيفة معينة مستخدمة يف ذلك طرق شىت تنبثق منها ظمن القيام بو لسلوكية اليت سبكنو ادلهارات او  الفكرية
 3.التكوين

 : لمحة تاريخية عن التكوين : 1-2

ال وليدة الساعة بل إهنا نتاج تطور بشري عرب و  ال تعد فكرة جديدة، إن فكرة التكوين بشكل عام
 أعتمدتوحي بأن األسلوب الذي و ، تطورىاو  تاريخ نشأة مهنة ادلكتبات ات السنُت من قبل إلقاء نظرة علىعشر 

                                                           

 .189.ص.2003.عمان:دار وائل،2.طيجي.إدارة الموارد البشرية:مدخل إستراتعباس، سهيلة-2
التقنيات الحديثة : دراسة حالة مناهج التكوين و  كتبات في مواجهة تدفق المعلوماتالتكوين في علم الممسراء . ، كحالت،  فاطمة، طواىري -2

 . 26ص ، 2004، . مذكرة ليسانس : علم ادلكتبات : قسنطينة في قسم علم المكتبات بجامعة قسنطينة
 .  26ص ، ادلرجع السابق .حبيب، الصفاح -3
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مث نقل تلك ، اخلربة العملية أثناء العمل إكسابو  عليو يف العصور األوىل لتنمية ادلهارات كان يتمثل يف ادلمارسة
سيطرة التقنية على الو  اصلةادلعارف إىل األجيال ادلتتالية إال أن ىذا األسلوب مل يصمد طويال أمام التغَتات ادلتو 

 1احلياة العصرية .

بالتايل إجياد برامج مالئمة للتطوير و  وسائل جديدة لنقل ادلعارف ابتكارو لقد أدت تلك التحوالت إىل 
يعود الفضل يف وضع جذور التطوير ادلهٍت و  إحاطتهم بادلستجدات اجلارية يف ادليدان .و  رفع كفاءة ادلهنيُتو  ادلهٍت

إىل أمهية تكوين ، ممنذ ما يقارب مئة عا انتبهوإىل جهود بعض الرواد األوائل الذين ، للعاملُت يف ادلكتبات
األمر الذي دعاىم إىل وضع التوصيات اليت ، تعليمهم استمرارو  معلوماهتم ثيمساعدهتم على ربدو  ادلكتبيُت

 ،كت ي من جانب ادلؤسسات ادلهنية تدعو إىل تبٍت التكوين ادل

ذلك و  أول من وضع خطة التكوين ادلكتبيُت « melvil dewey »ديوي  لملفي ادلكت ي اعتربقد و 
ادلنزيل عن و  م حيث أكد على أمهية التدريب ادلهٍت 1898السنوي "للجمعية األمريكية"عام  االجتماعمن خالل 

و ،ُت بادلعارف األساسية يف اجملال دورىا يف تزويد ادلكتبيو  طريق ادلراسلة كما تطرق إىل ادلميزات معاىد ادلكتبات
م أن سبنح شهادات  1898يف العام نفسو  اقًتحىو " وليام بريت" الذي و  ي رائد آخر يف اجملالتبع ديو 

بالدورات التدريبية  االلتحاقمشجعا على و  للمكتبيُت بعد أدائهم للتدريب ادلهٍت الرمسي حىت تكون حافزا ذلم
 2مستقبال .

يف األدبيات إىل العام  استخدامويخ يذكر " السرحيي " أن مصطلح " التكوين ادلكت ي " يعود تار و 
 Bibliothéqueرللد أدبيات ادلكتبة  ضمن  ذلك و  كرأس موضوع  استعملأن نفس مصطلح و ، م 1956

littérature  التسعينات حبيث أصبح و  احملاوالت يف فًتة الثمانيناتو  و تواصلت اجلهود،م  1971يف عام
األمر الذي كان باعثا على تعدد أمناط ،  من أجل مسايرة التطوراتينظر إىل التكوين على أنو ضرورة للمكتبيُت

يف عدد ادلدارس ادلتخصصة  تضاعف، القرن العشرين ا شهدكماذليئات ادلهتمة بالتكوين ، انتشارو  تطوير ادلكتبيُت
باإلضافة إىل قيام تعاون دويل يف رلاالت سياسة ، طرق التكوينو  تنوع احملتوياتو  يف تنظيم الربامج التطويرية

كما خصصت برامج تدريبية من طرف بعض اذليئات ادلهتمة يدعم ،  تقومي ادلتدربُتو  إعداد الربامجو  التكوين
                                                           

المعلومات بالمكتبات الجامعية في ظل البيئة الرقمية : دراسة ميدانية  ختصاصيإلآفاق التكوين المستمر و  واقعفتحي .  ،عباس-1
 .22.ص ، 2015،العلوم الوثائقية و  التوثيق .وىران :قسم ادلكتباتو  .رسالة ادلاجستَت يف علم ادلكتبات المركزية لجامعة هواري بومدينبالمكتبة

 .24-23ادلرجع نفسو.ص،ص-2
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  عامل ادلكتباتيفالتكنولوجيات احلديثة و  ستجداتذلك إلحاطتهم بادلو ، النامية التكوين للعاملُت يف البلدان
 1ادلعلومات .و 

 : أنواع التكوين : 1-3

معارف نظرية عامة إىل ما ىو و  سبق يتبُت لنا أن التكوين يتعدى عمليات تعليم أو تلقُت معلومات شلا
تدرس ىذه ادلادة أساليبو  عرفة بادلادة بكيفياتصهر ادلو  مجأعقد فمن خالل التكوين يتم دو  أمشل من ذلكو  أعمق

الزمن الكايف  تدل علىلكن عملية "الصهر " اليت و  الطرائقو   *2مع الفهم ادلسبق خلصوصيتها اإلبستيمولوجية 
تطرح كلها ،  أو ادلكان ادلفضل للقيام هبا أو الوسائل الكفيلة بتحقيقها بل حىت معايَت صلاعتها، لنجاحها

ال أدل عن ذلك و  أمناط التكوينو  تعددت بذلك أنظمةو  مقًتحات الباحثُتو  حوذلا اآلراء انقسمتإشكاليات 
 من حيث كيفياتو، من حيث طبيعتو، تم فيوين حيث ادلدة من حيث ادلكان الذي مو  أنواع التكوين اختالفمن 

فإن اإلحاطة بأصناف التكوين دون اإلخالل بادلوضوع مهما يكن ، كذلك من حيث الًتكيبة البشرية القائمة بوو 
 3يتطلب من الباحث تبٍت معايَت تصنيفية واضحة مسبقا .

يتحدث عن كثَت من األنواع مثل : التكوين   legendreفمن حيث طبيعة التكوين صلد أن لوجوندر 
التكوين ،  le formation industrielleالتكوين الصناعي ، le formation artistiqueالفٍت  

 la formation préالتكوين ما قبل ادلهٍت ، la formation morale األخالقي 
professionnelle . 

 la formationالتكوين القاعدي   la formation généralالتكوين العام 
fondamontale . 

                                                           
 .24-السابق.ص. ادلرجع، فتحي . ،عباس-1
دبعٌت : علم دراسة فهي إذا دراسة العلوم النقدية . تعترب  و  logosو : نقد  eposteme: كلمة مؤلفة من مجع كلمتُت يونانيتُت  الإلبستمولوجيا*-2

من صاغو ىو الفيلسوف  اإلسكتلندي  منظور ادلعرفة ادلصطلح حبد ذاتو ) إبستيمولوجيا( يعتقد أنو  نظرية ادلعرفة أحد فروع الفلسفة اليت تدرس طبيعة
ىي زبتلف هبذا عن علم مناىج العلوم ) ميثودولوجيا ( ألن بيستيمولوجيا و ، يعرفها الالند يف معجمو الفلسفي بأهنا فلسفة العلوم رفَتيفريدريك جيمس 

 بيان قيمتها .و  نتائجها لتحديد أصلها ادلنطقيو  فروضهاو  تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم

 .25ادلرجع السابق.ص.-3
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ت الًتبوية منها التكوين أما من توقيت أو زمن إجراء التكوين صلد مصطلحات كثَتة ترد يف ثنايا األدبيا
التكوين  la formation complémentaireالتكوين التكميلي  la formation alternéeاألويل 
 la formationالتكوين من أجل إعادة الًتتيب ادلهٍت  la formation continueادلتواصل و  ادلستمر

de reclossemnt  التكوين أثناء اخلدمةla formation en cours d’emploi  غَتىا و، 

كما ديكن أن نتبٌت معيار احليز ادلكاين الذي ذبري فيو عملية التكوين حلصر أنواع التكوين اليت ديكن 
 la formation dansادلفاضلة بينها ومن بُت ادلصطلحات اليت ذكرىا لوجوندر مثال : داخل ادلؤسسة 

l’entreprise   التكوين يف ادلخربla formation laboratoire التكوين خارج مكان العملla 
formation en dehors du poste .  

 auroأما من حيث ادلسامهُت فيو أو القائمُت بو فنجد مصطلحات منها : التكوين الذايت 
formation   التكوين يف مجاعةla formation en équipe . 

 ه ال تعٍت بالضرورة أهنا أصناف متمايزةإن ما جيب مالحظتو ىو أن أشكال التكوين ادلشار إليو أعال
 أمناط التكوين بطريقة أسهلو  لكنها مناذج عن ادلصطلحات الكثَتة اليت تعرب هبا أدبيات التكوين عن مستوياتو 
 1ادلستمر .و  فيما يلي سنحاول التعرف على كل من التكوين الذايتو 

 :   Auto Formation : التكوين الذاتي : 1-3-1

األفضل ىو الذي يعتمد على ادلعلومات ادلتطورة  تتغَت إىلأن تنمو تعٍت أن و ، يا دبعٌت أن تنمو" أن رب
البيئة الصاحلة و  تلك اليت يكسبها اإلنسان بنفسو عن طريق التكوين الذايت حيث يتيح لو ذلك الوسط، احلديثة

 يعرف معجم اللغة العربية بالقاىرة التكوين الذايت  على أنو " عملية تتم هبا تربية ادلكت ي بنسفو  نتيجةو  للعمل .
 2." االجتماعيةصلتها و  للدوافع الذاتية

                                                           

المعلومات بالمكتبات الجامعية في ظل البيئة الرقمية : دراسة ميدانية بالمكتبة  ختصاصيآفاق التكوين المستمر إلو  واقع. فتحي  ،عباس-1
 .27،ص.2015.العلوم الوثائقية و  التوثيق .وىران :قسم ادلكتباتو  .رسالة ادلاجستَت يف علم ادلكتبات المركزية لجامعة هواري بومدين

 
 .30-28ص-.صالسابق عباس ،فتحي.ادلرجع-1
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 قف نفسك بذاتكثو  ك البحث عن ادلعلومات جبهدو  أنو مبدأ تعلم كيف تعلم نفسك، يعرف كذلك
التكوين الذايت باألسلوب   Bishop يعرف، من احملاور األساسية اليت يقوم عليها ادلنهج ادلتطور أصبحالذي و 

ادلهارات بالشكل الذي و  ادلعلومات الكتسابادلرور على سلتلف ادلواقف التعليمية الذي يقوم فيو ادلتعلم بنفسو ب
كما يذكر كارل روجرز  يف ىذا الصدد  أن " الشخص ادلتكون ىو ،ادلتعلم زلور العملية الًتبوية  ديثل فيو

ىو و ، يطىو الشخص الذي يتعلم كيف يتعلم كيف يتالءم مع الوسط احملو  الشخص الذي يتعلم كيف يتعلم
بل جيب أن يكون التغَت ، الشخص الذي يدرك أنو ليس ىناك معلومات هنائية ديكن أن يكتفي هبا اإلنسان

معٌت يف العامل احلديث و  لتكوين ىدفالالقاعدة اليت ذبعل و  ىو األساس ادلعتمد على عملية البحث عن ادلعلومات
العملية اليت  االذباىاتو  األساسيةيركز على تكوين ادلهارات . دبعٌت آخر أن التكوين الذايت يف مفهومو ادلتطور 

تتقادم و  ليس رلرد وعاء تصب فيو ادلعلومات تتغَتو  ادلعلومات قادرا على تعليم نفسو بنفسو إختصاصيذبعل 
تطرق حسن جامع إىل التكوين الذايت شارحا إياه ب " األسلوب الذي دير بو ادلتعلم ، يف نفس السياقو  بسرعة .

شلا يؤدي إىل  االذباىاتو  ادلهاراتو  دلعلوماتتبعا دليولو ليكتسب او  على ادلواقف التعليمية ادلتنوعة بدافع من ذاتو
أي و ، مىت ينتهيو  أين يبدأو  ذلك أن ادلتكون ىو الذي يقرر مىت، من ادلكون إىل ادلتكون االىتمامزلور  انتقال

 .......القرارات اليت يتخذىا و  عن النتائجو  البدائل خيتار مث يصبح مسؤوال عن تكوينوو  الوسائل

لب هتيئة البيئة التكوينية حبيث حيدد ادلكون عملية طعريف يتبُت أن التكوين الذايت يتالت من خالل ىذا
حيسن يف العملية التكوينية فيقوم ذايت من خالل " و  يكتشف مواطن اخلطأ فيعدلو  التكوين اليت يقوم بو ذاتيا

تكوين الذايت حسب حسن عبد الشايف فمهارات ال،يق مقارنة عملية بنتائج منوذجية التغذية الراجعة "* أو عن طر 
على نشاطو و  على نفسو  االعتماداألساليب اليت سبكن ادلكت ي من و  ال تتأيت إال عن طريق إكساب ادلهارات

ثابتة حبيث يزداد ىذا النمو بعد أن يًتك مقاعد و  الشخصي يف احلصول على ادلعلومات من ادلكتبة بصورة منتظمة
 1مث يستمر معو مدى احلياة . ،ىل احلياة العملية يتجو إو  التعليم الرمسي
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 . la formation continue: التكوين المستمر : 1-3-2

ىو أمر و  ادلبتكرةو  إن العنصر الرقمي الذي نعيش فيو حيتاج إىل التكوين مستمر على التقنيات اجلديدة
، جسد يف ادليدانتمن خالل التدريب على التقنيات اليت ت ،واكب التطورات ادلتالحقةيحيتاج إىل برامج مناسبة 

إن مل نقل أكثر ، التأىيل وىناك حاجة ماسة إىل وضع إسًتاتيجية طويلة األمد للتدريب ادلستمر سباما كإسًتاتيجية
 1.أمهية

 سنأيت على شرح مفصل ذلذا النوع من التكوين يف ادلبحث الثاين .و  

 : اإلطار القانوني للتكوين : 1-4

اهتم . ربط ترقيو  م ادلهنية بصفة دوريةذبديد معلوماهتو  ربسُت مستواىمو  إن إلزام كافة اذليئات ادلستخدمة
اخلاص بعالقات العمل  90/11من القانون  57منها ادلادة و ، التنفيذيةو  نصت عليو كافة النصوص التشريعية

م ادلتعلق  1985مارس  23ادلؤرخ يف  85/59من ادلرسوم اجلزائري رقم  52إىل   53ادلواد من و ، الفردية
اإلدارات العمومية ) كحق من احلقوق ادلوظفُت األساسية (. و  بالقانون األساسي النموذجي لعمال ادلؤسسات

 2وواجب من واجبات ادلصاحل العمومية بنية : 

ذبديد ادلعلومات لتحسُت و  ربسُت ادلستوىو  ذلك بتويل أعمال التكوينو  ضمان الًتقية الداخلية للموظفُت -
 اجلهود اليت يبذلوهنا .و  استعداداهتمتأىيل العمال حسب 

فيما يتعلق و ، مع الوظيفة العمومية ادلرشحُتإصلاز أو ادلشاركة يف إصلاز األعمال ادلخصصة لضمان تكييف  -
بالفعل فقد صدر و  ربيل الفقرة اخلامسة من نفس ادلادة على ربديد كيفيات تطبيقو، كيفيات تطبيق ىذا النصب

 م ادلتعلق بتكوين ادلوظفُت 1996مارس  3ادلؤرخ يف 96/93ىو ادلرسوم التنفيذي رقم و  م 1996ادلرسوم عام 
 3ذبديد معلوماهتم .و  ربسُت مستواىمو 

                                                           
 . 25.21ص.ص ، نفسو ادلرجع -1
 . 49.47ص.ص ، ) د.ت (، وىران : دار الغرب، . األسس النفسية للتكوينبوفجلة، غيات  -2
، المركز الجامعي معسكر : رسالة ماجسير. اإلتجاهات الحديثة في تسيير الموارد البشرية في اإلدارات العمومية : حالة العريب ، غريسي-3

 ) بتصرف ( 170ص ،  2000، وهران : معهد العلوم اإلقتصادية
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 وضعت ىذه القوانُت لتحيق صلاعة التكوين إذا " جيب الوصول إىل تنمية الفعالية عند ادلوظف 
 توفَت إمكانيات الًتفيعو  رفع معنويات ادلوظفو  العادات السيئة يف العمل استعبادو  يف مدة التمرس االختصارو 
ها فاذلدف من النشاط ىو ربقيق تغيَت معُت اليت أنتج باآلثارتقاس فاعلية التكوين "و  1ربسُت مستوى اإلدارة .و 

 2ادلؤسسة ."و  للفرد

 ربسُت ادلستوىو  تنسيق عملية التكوينو  اإلطار كلفت مصاحل الوظيفة العمومية بتخطيط ىذا و يف
أىداف و  بالوظائف العمومية أو التكيف مع مناصب العمل وفق مهام لاللتحاقذبديد ادلعلومات سواء و 

 التقنية و اإلداريةبالنظر إيل التطور ادلًتابط بُت ادلؤىالت  األوليةواحتياجاهتاارات  العمومية اإلدو  ادلؤسسات
 3سلصصات ادليزانية ادلوصدة ذلذا الغرض .و 

اخلربات اليت تؤىل إىل العمل و  من خالل ىذا ديكننا أن نستخلص أن التكوين ىو عملية مجع ادلعارفو 
ليس رلرد تسجيل و ، مهٍت زلدد .كما أنو بيداغوجي أكادديي إطاريف  دماجاالنو  قصد التوظيف، الناجح

طرح األفكار و  إبداء اآلراء يف التحليلو  والتغيَت والنقدالقدرة على التقدم  اكتساببل أنو يهدف إىل ، للمعلومات
 اإلبداعية اجلديدة .

إال أن ، سبيل لبداية ادلهنةو  ل طريقةو بالرغم من أن التكوين الرمسي ادلؤدي للدرجات األكادديية أفض
لعل السبب يف ذلك أن احلاجة تدعو الفرد إىل و ، ذلك يف الواقع ما ىو إال أول الطريق دلتابعة التعلم مدى احلياة

 4. االىتماماتتوسيع حقول و  متابعة التطورات اجلديدة

، مراكز ادلعلوماتو  بالنسبة للعاملُت بادلكتبات، أمهية التكوين ادلستمر ازدادتيف خضم ىذه ادلعطيات و 
دبنصب  التحاقوو تقنيات العمل ادلتصل دبهنتو بعد ،أنو تبُت ميدانيا أن اخلريج تفوتو الكثَت من ادلعلومات و  خاصة
وين من ىنا أصبح التكو  ادلعلوماتو  يف ظل تسارع وتَتة التطورات التكنولوجية اليت تشهدىا حقل ادلكتبات، عملو

ادلكتبات يف سلتلف مراحل حياتو  إختصاصيالذي يتلقاه  دلنظم، منطقيا للتكوين القاعدي أو ا امتداداادلستمر 
 الدراسية .

                                                           
عمان : دار ، 2، طManagement Humain Resourceإدارة الموارد البشرية=ياسُت كاسب اخلرشة  . ، خصر  كاظم محود -1

 ) بتصرف ( 140.141ص.ص ، 2006، ادلسَتة
 .  170.، ص قادلرجع الساب -2
 .102 –،ص  1996التوزيع ،و  .القاىرة : عصمى للنشر التكوينو  التأهيلو  البحث العلميو  دراسات في المعلوماتربوكة عمر .،مزلَتق  -3
 . 40.39ص.ص ، ) د.ت (، باريس : منشورات عويدات، بَتوت، 2. ط . تدريب الموظفتقدمي عدنان إسكندر ، حسن احلل ي -4
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 :المكتبات و  المعلومات ختصاصيإل مرالتكوين المست -2

 مفهوم التكوين المستمر :  -2-1

منو العمال الذين ديارسون يف قطاعات أو رلاالت تستدعي ربديث  يستفيد" ىو ذلك التكوين الذي 
فيصبح بذلك التكوين ادلستمر ، ربسُت مؤىالهتم وفقا للتطورات احلاصلة يف ادليدان الذي ينشطون فيوو  معارفهم

 مرد وديةبالتايل ربقيق و  ءاألداوسيلة للتنمية ادلهنية تساعد على ربسُت مستوى ، مستوياتوو  دبختلف أنواعو
 .أفضل

 لم مع التطور الصناعيليتمكن من التأق، كما يعرف التكوين ادلستمر بأنو : " تكوين إضايف يستفيد منو العامل
التقنيات و  تطبيقية(، تتناول تطور العلوم، " دروس أو مقررات بيداغوجية ) نظرية بأنوو يعرف كذلك ،العلمي "و 

 1. احملًتفُت"فعالية لدى العاملُت هتدف إىل ربقيق

التنمية ، توجد تسميات عديدة تستعمل للداللة على التكوين ادلستمر كالتكوين ادلتواصل، و ذبدر اإلشارة إىل أنو
ىي مشتقة يف األصل من التسمية و  كما يستعمل البعض تسمية الرسكلة،  التأىيل ادلهٍت، التكوين ادلستدمي، ادلهنية

 .2(recyclage)الفرنسية 

تأىيل  اكتسابىو رلموعة ادلعايَت ادلعتمدة هبدف و ، و التكوين ادلستمر ىو: عبارة عن تدريب مهٍت متواصل
 .  3الذي تتكفل بو الدولة أو ادلسؤولُت عن العملو  مهٍت للعمال ن

ديد ومن خالل ما سبق من التعريفات ديكننا أن نقول أن التكوين ادلستمر ىو مواصلة للتكوين األويل هبدف ذب
قصد التطوير من أجل التميز يف  ، مسايرة التطورات السريعة يف ادلعلوماتو ، قدرات مهنية عالية اكتسابو  ادلعارف

 .كل ما ىو جديد يف ادليدان ادلهٍت

 

 
                                                           

، 2011، التوزيعو  قسنطينة : دار هباء الدين للنشر، تأثيراته على المهنة المكتبية : الحالة الجزائرية نمودجاو  مجتمع المعلوماتمراد . ، كرمي-1
 .19ص 

 .19ادلرجع نفسو.ص، -2
3-le petit larousse :illustré .paris :ed .la rousse ,2013.p.474. 
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 أهداف التكوين المستمر : -2-2

فهو يسعى إىل ربقيق مجلة من ، خاصة منها رلال ادلعلوماتو  نظرا لضرورة إلزام التكوين ادلستمر يف مجيع اجملاالت 
 من بُت ىذه األىداف صلد : و  األىداف دلسايرة التطورات ادلتالحقة

سواء يف اجملال اخلاص هبم أو يف اجملاالت ، ادلهارات اجلديدةو  ن للمفاىيم أو ادلعارفأن جيعل ادلهنيُت مسايري -*
 ادلناسبة أو ادلرتبطة معا .

 يف مستقبلهم ادلهٍت .ات اليت ربدث َت إعدادىم للتغ -*

 ربديث تعليمهم األساسي . -*

 1.ذبديد نشاطهم يف سلتلف النواحي ادلتعلقة بتعليمهم األساسي -*

فالتكوين ادلستمر يؤدي يف ادلدى الطويل إىل الضغط على ، التقليل من ادلخاطرو  يف التكاليف االقتصاد-*
 التكاليف بالتقليل من األخطاء .

 ثقتو.و  العامل ورضائو أداءرفع مستوى  -*

 2خاصة التكنولوجية وربسُت بيئة العمل.و  تسهيل التكيف مع سلتلف التغَتات الطارئة -*

فهذا اذلدف عام يهم مجيع ، مهارات ادلتكونو  ادلعارفو  ذلك بتقوية القدرات التقنيةو  الرفع من ادلنافسة -*
 العمل للدور ادلهٍت العايل.يسمح دبواكبة مناصب و  الفئات ادلهنية داخل ادلؤسسة

 3الرفع من طموحات العامل أو ادلتكون ادلستمر ضلو ادلستقبل . -*

 اإلقتصادية .و  األمثل للتقنيات احلديثة من النواحي الفنية االستثمارربقيق  -*

                                                           
.مذكرة  . التكوين المستمر لعمال المكتبات الجامعية : دراسة حالةعمال مكتبة جامعية منتوري بقسنطينةمعمري زينة ، عبابسة صليحة-1

 .46،ص .2001ادلعلومات .قسنطينة: جامعة منتوري ،و  ليسانس : علم ادلكتبات
كتبات الجامعية : جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل في تكوين رسكلة العاملين في المmeda tempusدور تكتلبن زكة وسام .-2

 . 99.ص. 2010.بقسنطينة : جامعة منتوري،  نموذجا .مذكرة ماستر علم المكتبات
 تكوين المكتبيين بالمكتبات الجامعية في ظل تكنولوجيا المعلومات : دراسة ميدانية بمكتبة كلية العلوم الطبيةبودبزة عبلة : ، بلعطار ديينة-3
 .34.ص.2012 ، .مذكرة ماسًت :علم ادلكتبات قسنطينة : جامعة منتوريفروعها بقسنطينةو 
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شلا يستدعي توثيق العالقة بُت ، األسس النظرية يف رلال زبصصوو  ادلبادئ العلميةو  تطوير قدرات ادلتكون -*
 ادلعلومات العلمية من ناحية أخرى .و  ادلعارفو  من ادلفاىيمو ، التطبيقية من ناحيةو  األدائيةادلهارات 

 1يف رلال ادلهنة. ادلهاراتاحلصول على قاعدة عريضة من -*

 :أهمية التكوين المستمر:2-3

ادلعلومات خاصة عند ظهور التقنيات أو الوسائل احلديثة، فالتكوين  ختصاصيتظهر أمهية التكوين ادلستمر إل
الذي  األمريف مهنتو اليت تطورت بشكل كبَت نتيجة الثورة اليت أحدثتها تكنولوجيا ادلعلومات،  اندماجويسهل 

 2جعل الوظائف التقليدية تتغَت وتًتاجع.

 وديكن إبراز أمهية التكوين ادلستمر يف النقاط التالية:

  عليو من تبعات ومسؤوليات إدارية من  وما يًتتباكتساب مهارات للًتقي الوظيفي،  إىلحاجة العاملُت
 3نوعية خاصة.

 جملتمعمنح ادلتكون القدرة على مسايرة كل التطورات احلاصلة يف ا. 
  إكساب ادلتكونُت مهارات التعامل مع الوسائل التكنولوجية احلديثة من خالل توضيح النقاط الغامضة

 باستعماذلا.وتبسيط كل العمليات ادلعقدة ادلتعلقة 
  ىذه  الستعمالالقدرة على مالحقة كل ادلعلومات الصادرة من خالل ادلعرفة اجليدة بالتقنيات ادلختلفة

 .الوسائل
  القدرات دبا يتناسب مع النظم اجلديدةو  ادلعارف واخلرباتتطوير. 
 رفع درجة الرضا الشخصي لدي ادلتكون دلا يتلقاه من تدريب. 
   4.كفاءة العملتشجيع مراكز ادلعلومات للتعامل فيما بينها للقيام بدورات تدريبية،هبدف رفع 

 

                                                           

 .93ص.-.ص2003.ليبيا: ادلركز العريب لتنمية ادلوارد البشرية،إقتصاديات التعليم والتدريب المهنيواصف ادلصري،منذر.
 .31فتحي. ادلرجع السابق.ص.، عباس -2
.قسنطينة:جامعة ودورهما في تدريب المستفدين:مجلة المكتبات والمعلوماتالجامعةوالمكتبة مزيش،مصطفي. -3

 .103.ص.1،2006،ع.3منتورديج.

 .33بلعطار،ديينة،بوديزة،عبلة.ادلرجع السابق.ص.-1
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  1ناحية وإضافة مهارات ومعرفة جديدة.على ادلهارات ادلوجودة من  اإلبقاءيساعد التكوين ادلستمر على 
من بينها التكوين ادلستمر الذايت ويف ادلؤسسات التعليمية....وسوف  أنواعوالتكوين ادلستمر يقوم على 

 :كاأليتيتم توضيحها  

 : أنواع التكوين المستمر :2-4

 ولو دور كبَت يف تعليم نفسو ذاتيا، ادلكتبات مسؤوال إختصاصييعد :التكوين المستمر الذاتي : 2-4-1
من قاعدة أن التعليم  انطالقاو ، مهارتو ادلهنيةو  إلرادتو الشخصية دور كبَت يف تنمية كفاءتوو ، ربسُت مستواهو 

 2ربسُت أدائو الوظيفي .و ، ادلكتبات معٍت بتطوير معارفو إختصاصيفإن ، عملية حياتية متواصلة

بل ىي ، ألهنا أىم وسيلة سبكن من اإلطالع على كل جديد، راءة من أىم وسائل التطوير ادلهٍت الذايتو الق
 إختصاصيفقبل أن نفهم أو ما ندرسو ميدانيا جيب أن نقرأه لذلك جيب على ، القاعدة األوىل لكل عملية تعلم

يتمثل يف الوقت الذي جيب ، ر اذلام يف تنمية ادلهنيةالعنصر اآلخ ،يلتزم هباو  ينقطع عن القراءة ادلكتبات أن ال
الذي يستدعي التفرغ للمطالعة أو للتدرب على و ، يف التعليم ادلستمر استغاللوادلكتبات حسن  إختصاصيعلى 

أجهزة متوفرة  استعمالأو تعلم ، وسائل عمل جديدة أو التنقل إىل مؤسسات توثيقية أخرى لإلطالع أو الًتبص
 3هبا .

صلد أن العمل الذي يؤديو بادلكتبة يستدعي و  كليا دبكان عملو  ارتباطاادلكتبات مرتبط  إختصاصيكثَتا ما يكون   
على األسلوب الذايت يف التكوين  أعتمدفإذا ، خاصة إذا كان يتعامل مباشرة مع ادلستعملُت،تواجده الدائم 

أو العمل على ، القراءةو  حىت يتسٌت لو زبصيص فًتة للمطالعة، ينظم وقتو بطريقة دقيقةو  عليو أن ينقسم، ادلستمر
 ختصاصيالصيغة الذاتية يف التكوين ادلستمر إل اعتمادما يشجع على و  أو زادة مكتبات أخرى، احلاسوب
قسط  بلذلك فإن ىذا النوع من التنمية ادلهنية يعتمد ، االنًتنتخدمات و  الوسائلو  وعيةىو تطور األ، ادلكتبات

ىي عناصر كافية بأن تساعد على ربقيق و  ادلكتبات إختصاصيكبَت على اإلرادة الفردية وجب اإلطالع لدى 
 4التطور ادلهٍت ادلطلوب طيلة حياتو ادلهنية .

                                                           

 .37.ص.1995.القاىرة:ادلكتبة االكادديية..درسات في تعليم المكتبات والمعلوماتعبد اذلادي، زلمد فتحي،زلمود أسامة، السيد-2
 .126.ص.1999.القاىرة :ادلكتبة األكادديية ، المكتباتو  بحوث ودراسات في المعلوماتزلمد فتحي .، عبد اذلاديو  زلمد رلاىد، اذلاليل -2
 .126.ادلرجع نفسو.ص،زلمد فتحي، عبد اذلاديو  زلمد رلاىد، اذلاليل -4
 .127ص،نفسو .ادلرجع -1
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 التعليمية المتخصصة :  : التكوين المستمر في المؤسسات2-4-2

 ادلعلومات تقوم يف ادلقام األول بتكوين الوافدين إليها من الطلبةو  كليات تدريس علم ادلكتباتو  مبدئيا فإن معاىد
 لتمنح ذلم عند التخرج شهادات، الربامج الرمسيةو  على القرارات باالعتمادو  ،الدارسُت يف زبصص علم ادلكتباتو 
 مراكزو  كادلكتبات،  يف سلتلف ادلؤسسات التوثيقية، بأسالك ادلهنية ادلكتبية االلتحاقدرجات علمية سبكنهم من و 

قتصر نشاطها على ومل يعد ي، ادلعلوماتو  ولقد تطورت ادلؤسسات التعليمية يف علم ادلكتبات ،األرشيفو  التوثيق
تساىم يف إجراء دورات تكوينية تدخل ضمن التكوين  أصبحتبل ، تكوين الطلبة من سلتلف ادلستويات فقط

يف ، بقضايا تأىيل العاملُت يف رلال ادلعلومات االىتمامقد بدأ و  "،ادلعلوماتو  يف ميدان ادلكتبات ادلستمر للعاملُت
 1اليت أصبحت تتطلب موارد بشرية ذات خربات مؤىالت".، ب العملنظرا لتطور أسالي، هناية األربعينات

بنشاط ملموس يف ، " حيث قام عدد من مدارس ادلكتبات الكربى يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف الستينيات
مة ذباه مث ربول ىذا النشاط منذ السبعينيات إىل مسؤولية تا، رلال التكوين ادلستمر أو التعليم ادلهٍت ادلتواصل

ادلهنية  االحتياجاتطول حياهتم الوظيفية دلواجهة ، ادلتخرجُت .وقد تعهدت مدارس ادلكتبات دبساعدهتم
 2".ادلتغَتة

، مدارس ادلكتبات يف التنمية ادلهنية للعاملُت يف ادلكتباتو  ادلتمثل يف مسامهة أقسام، و قد تطور ىذا الدور اجلديد
تتماشى مع ، بل أصبحت تضع برامج خاصة للتعليم ادلستمر، ادلؤسسات عدد ىذه ارتفاعتتجلى ذلك يف و 

ربتاج إىل تغيَت جذري يف ، كليات تأىيل ادلكتتبُتو  أسالك ادلهنيُت ادلختلفة " كما أن مدارسو  مستويات
التغَتات بصورة أساسية تكيفت مع و  حيث أن ىذه ادلدارس بدال من أن تتوقع التطورات اجلديدة فإهنا، مناىجها

 3اليت بدأت " 

مؤطرين يف ىذا و  أصبحت احلاجة إىل مدرسُت، بالتكوين ادلستمر إىل وضع برامج خاصة االىتمامو بعدما أدى 
، حيث ظهرت وظيفة جديدة يف سلك التدريس بعلم ادلكتبات بالواليات ادلتحدة األمريكية، اجملال تفرض نفسها

                                                           
 .125.ص.1984، النشرو  القاىرة : دار غريب للطباعة، أشكالهاو  خدمات المعلومات : مقوماتهاقاسم . ،حشمت -1
 .130زلمد فتحي .ادلرجع السابق .ص .، عبد اذلادي، زلمد رلاىد، اذلاليل-2
 .222.ص.1996مكتبة اإلشعاع الفنية،.اإلسكندرية : مكتبة المستقبلو  تقنية المعلوماتاذلوش،ابوبكر زلمود .-3
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ادلقررات ادلخصصة للتكوين و  حيث يقوم ىذا ادلنسق بتدريس الربامج1تعرف دبنسق برامج التعليم ادلستمر".
 مراكز ادلعلومات .و  ادلستمر للوافدين من سلتلف ادلكتبات

فإن ادلشاركة يف التكوين ادلستمر، ذبلب مداخيل ، تنوع وظائفهاو  و باإلضافة إىل تطور نشاطات أقسام ادلكتبات
 ادلؤسسات التوثيقية اليت ترسل موظفيها إلجراء دورات تدريبيةو  كتباتدلمالية ىامة ذلذه ادلؤسسات ألن ا

ىو يسمح للمؤسسات و  تدفع تكاليف مقابل ذلك، تنمية مهاراهتم ادلهنيةو  تربصات تقنية لتحسُت مستواىمو 
عدىا على توظيف كما يسا،  وفقا دلتطلبات التطور التكنولوجي ووسائل العمل، سلابرىاو  ادلكونة بتحديث ذبهيزاهتا

 ىذا النوع من ادلؤسسات يف الواليات ادلتحدة األمريكية أنتشرلقد و ، مؤطرين يف رلال التكوين ادلستمرو  مدرسُت
ادلعلومات أصبحت تقوم بوظيفتُت و  هبذه الطريقة فإن أقسام ادلكتباتو  أدلانياو  فرنساو  خاصة يف بريطانياو  أورباو 

ىو ما و ، تساىم يف التكوين ادلستمر للعاملُت بادلكتباتو  يف التخصصالدارسُت  حبيث أهنا تشرف على تكوين
 2ربديث ادلهنة ادلكتبية .و  يعود بالنفع الكبَت على تطوير

 : التكوين المستمر في اإلطار التعاون بين المكتبات : 2-4-3

، تنمية األرصدةو  التقنيةو  على تبادل ادلعلومات العلمية، يرتكز التعاون بُت ادلكتبات يف رلال التكوين ادلستمر
حيث أصبحت قواعد شبكات ادلعلومات اليت ، تكنولوجيا ادلعلوماتو  لقد سهل ذلك تطوير وسائل البحثو 

التعاون فيما بينها مهما كانت ادلسافات اليت تفصل و  اإلطار األمثل لتطوير التبادل، تربط بُت سلتلف ادلكتبات
يكون ذلك و  التبادل يف رلال ادلكتبات إجراء دورات تدريبية لعمال ادلكتباتو  من مظاىر التعاونو  بينها جغرافيا "

يتدربون و ، من ربصيل معلومات جديدة عن طريق العمل يستفيدونأين ، عدد منهم يف مكتبة أخرى باستقبال
، اسًتجاعهاطرق و  زبزينهاو  معاجلتهاو  كيفية تنظيم األرصدةو ، األجهزة اجلديدة اخلاصة بادلعلومات استعماللى ع
قد و ، أي أنو يتم بُت مكتبات تقع يف مدينة أو جهة واحدة، قد يكون مثل ىذا النوع من التنمية ادلهنية زللىو 

يف رلال التكوين ادلستمر عن بعد التبادل و  سلتلفة شلا يسهل التنسيقيتعداه إىل التبادل بُت ادلكتبات تقع يف دول 
 3ادلكتبات . إلختصاصي

                                                           
 .19.ص.1996، .القاىرة : مكتبة العربية للكتاب المستقبلو  المعلومات العربية بين الواقعو  المكتبات .زلمد فتحي ، عبد اذلادي-1
 .19،ص.نفسو .ادلرجع -3
ادلعلومات و  .يف رللة ادلكتباتدراسة ميدانية بمدينة قسنطينة:. التكوين المستمر للمكتبيين الممارسين في مؤسسات التعليم العالي مراد ، كرمي-3

 .114-113.ص.2006.نوفمرب1.العدد3.قسنطينة.مج
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 : أسس التكوين المستمر :  2-5

 مها . اساسُتللتكوين ادلستمر 

 األسس العامة :

 ادلستقبلية للتكوين ادلستمر.و  احلاجة احلالية-

 ادلادية .و  نونيةقاالشروط ال-

 بسوق العمل . ارتباطهماأماكن التكوين مع و  ربديد اجملموعات-

 زلتوياتو.و  أىداف التكوين-

 فيجب أن تشمل العناصر التالية : األسس الخاصة :

 األىداف اخلاصة للتدريب -

 احملتويات الفردية دلوضوعات التكوين ادلستمر .-

 ادلناىج التعليمية .و  الطرق-

 الئمة .التجهيزات ادلو  الوسائل-

 1نتائجو.و  تطوير التكوين ادلستمر-

 : التكوين المستمر في التشريع الجزائري : 2-6

ذلك من خالل القانون األساسي العام للوظيفة و  تأىيل ادلوظفُت نو  التشريع اجلزائري دبجال التكوين ادلستمر أىتم
 2العمومية الذي سبثل يف :

                                                           
.قسنطينة : سلرب تكنولوجيا إتجاهاته الحديثة و ، أنواعه، المعلومات : أهدافهو  التكوين العالي في علوم المكتبات .عبد اللطيف ،صويف -1

 .85-84.ص.2002، التنمية الوطنيةدورىا يف و  ادلعلومات
 يتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية . 2006يوليو سنة  15ه ادلوافق ل  1427مجادى الثانية عام  19ادلؤرخ يف  03-06األمر رقم -1
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 :2006يوليو سنة  15ه ادلوافق ل 1427ثانية عام مجادى ال 19ادلؤرخ يف  06/03األمر رقم -

 فُت وواجباهتم يف : ظحقوق ادلو و   الذي خيص الضماناتحيث تطرق يف الفصل األول من الباب الثاين

 الرتبة خالل حياتو ادلهنية .و  الًتقيةو  ربسُت ادلستوىو  تكوينللموظف احلق يف : على أن 38ادلادة 

ربسُت مستواىم على أنو سياسة من الضروري و  اعتربت ىذه ادلادة من نفس القانون تكوين ادلوظفُتو  :56ادلادة 
 تنفيذىا . 

ربسُت ادلستوى بصفة و  و جاء يف الفصل اخلامس اخلاص بالتكوين : يتعُت على اإلدارة تنظيم دورات التكوين
. وقد 104ىذا ما مشلتو ادلادة و  ،تأىيلو دلهام جديدةو  هنيةترقيتو ادلو  دائمة قصد ضمان ربسُت تأىيل ادلوظف

مدتو وواجبات و  كيفيات تنظيموو  ربسُت ادلستوىو  بالتكوين االلتحاقعن شروط  105تكلم ادلشرع يف ادلادة 
 دقيقة وواضحة ذلذه الشروط. دلًتتبةعلى ذلك،ولكن مل يذكر التحديد بصفة ا وحقوقها ادلوظف

سياسة تسيَت تقديرية للموارد  إطار: على أنو يتم تسيَت ادلسار ادلهٍت للموظفُت يف  111 كما نصت ادلادة
ادلخططات السنوية أو ادلتعددة السنوات و  تكرس من خالل ادلخططات السنوية لتسيَت ادلوارد البشرية، البشرية

 ربسُت ادلستوى .و  للتكوين

: بأن ينشر ىذا األمر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  224و جاء يف آخر مادة من ىذا القانون ن ادلادة 
على كامل الًتاب و  وذلك لكي يكون ىذا األمر إلزامي التطبيق يف كل ادلؤسسات ادلعنية،الدديقراطية الشعبية 

 الوطٍت .

 مشاكل التكوين المستمر : و  معوقات -2-7

يرى بعض ، ادلعلومات خاصة إختصاصيو  دوره يف تنمية العاملُت عامةو  على الرغم من أمهية التكوين ادلستمر
ادلختصُت أن ىذا النشاط ما زال يعاين يف عادلنا العريب من بعض ادلظاىر السلبية اليت ربول دون بلوغ و  اخلرباء

 :تتجلى تلك ادلظاىر فيما يلي و  األىداف ادلنشودة

 لُت ألمهية الدور الذي يلعبو التكوين ادلستمر .و بعض ادلسؤ  جهل -
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أي افتقارىم للفهم السليم ، العاملُت بأن الدورات التكوينية سبثل عدم قدرة العامل على القيام بعملو اعتقاد -
 ألمهية التكوين ادلستمر.

 تقييمو  تنفيذو  يف زبطيط والعملية العلميةأصولو و  عدم توفَت ادلكونُت األكفاء فالتكوين علم لو منهجيتو -
 متابعة النشاط التكويٍت .و 

 زبطيط العمالة .و  الًتقيةو  سياسات النقلو  عدم وجود إسًتاتيجية متكاملة تربط بُت التكوين -

 النتائج ادلتحققة منو.و  غياب التقييم لربامج التكوين ادلستمر -

 .متنوع يف سلوكات ادلتدربُت و  كبَت  اختالف -

 التحسيس عند اذليئات الوصية فيما خيص أمهية التكوين ادلستمر . انعدام -

 إضافة غلى ضيق الوقت .و  ادلاليةو  نقص اإلمكانيات ادلادية -

 صعوبة ربديد حاجات ادلشاركُت . -

 إىل كل حاجيات ادلشاركُت . االستجابةصعوبة -

 أي الًتكيز على عدد ادلشاركُت يف النشاطات التدريبية، بالكم دون الكيف يف الربامج التكوينية االىتمام -
 ليس نوع ادلهارات أو السلوك اليت يكتسبوهنا من تلك النشاطات .و 

 ادلشاركُت استياءو  الًتكيز على ادلنهج األكادديي النظري كأسلوب للتدريب األمر الذي ينتهي عادة بضجر -
 1يف الربامج التدريبية . االستمراريةو  إىل ادلنهجية االفتقار،و ادة قناعاهتم بعدم جدوى التدريب لتايل زيباو 

 في بيئة التكوينية المعلومات إختصاصي -3

 المعلومات :إختصاصي  تعريف -3-1

 ادلعلومات فمنهم من يعرفو بأنو : ختصاصيىناك مجلة من التعريفات إل

                                                           
 .57-56عباس فتحي .ادلرجع السابق ،ص.-1
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ىو الذي يتعامل مع و  معاجلةو  تنظيماو  إقتناءاو  مجعاو  اختياراخص الذي يتعامل مع مصادر ادلعلومات ش" ال
بيانات عن طريق اإلعارة اخلارجية أو إتاحة اإلطالع الداخلي لو و  تفيد فيقدم لو ما حيتاجو من معلوماتسادل

أو إعداد قائمة ادلصادر ، اليت يتقدم هبا ادلستفيد االستفساراتو  لةئأو اإلجابة عن األس، داخل مرفق ادلعلومات
  1اىتماموإحاطة ادلستفيد علما باجلديد يف رلال و  شبكات ادلعلوماتو  البحث يف قواعد البياناتو  اليت حيتاجها

مرافق على و  على مستوى عايل ألداء العمل دبؤسسات أكادديياكما يعرف : بأنو الشخص الذي يتلقى تعليما 
 و يعرفو ادلعجم ادلوسوعي بأنو شخص يهتم دبعاجلة البيانات يف رلال من رلاالت ادلعرفة .. 2أنواعها اختالف

علم ، علم ادلكتبات، ىناك من يعرفو بأنو شخص ذو تعليم أكادديي يف عدة رلاالت : احلاسب اإللكًتوين
 . 3إدارة األعمالو  ىندسة النظم، ادلعلومات 

يا جيعلو قادرا على أن ديادلعلومات ىو الشخص الذي يتلقى تعليما أكاد إختصاصيتتفق ىذه التعريفات على أن 
 تقدمي اخلدمات للمستفيدين بواسطة التكنولوجيا ادلتطورة منها احلاسوبو ، ادلعلوماتو  يعمل يف رلال ادلكتبات

 غَتىا .و  االنًتنتو 

 4المعلومات : إختصاصي إلىأسباب التحول من المكتبي  -3-2

تتغَت بصفتها ادلعٍت األول و  ادلعلومات أن تتطورو  إن التحول ضلو رلتمع ادلعلومات يفرض على مهنة ادلكتبات
الوجود رلموعة من األسباب أدت  إىلمن مث برز و ، من حيتاجها يف وقتها ادلناسب إىلبإيصال ادلعلومات 

 ادلعلومات ديكننا إمجاذلا فيما يلي : إلىاختصاصيمن ادلكت ي  إلىاالنتقال

 

 

 

                                                           
 . 9ص ، 2000، 3000رللة العربية  .راكز المعلوماتمو  المعلومات في المكتباتأخالقياتزلمد فتحي . ، عبد اذلادي -2
 . 73ص ، 1995، الرياض : دار ادلريخ .المعلومات و  . المدخل الى علم المكتباتأمحد ،بدر  -3
 . 34، 1987، التوزيعو  القاىرة : العريب للنشر .الناميةو  المعلومات في الدول المتقدمةو  المكتباتزلمود أسامة . ، سيد -4
. مذكرة ماجستَت.جامعة قسنطينة.كلية العلوم االنسانية: قسم علم ادلكتبات والعلوم دور إختصاصي المعلومات في إدارةالمعرفةماضي ،وديعة.-4

 .72-71.ص.ص.2009الوثائقية،
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 المعلومات : انفجارأوال : 

تنمو  أخذتاإلنتاجية تدفقا ىائال يف ادلعلومات اليت و  مؤسساهتا العلمية الثقافيةو  تواجو اجملتمعات ادلعاصرة
تاج ادلعلومات اىل ربول إنو ، ظهور زبصصات جديدةو ، التقنية احلديثةو  دبعدالت كبَتة نتيجة للتطورات العلمية

 ادلعلومات أوجها عديدة ىي : انفجارتتخذ ظاىرة و ، صناعة

 النمو الكبير في حجم اإلنتاج الفكري : -أ

ادلطبوعات و  أن حجم ادلنشورات حيث، زيادة كبَتين مل تعرفهما البشرية من قبلو  لقد عرف اإلنتاج الفكري منوا
بُت و  لعدد اإلمجايل دلا نشر يف الفًتة ادلمتدة ما بُت عصر النهضةحدىا فاقت او  1985العلمية الصادرة لسنة 

يصل ما رة ،أن اإلنتاج الفكري السنوي مقدرا بعدد الوثائق ادلنشو  إىلكما تشَت اإلحصائيات أيضا   1976عام 
دورية جديدة يف   15.000يبلغ رصيد الدورات على مستوى الدويل ما يقارب و ، مليون وثيقة 14 – 12بُت 

 كتاب .  600.000منها حوايل أما الكتب فقد بلغ اإلنتاج الدويل ، كل عام

 تشتت اإلنتاج الفكري :  -ب

، احليوية الكيمياء، ها مع بعضها ظهرت فروع جديدة مثل : اذلندسة الطبيةتفاعلو  نتيجة لتطور التخصصات
ىذا ما أبطل فائدة اإلنتاج الفكري الشامل كالدوريات اليت تغطي ، دقةو  موضوعات أخرى أكثر زبصصو 

 ظهور اإلنتاج الفكري ادلتخصص .و  قطاعات عريضة

تسيَت حىت ادلكت ي أصبح غَت قادر على و  اإلحاطة بو من قبل الباحثينو الدارسُتو  شلا جعل من الصعب متابعتو
 ادلستفيد من ىاتو ادلعلومات . أوىذا الكم اذلائل من ادلعلومات يف ادلستقبل ناىيك عن ادلستعمل 

 تعدد أشكالها :و  تنوع مصادر المعلومات -ج

أشكال مصادر و  ادلطبوعة فًتة من الزمن عرف العصر احلايل تطورا ىائال يف أنواع األوعيةبعد أن سادت 
األشكال و  االخًتاعإيرادات و  التقارير العلميةو  الرسائل اجلامعيةو  الدورياتو  الكتب إىلفاإلضافة ، ادلعلومات

 أىم مورد للمعلوماتفي العصر احلديث إىلإضافة  ادلعتمدةالوسائط و  األوعية البصريةو  األوعية ادلمغنطةو  ادلصغرة
 ما سبنحو من خدمات .و  االنًتنتىو شبكة و 
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أي مورد  استثمارتعترب ادلعلومات موردا ال ديكن بدوهنا ، إسًتاتيجيو  ادلعلومات كمورد حيوي ثانيا : زيادة أمهية
 ادلعلومات . استثمارادلوارد ادلتاحة األخرى رىينة بقدرتو على  استثمارأخر قدرة اإلنسان على 

غَت ذلك و  الطاقة الشمسية، الطاقة الكهربائية، يستثمر موارد الطاقة اجلارية ) السائلة ( اآلنو إذا كان اإلنسان 
 ما توفر لديو من معلومات حول مصادر ىذه ادلوارد باستثمارفإن ذلك ما كان يتحقق إال ، من مصادر الطاقة

 سبل اإلفادة منها .و 

 . هتماحتياجاتعقد و  تعدد فئات ادلستفيدينو  ثالثا : منو

ظهور النظم ادلتطورة و  بُت تكنولوجيا ادلعلوماتو  التزاوج احلاصل بينهاو  االتصاالترابعا : يزوغ تكنولوجيا 
 , CDأوعية التخزين ذات القدرة العالية  إىلباإلضافة Internetللمعلومات مثل : شبكات ادلعلومات 
ROM , FLASH DISK , ... 

  خدمات ادلعلومات .خامسا : ادلنافسة الشديدة يف

 1المعلومات : إختصاصي خصائص -3-2

 ىناك رلموعة من اخلصائص وىي:

اإلقبال عليو دلسايرة و  يعٍت عدم التخوف من كل ما ىو جديدو  التأقلم بسرعة مع ادلتطلبات اجلديدة : -1
 التطورات حىت تتغَت بالتايل السلوكات للتأقلم مع ادلستجدات .

على أشخاص  االعتمادعدم و  يف التكوين االستقالليةالتعلم : أي إكساب و  يف التكوين االستقالليةرفع  -2
 لتلقي ادلعرفة . آخرين

 االكتشافو  القدرة على العمل التشاوري : إذ أصبح العمل التعاوين مسة من مسات النجاح يف رلال البحث -3
 تعددىا .و  بسبب تشعب التخصصات ذلكو  ال ديكن أن يلم لوحده بكل ما ينجز يف رلال ادلعرفةو 

                                                           

الرياض : ، 2ع، 10مج ، رللة مكتبة فهد الوطنية، إدارتهاو  ندسة المعرفة. الجديد لمهنة المعلومات في عصر هحسُت جبور ، زروقي-1
 . 116.115ص.ص ، 2005
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التسلح بالقدرة على ربمل   إىلحل ادلشاكل : إذ أن اجملتمع احلايل يدفع الفرد و  القدرة على ربمل ادلسؤوليات -4
 خيتار احلل ادلناسب لكل مشكل يواجهو و  فهم مشاكلو باستمرارالصعوبات شلا جيعلو حياول و  كل ادلشاكل

من جهة أخرى و  التجديد من جهةو  الفرد مرنا كلما كانت لديو القدرة على تقبل التغيَتادلرونة : فكلما كان   -5
 القابلية للتأقلم مع ادلواقف اجلديدة .

فذلك يساعده على توفَت ، اإلبداعو  ادلعلومات من التفكَت ختصاصي: إن سبكن اإل االبتكارالقدرة على   -6
 وسائل البحث اليت حيتاجها ادلستفيدين .

ادلعلومات  إختصاصياليت تطرأ على ادلعلومات تفرض على  ادلتسارعةادلعلوماتية : حيث أن التغَتات  اليقظة -7
 .باستمرار اإلسًتاتيجيةأن يكون يقظا يف البحث عن ادلعلومات 

 1المعلومات في ظل التطورات التكنولوجية :  الختصاصيالوظائف الجديدة و  المهارات -3-4

 بذلك الكفاءة يف ادلعاجلة فأصبحتأصبحت ادلعلومات تشكل العملة األساسية ادلتداولة بُت ادلؤسسات 
حيث وجد ، كل من ينتسب إليهاو  التنفيذ ىي اليت ربدد مستوى ادلؤسسات الوثائقيةو  السرعة يف البحثو 

من التأقلم مع كل ما ىو جديد سواء ادلعلومات بادلؤسسة الوثائقية أنفسهم أمام ربديات كبَتة تلزمو  إختصاصي
ليتمكنوا من تأدية رسالتو كاملة ، مناىجو أو بالتحكم يف الوسائل التكنولوجية اجلديدةو  تعلق ذلك خبطط العمل

أو  مهامهمكان من النتائج الطبيعية ذلذا التطور تغيَت يف و  كثَتا عما كان عليو من قبل  أختلفعامل ، يف عامل متغَت
فنية فقط نت مهامو تدور حول عمليات ح أصبحوا ملزمُت بالقيام دبهام أو أدوار جديدة فبعد  أن كابتعبَت أص

لومات فيما ادلع ختصاصيديكن أن نلخص ىذه األدوار اجلديدة إلو  تقنية فنيةأصبحت اليوم تدور حول عمليات 
 :يلي

 نظم ادلعلومات . ابتكارو  تصميم -

 بنوك ادلعلومات .و  وقواعدو  الشبكات إىلتوفَت الوصول  -

                                                           

المعلومات: دراسة ميدانية بالمؤسسات  إختصاصيمجتمع المعلومات والكفاءات الجديدة لدى بزاوية ،زىرة. -1
 .170.ص.2014.وىران)د.ن(،الوثائقية
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د للمصادر ذات العالقة  النقو  التقييمو  اإلرشاد أو التوجيو : حيث يقدم مؤشرات دلساعدة ادلستفيد يف البحث -
 ة .دبوضوع

 اخلروج دبعلومات جديدة .و  ادلعطيات هبدف الربطو  ربليل ادلعلومات : دبعٌت ربليل البيانات -

 الًتمجة العلمية . -

 تقدمي ادلشورة .  -

 التعلم والتثقيف.-

 ادلعلوماتية السائدة حاليا يف كونو : البيئةادلعلومات يف  ختصاصيو ديكن أن نلخص مجلة ادلهام اجلديدة إل

 معالج المعلومات : -1

يبثها للمستفيدين و  ينظم ادلعلوماتو  (Site Web)يصمم مواقع ويب و  حيث يقوم بإنشاء قواعد للمعلومات
 اإللكًتوين . االستخالصو  ما يقوم بالتكشيف على اخلط

 مهندس المعلومات :  -2

كما يشرف أيضا على ،  حيث يشرف على تسَت نظام ادلعلومات من اجلانب التقٍت ادلتصل بعلم ادلكتبات
 . اآليلىذا رلال متصل باإلعالم و  الشبكاتو  االتصالمعدات و  احلواسيب

 خبير المعلومات :  -3

 مصادرىا كيفية الوصول إليها  إىلو ىو خبَت يف رلال موضوعي زلدد حيث يدرس طلبات ادلستفيدين مث يرشدىم 

 مدير المعلومات :  -4

 ادلالية الالزمة .و  ادلوارد البشريةو  الضبط لربامج ادلعلوماتو  التنسيقو  أي أنو يتوىل مسؤولية التخطيط
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 ضبط المعلومات : -5

على ما  االستفساراتاعتمادايتوىل الرد على ىذه و  ادلستفيدين استفساراتيتلقى ، ع ادلستفيدينيتعامل مباشرة م 
 يتوفر لو من مراجع .

 محلل اإلنتاج الفكري :  -6

 يستخدم األساليب غَت تقليدية يف ربليل زلتويات الوثائق بكل أشكاذلا .

 . االستخالصو  و تشمل عملية التحليل ىذه كال من التكشيف

 المعلومات : استشاري -7

 .استجابةالحتياجاهتممصادر معلومات أكثر و  بنوك إىلادلعلومات على توجيو ادلستفيدين  إختصاصيحيث يعمل 

 محلل المعلومات : -8

 احلقائق هبدف الربطو  ادلعطياتو  إمنا بتحليل البياناتو  ال ربليل للوثائقو  يوغرافيالالتحليل الذي يتم ليس ربليال بيب
 حقائق جديدة .و  اخلروج دبعلوماتو 

 محلل النظم : -9

أساسية تسبق مهمة وضع  ربليل ىذه النظم خطوةو ، أي نشاطاحلاسبات اإللكًتونية يف  باستخداميرتبط عملو 
 الربامج حيث تسَت ىذه ادلهمة .

ولوجيا دائمة التكن فكون دلعلومات على العناصر السابقة فقطا اختصاصيوظائف و  و ال يقتصر مهارات
أو يسمى  2.0تطبيقات الويب و  ظهور تقنياتفمثال ب، يف تغَت مستمر األخرىي التغيَت صلد أن ىذه ادلهارات ى

 الويكي ..، كإنشاء ادلدونات  االجتماعيةو  الذي يقوم على العديد من التطبيقات التفاعلية االجتماعيبالويب 

ظهرت بذلك تسميات جديدة لو  و  تقنياتوو  ادلعلومات ىو األخر تأثر هبذا اجليل اختصاصيفنجد أن 
 الذي يعرف على أنو : 20معلومات  إختصاصيك
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Cécile Arénes  عرفو على أنو ليس الشخص الذي يقف و ، بادلكت ي اذلجُت20ادلعلومات  إختصاصيمسي
ليس ىم و  ادلستفيدينالتعرف على و  اكن بغية التوصيلبل ىو الذي يوجد يف سلتلف األم، وراء بنك اإلعارة فقط

 و ىو ىجُت عندما يهتم بكل مصادر ادلعلومات، يذىبون إليو بل من يبحث عنهمو  يبحثونمن 

ليس دبستفيد واحد و  ادلستفيدين دبختلفىو أيضا ىجُت عندما يهتم ، يعمل على توفَت سبل الوصول إليها
 .1فقط

ديكن أن و  وجو أكملادلعلومات يف ىذه البيئة لتمكنو بالقيام باألدوار على  الختصاصيادلوكلة  ادلهاراتأما 
 نلخصها فيما يلي :

 ادلهارات التكنولوجية : -*

 وسائل حبث متعددة .و  وضع منتجاتو  تصميمهاو  تقدمي خدمات معلوماتية -

 عاجلتها .مو  استخدامهاكيفية و  معرفة الوسائط احلديثة للمعلومات -

 معرفة طرق النشر احلديثة .  -

 النظم اإللكًتونية .و  ادلصادر استخدامتدريب ادلستفيدون على  -

 .2التكنولوجيا احلديثة يف العمليات الفنية  استخداممعرفة  -

 مهارات تسَتية : -*

 رعايتها .و  التمكن من تطوير اخلدمات ادلعلوماتية اليت هتم ادلستفيدين -

 ادلعلومات .  استخدامعلى تقومي نتائج  تدريبهم -

                                                           
1- Michaux , aurore . Bibliothèque universitaire 20 : Définir un plant de communication 
[en ligne] , université libre de Bruxelles , 2001 , Disponible sur : http://www.lylo.be/wp-
content/uplonds/2010/06/biblioth%c3yA8que-universitaire-20DYC3%Afinir-un-plan-de-
communication.pdt , visite le 04/04/2016 . 

 .أساتذة قسم علم المكتباتتكوين خصائص المعلومات في ظل مجتمع المعلومات : من جهة نظر حسان مراكشي . ، محزة، بوحناش -1
 . 30.29ص.ص  . 2007، قسنطينة :علم ادلكتبات ، شهادة ليسانس
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 إمكانية ذبنب ادلشاكل يف اإلدارة العلمية . اختيار-

 مهارات فنية : -*

 سلتلف األساليب ادلتبعة .و  : معرفة طرق تنمية ادلقتنيات االختيارو  التزيد -

 الكشافات .و  ادلستخلصاتو  ادلعلوماتو  التحليل : التحكم يف تقنيات تسجيل ادلطبوعاتو  ادلعاجلة -

 حديثة .و  ادلعلومات على وسائط تقليديةو  التخزين : معرفة تقنيات تسجيل ادلطبوعاتو  التسجيل -

 : معرفة جيدة دلصادر ادلعلومات . االسًتجاع -

 شخصية :و  مهارات موضوعية -*

 روح التعلم الذاتية . -

 لوجية .التكنو و  مهارات اليقظة ادلعلوماتية إىلإضافة  -

ادلعلومات إتقان اللغات حىت يتمن من التعامل مع ادلصادر األجنبية  إختصاصيمهارات لغوية : جيب على  -
 . 1سوق العمل من جهة أخرى ادلنافسة يفو  ادلستفيدين من جهة خلدمة

 خالصة :

ىذا يفرض ، ادلعلومات حيث يلعب دور ادلفتاح ختصاصيالتكوين ادلستمر إل أمهيةح لنا ضشلا تقدم يت
عليو التسلح دبجموعة من ادلهارات اليت من شأهنا أن ذبعلو مشاركا فعاال . فالتكوين ادلستثمر لو دور كبَت يف 

 اإلطارات ادلؤىلةو  يتبنُت لنا أن ادلكتبة سبتلك الكفاءات بالتايلو  تأىيلو للقيام دبهامو .و  ذبهيز العنصر البشري
 ادلرجوة .و  ربقيق األىداف العامةو  يسهل عليها الوصول

ادلعلومات من أجل  إختصاصيإن التحكم يف وسائل التكنولوجية احلديثة قد يكون الورقة الراحبة يف يد 
 قيامو دبهامو على أكمل وجو .و  االجتماعيو  قدرات تضمن لو  مكانة يف العامل ادلهٍتو  مهارات اكتساب

                                                           
: دراسة ميدانية بالمكتبات المركزية للكليات جامعة قسنطينة  االنترنتاإلدمان على و  المعلومات اختصاصيكنزة .،  بلخَت، نعيمة، عوادي -1
 . 11ص ، 2010.قسنطينية ، شهادة ماسًت : علم ادلكتبات.
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 تمهيد :

و بعد ، خاصة بعد فًتة السبعينات من القرن ادلاضي، حتتل عملية تكوين ادلوظفُت أثناء اخلدمة أعلية بالغة
و كذا ظهور التعليم و ، طرق التكوين بواسطة احلاسوب ثتفقد إستحد، عمام الأ ي لدإدارةإدخال اإل

و مبا أن وظيفة ادلوارد البشرية أصبحت عامما رئيسيا يف حتقيق التقدم و التميز فقد بات ، التدريب عن بعد
التكوين نشاطا إسًتاجتيا يهدف اىل حتقيق أىداف ادلوارد البشرية ادلعلنة اليت تتمثل يف اإلنتاجية و نوعية 

و يتضمن التكوين ، سةو ىو البنية الأساسية يف حتقيق التنمية و التطوير على مستوى ادلؤس، اخلدمات
 : : و سوف نتطرق يف ىذا الفصل اىلعموما الأنشطة و ادلراحل التالية 

 مدخل عام لبرامج التكوين  -1

 ماهية البرنامج التكويني و مكوناته : -1-1

و اليت ، يعرف الربنامج التكويٍت على أنو رلموعة من خربات و النشاطات و الفعاليات ادلخططة و ادلربرلة
و يتعرض ذلا ادلكون و ؽلارسها لتمكينو من إكتساب ، يتم تصميمها إستنادا اىل نظريات التعلم و التعليم

 ادلعارف و ادلهارات و أظلاط السلوك و اإلجتاىات اليت يؤدي إكتساهبا اىل تلبية اإلحتياجات التكوينية
 1الوظيفية لألفراد و حتقيق أىداف ادلؤسسات .

 لأساسية لتصميم الربامج التكوينية فتشمل :أما ادلكونات ا

  التربير دلاذا الربامج و ما ىي مربراتو و مدى احلاجة إليو ؟ -أ

 الأىداف من وراء الربنامج التكويٍت -ب

 التقومي الأو ي للربنامج و متطلباتو -ج

 زلتوى الربنامج التكويٍت و تنظيمو  اختيار -د

 ة التكوينية البناء أو الًتكيب ادلعريف للماد -ه

 الأساليب و الطرق و الأنشطة التكوينية -و
                                                           

 ورقة غَت منشورة . 4ص، 1980، اخلطيب، . المفاهيم النظرية و األساليب المستخدمة في تصميم البرامج التدريبيةأمحد ، اخلطيب -1
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 للمتدربو ادلتابعة للربنامج و  التقومي -ز

 شروط برنامج التكويني : -1-2

 حىت يكون التكوين منهجيا و علميا و البد أن يعتمد على برنامج زلدد لو ضوابط و شروط معينة منها:

 أن يكون ىدفا يتكون منو ادلتكون على معرفة و يتمكن من حتكم يف أداء ادلهارات . -

 أن يكون لو غرض يتمثل يف إعداد لأداء مهنة أو حرفة . -

 أن يكون واقعيا . -

 أن يكون قابما للتطبيق . -

 أن يكون مفهوما من طرف ادلكون ادلشرف على العملية التطبيقية . -

 لمستوى الذىٍت للمتكونُت .أن يكون ممائما ل -

 . 1أن يكون مبنيا على أسس نظرية و تطبيقية  -

كأسس لتصميم احملتوى و اخلربات   استخداموحتديد الأىداف لكل برنامج تعليم و حتديثو و  غلب -
 التعليمية و التقييم .

غلب أن تعقد الربامج حتت إشراف الكليات و اجلامعات و مدارس علوم ادلكتبات و ادلعلومات و  -
 اجلمعيات التعليمية .

 غلب أن يشرف على الربامج أساتذة ذو كفاءة سلصصة و خربات سابقة . -

 علوم غلب أن تكون اللغة العربية يف لغة التدريس نظرا لصعوبة إستعاب ادلتدرب العريب ادلختص يف -
 . 2يلي باللغة الأجنبية غَت مًتمجة ادلعلومات التابعة لربنامج التكم

                                                           
التكوينية في مجال المكتبات و المعلومات: الندوة العربية حول التكوين الجامعي في مجال . التكوين و البرامج عز الدين ، بودربان -1

 . 104ص ، 2001، . اجلزائر : دار احلكمةالمكتبات و المعلومات 
 . 167ص ، 1996، ليبيا، دراسات في المعلومات و البحث العلمي و التأهيل و التكوينمربوك عمر . ، زلَتق -2
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 :فائدة البرنامج التكويني شروط البرنامج التكويني -1-3

يف حل مشاكل اليت  إسهاماهتمكما يزيد من قابليتهم و ،  القرار الأحسن اختاذيساعد الأفراد على  -
 تواجههم يف بيئة العمل .

 يساعد العاملُت التغلب على حاالت القلق و التوتر و الصراع داخل ادلنظمة . -

 . االجتاىاتو  االتصاالتيقدم لألفراد معلومات جديدة عن كيفية حتسُت مهاراهتم القيادية و  -

 يفتح رلال للفرد ضلو الًتقية و التقدمي الوظيفي . -

 يقلل من أخطاء العاملُت و من حوادث العمل . -

 . االستماعتيح للفرد تكوين مهارات جديدة يف رلاالت العمل و احلديث و ي -

 1اإلصلاز .يعمق اإلحساس بالرضا الوظيفي و  -

 : التكوينية االحتياجاتتحديد  -2

 التكوينية : االحتياجاتهوم تحديد فم – 2-1

الفجوة بُت مستوى الأداء احلا ي و مستوى الأداء ادلستهدف  إىلالتكوينية  االحتياجاتيستند مفهوم حتديد 
ادلعلومات ( البد من  إختصاصيالتكوينية للفرد ) االحتياجاتو ىذا يعٍت أنو حىت نتمكن من حتديد ، للفرد

 معرفة مستوى أدائو احلا ي و حتديد مستوى الأداء ادلطلوب بلوغو من الفرد .

 الأداء الفعلي –وب *القصور يف الأداء = الأداء ادلطل

التكوينية من خمال معرفة  االحتياجاتحتديد "حيث يؤكد أحد الباحثُت أن فاعلية التكوين تتوقف على 
مستوى الأداء احلا ي و مستوى الأداء ادلطلوب و حتديد السياسات التكوينية و رسم الربامج لتحقيق ىذه 

 . 2"السياسات 

                                                           
 . 103. ص  2002، .بَتوت :دار النهضة العربية إدارة الموارد البشرية من المنظور اإلستراتيجي.أمحد ، عقيلي . -1
 . 23ص، 2001، 1ط.، القاىرة: إيًتاك، ادلهاراتسلسلة ، القاىرة، التدريبية االحتياجاتتحديد عليوة . ، السيد -1
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التكوينية ترتكز على العماقة بُت الأداء الفعلي و ادلخرجات  اتاالحتياجكما يشَت باحث أخر بأن حتديد 
التكوينية يتم على أربعة مستويات ىي : مستوى الفرد و مستوى  االحتياجاتو يبُت أن حتديد ، ادلستهدفة

 1مجاعة العمل و مستوى أداء ادلنظمة . أداءأداء الوظيفة و مستوى 

و بُت وضع مرغوب  حا ي أو مستقبلي بُت وضع قائم اختماف" وجود تناقض أو  فاحلاجة التكوينية تعٍت :
أو يف ىذه النواحي  االجتاىاتفيو يف أداء ادلنظمة أو وظيفة أو أفراد يف أي من ادلعارف أو ادلهارات أو 

 .2مجيعا

، الوسطى و الدنيا و العلياالتكوين اخلاصة باإلطارات  احتياجاتو اجلدوالن التاليان يوضحان على التوا ي 
 التكوين اخلاصة مبراحل احلياة ادلهنية اليت ؽلر هبا الفرد . احتياجاتو 

 (1التكوين لفئة اإلطارات يف ادلؤسسة ) احتياجاتيوضح  ( :1جدول رقم )

 التكوين احتياجات فئات اإلطارات

 إطارات دنيا

 مهارات التوجيو -
 مهارات حتفيز ادلرؤوسُت -
 إعداد و تنفيذ الربامج كيفية -
 كيفية التخطيط و الرقابة -
 مع الرئيس االتصالكيفية  -
 العلياكيفية التعامل مع اإلدارة  -

 إطارات الوسطى
 معارف معمقة يف وظائف التسيَت -
 معرفة ادلصاحل الأخرى يف ادلؤسسة -

 إطارات عليا
 معرفة معمقة لوظائف و مصاحل ادلؤسسة -
 اإلسًتاجتيةالتخطيط  -

                                                           
ندوة الأساليب احلديثة يف ، التدريبية كأساس لعملية التخطيط للتدريب في األجهزة األمنية تحديد اإلحتياجات .حتسُت أمحد الطراونة -2

 .69ص ، 2011، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العلوم اإلدارية، التخطيط و التدريب
عمان : دار وائل ، منحنى نظمي –و العشرين إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي . زىَت نعيم الصباغ ، عبد الباري إبراىيم درة -3

 . 317ص ، 2008، للنشر
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ص ، 2001، مطبوعات جامعة قسنطينة :اجلزائر  .البشرية  إدارة ادلواردعبد الفتاح . ، ادلصدر : بومخخم
110 . 

 جات التكوين لألفراد ايوضح إحتي( :2جدول رقم )

 التكوين  احتياجات مراحل احلياة ادلهنية

 بداية احلياة ادلهنية
 تنمية طرق العمل  -
 ابتكارالأساليب اليت تساعد الفرد على  تنمية -
 تكليف الفرد بوظائف مساعدة -

 منتصف احلياة ادلهنية

 تنمية قدرات عمل أكثر مشولية -
 تنمية ادلؤىمات لتكوين ادلسؤولُت -
 التدوير الوظيفي لتنمية تقنيات عمل جديدة -
 معرفة أكثر بسياسات ادلؤسسة -

 استثماريةتكليف الفرد لتو ي مناصب عمل  - ادلرحلة الأخَتة من احلياة ادلهنية 
 نفس الصفحة .، عبد الفتاح . نفس ادلرجع، : بومخخمالمصدر 

 
التكوين تظهر عندما يكون ىناك قصور يف الأداء و الذي ؽلكن أن نعرب عنو  إىلو ؽلكن القول أن احلاجة 

 على النحو التا ي :
 الأداء الفعلي  –ادلطلوب  القصور يف الأداء = الأداء
اك فجوة قائمة بُت الأداء الفعلي نأنو طادلا بقيت ى David Osborneو يؤكد ديفيد أوسبورن

 .1تبقى ىناك حاجة تكوينية ىامة و ىي تعادل الفجوة ادلوجودة يف الأداء، للمؤسسة و الأداء ادلرغوب فيو
يف صورة أرقام كمية ؽلكن ، ي و الأداء ادلرغوب فيوالفردي البد من وضع مفهومي الأداء الفعل ادلستوىعلى 

و تتم ، و يف ىذا الصدد يقاس حجم ادلهام اليت يؤديها الفرد خمال فًتة زلددة، قياسها و ادلقارنة بينهما
ادلوظفُت الأكثر مهارة و   على الأرقام القياسية لغَته من اعتمادا، مقارنتها باحلجم الأمثل ادلرغوب يف إصلازه

 .كفاءة 

                                                           
 . 318ص ، عبد الباري . ادلرجع السابق -1
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 التكوينية : االحتياجات: مؤشرات تحديد  -2-2

إن حتديد احلاجات يكون بدراسة حاجة كل فرد يف ادلنظمة للتدريب من خمال الكشف عن جوانب 
ؽلكن القول بأن حتديد ، أو الذين ىم يف ادلواقع التنظيمية الأخرى يف ادلنظمة، الضعف فيتم تعيينهم حاليا

 التكوينية يتم من خمال دراسة ثماث رلموعات من ادلؤشرات و ىي : االحتياجات

حيث البد من دراسة كفاءة أداء ادلنظمة ادلتمثل مبعدالت اإلنتاجية ) سلعة  مؤشرات األداء التنظيمي : -
ادلوارد البشرية من  استخداماإلمكانيات ادلتاحة و التجهيزات و ادلؤشرات  استغمالأو خدمات ( و معدالت 

 يث تكوين و حركة ىذه ادلوارد .ح

إن حتليل أداء الأفراد العاملُت و دراسة مكوناتو تعد خطوة ضلو التحقيق من  مؤشرات أداء العاملين : -
و ىذا ادلؤشر يتطلب أداء الأفراد العاملُت و ، حتسُت الأداء التنظيمي سيكون من خمال ادلوارد البشرية

 . 1مكونات الأداء

 2اد للتكوين :مؤشرات حاجة األفر 

الذين ػلتاجون ينختصاصياإلففيها يتم حتديد ، التكوين احتياجاتتعترب ىذه اخلطوة من أدق خطوات حتديد 
و يف ىذه اخلطوة يتم قياس إستعدادت الأفراد و قدراهتم احلالية يف رلال ، اىل تنمية قدراهتم بالتدريب

م العمل او مبقارنة مستويات الأداء احلا ي بالقدرات و اإلستعدادت يف سلتلف مه، القدرات ادلطلوبة للعمل
 ؽلكن حتديد :

 إىلعندئذ ال تكون ىناك حاجة ، لكن الفرد ؽللك القدرات المازمة ذلا، جوانب الأداء اليت يشوهبا قصور -
و العوامل ، حبث ظروف العمل أو، ختصاصيو مببتغى توجيو الدراسة ضلو اجلوانب الدافعية إل، تكوين

 اخلارجية احملددة لألداء .

يف ىده ، زمة ذلاماادلعلومات( ال أووال ؽللك الفرد القدرات)ادلهارات ، جوانب الأداء اليت يشوهبا قصور-
 زمة لدلك.مابتكوين الفرد حيث ال ؽللك االستعدادات ال الأمراحلالة ال ؽلكن عماج 

                                                           
 .112ص ، 2003، 3ط، الأردن، دار وائل للنشر، إدارة الموارد البشريةعلي حسُت علي . ، سهيلة زلمد عباس -2
ص ، 1983، القاىرة: دار ادلعرفة اجلامعية، و أدوات البحث التطبيقي (إدارة القوى العاملة ) األسس السلوكية أمحد صقر. ، عاشور -2

489 . 
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اليت  االستعداداتلكنو ؽللك ، الفرد القدرات المازمة ذلا ؽلللكو ال ، صورجوانب الأداء اليت يشوهبا ق -
حيث تشَت ، عندئذ فقط تكون ىناك جدوى من التكوين، تلك القدرات اكتسابدتكنو من 
 إمكانية تنمية قدرات الفرد المازمة لرفع مستوى الأداء .االستعداداتإلى

 المعلومات :إختصاصياألسباب الداعية لتكوين  -2-3

 1أثناء اخلدمة يظهر نتيجة عدة أسباب أعلها :ادلعلومات  إختصاصيتكوين  إىلؽلكن القول بأن احلاجة 

 وجود قصور معُت يف الأداء . -

 أو إحداث وظائف جديدة .، تغيَت ظروف أداء الوظيفة أو الوسائل ادلستخدمة يف تنفيذىا -

 ادلستوى ادلرغوب فيو . إىلعندما ترغب اإلدارة زيادة معارف و مهارات بعض الأفراد إليصاذلم  -

 . آخرينعندما تقرر اإلدارة تعيُت أفراد جدد أو نقل أو ترقية أفراد  -

 التكوينية : االحتياجاتطرق جمع المعلومات ألغراض تحديد  -2-4

التكوينية  االحتياجاتحيث أن عملية حتديد  االحتياجاتحتتل ادلعلومات أعلية كبَتة عند حتديد و حتليل 
لوب دلواجهة مشاكل طو مستوى الأداء ادل، حتتاج إليوو الفئة اليت ، يًتتب عليها تقرير نوع التكوين ادلطلوب

و معرفة ادلهارات ادلطلوبة ، امج و أىدافهاكما يًتتب عليها حتديد ىذه الرب ،  زلددة أو لتطوير أساليب العمل
 2:التكوينية فيما يلي االحتياجاتو تتمثل طرق مجع ادلعلومات هبدف حتديد ، اكتساهبا

 ادلماحظة غَت الرمسية . -

 على مقًتحاهتم . االستماعإجراء مناقشات مستمرة مع الأفراد و  -

 مرؤوسيهم .النقاش مع الرؤساء الذين يعرفون مواطن ضعف  -

                                                           
تطبيقي و تسيَت  اقتصادختصص :رسالة ماجستَت ، تنمية الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة أهميةدور و عبد الوىاب . ، برحال -1

 . 45ص ، 2011، اجلزائر، جامعة خنشلة، ادلنظمات
مستوى فعالية إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة . الغامدي، بن سعيد -2

 . 45.46ص ، 2009، الأردن، جامعة الَتموك، أطروحة دكتوراه، اإلداريين



برامج التكوين المستمر في ظل التطورات التكنولوجية :الثالثالفصل   

 

47 
 

 . ظلاذجاالستمارةمن خمال  االستقصاءأسئلة  -

 ادلسح ادليداين و يشمل عينة دتثل كافة أفراد ادلنظمة دلعرفة ما ػلتاجونو من تكوين . -

 تسليم الشكاوي من مدراء و رؤساء ادلصاحل يف ادلؤسسة . -

فعلي مبا ىو سلطط لو من الناحية و ذلك مبقارنة الأداء ال، حتليل و تقومي أداء عمل ادلوظفُت اليومي -
 و التعرف على مواطن القوة و الضعف .، التكاليف، الوقت، النوعية، الكمية

 تصميم البرامج التكوينية : -3

و ، بعد حتديد احلاجة للتكوين تأيت ادلرحلة الثانية و ادلتعلقة بتصميم الربنامج التكويٍت دلعاجلة تلك احلاجة
و ، التكويٍت عدة موضوعات ) خطوات ( أعلها حتديد أىداف الربنامج التكويٍتيتضمن تصميم الربنامج 

و ، ليب التكوين مث حتديد الوسائل و الأدوات ادلساعدة و حتديد ادلكونُتاحتديد زلتوى الربنامج مث حتديد أس
 حتديد ادلكان و الزمان إجراء عملية التكوين مث حتديد ميزانية ىذه العملية التكوينية .

 تحديد أهداف البرنامج التكويني : -3-1

و يرتبط ، يعد حتديد أىداف الربنامج التكويٍت اخلطوة الأوىل يف رلال وضع و تصميم الربنامج التكويٍت
الربامج  ةادلراد إكساهبا للمتكونُت و نوعيالتكوينية الذي ػلدد اخلصائص و القدرات  االحتياجاتبتخطيط 

ف للربامج التكوينية ىدامن ىنا ؽلكن أن نتصور عدد من الأو ، التكوينية ادلطلوب توفَتىا و زلتوياهتا
 1ادلختلفة كالأيت :

 تنمية معلومات ادلتكون و معارفو لتحسُت أدائو . -

قق كفاءة و ادلتكون مهارات جديدة يف رلال ختصصو لتنمية قدراتو العلمية أو التطبيقية مبا ػل اكتساب -
 . الأداءفاعلية 

 مواقف معينة . أوتطوير سلوك ادلتكون واكتسابو قيما و اجتاىات جديدة ضلو مسائل 

                                                           
، اجلزائر، جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، ماجستَترسالة ، التدريب احتياجاتدور تقييم أداء العاملين في تحديد عمار. ، بن عيشي -1

 . 87.86ص.ص ، 2005
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 درة على الأداء أعمال مستقبلية .تزويد ادلتكون مبهارات معينة لتوفَت الق -

 و غلب أن تتصف الأىداف مبا يلي :

 . االجتاىات* أن تكون أىداف تعليمية تزويد ادلتكون بادلعلومات و ادلهارات و 

 * أن تنص على نتائج ؽلكن قياسها و أن يبتعد عن العموميات .

 * أن تكون واقعية ؽلكن حتقيقها .

 * أن تنسجم مع سياسات ادلؤسسة .

 مضمون البرنامج التكويني : -3-2

الذي يعترب ادلادة العلمية اليت ، حتديد زلتوى الربنامج التكويٍت نتقاإلىلاالبعد حتديد أىداف التكوين ؽلكن 
و ترمجة ذلك اىل ، و كذلك توضح طبيعة التكوين، و من وقت لأخر و تطويرىا، حتدد طبيعة ادلعرفة العلمية

 . ةيمعلمية تطبق من خمال احملتويات علشلارسات تربوية 

 .من حيث مستواىم و نوعية التكوين حتديد احملتوى التكويٍت غلب أن تتناسب و طبيعة التكوين و و عملية

 1و عند صياغة زلتوى أو مضمون الربنامج غلب أن تراعي مبادئ أساسية أعلها :

 الًتكيز على ادلتكون أكثر من الًتكيز على ادلكون . -

 مراعاة الفروق الفردية بُت ادلتكونُت . -

 و قيم إغلابية . اجتاىاتو تعزيز ، ز رلموعة مهارات زلددةإبرا -

 اجلمع بُت الناحية النظرية و الناحية العلمية التطبيقية . -

 معٌت ذلم . أدوات، تكون ادلادة مستمدة من واقع ادلتكونُت إن-

 أن تكون مصاغة بلغة سليمة واضحة . -

                                                           
 . 345ص ، ادلرجع نفسو -1
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 أن تراعي الدقة و ادلوضوعية و احلداثة . -

 و متتابعة و مًتابطة و واضحة .، تكون الأفكار و ادلفاىيم متماسكةأن  -

 أن تتناسب و الزمن ادلقدر للربنامج التكويٍت . -

 أن تلتزم بفلسفة و أىداف التكويٍت و وتوجهاتو . -

 كون يف الربنامج .ًت أن تتناسب مستوى ادلتكونُت الذين سيش -

 أىداف و قيم و سياسة ادلؤسسة ادلنتسب إليها ادلتكون.ورسالة و  أن يعكس زلتوى الربنامج رؤية -

 الوسائل المساعدة و أساليب التكوين : -3-3

 ىنا غلب التفريق بُت الوسائل و الأساليب :

على أجهزة  كاالعتمادادلتكونُت   إىلفالأوىل ىي الأدوات اليت يستخدمها ادلكون لنقل ادلنهج التكويٍت 
و شرائط  اآل يأو أجهزة اإلعمام ، ( أو التقليدية ) العكس الضوئي ( data showالعرض احلديثة ) 

 السبورات ادلثبتة و ادلتحركة ...، فيديو

ادلتكونُت بصورة تًتك الأثر  إىلبينما الأساليب ىي الطرق اليت يستخدمها ادلكون لنقل ادلنهج التكويٍت 
و الذي يساعده على حتقيق أىداف ، ادلناسب التكويٍتادلطلوب .و على ادلكون ادلتميز أن ؼلتار الأسلوب 

 1الدورة التكوينية و من أعلها :

 عدد ادلتكونُت . -

 موضوع التكوين . -

 شهر .... (، فًتة التكوين ) أسبوع -

 اإلمكانيات ادلتوفرة . -

                                                           
جامعة العربية للعلوم ، أطروحة دكتوراه، نحو بناء برنامج تدريبي لتطوير المهارات اإلستراتيجية للقيادة األمنيين. عبد العزيز، بن سعيد -1

 . 322.321ص ، 2009، الرياض، الأمنية
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 ميزانية الربنامج التكوين -

 يف عملية التكوين نذكر ما يلي : استخداماو من الأساليب الأكثر  

 أسلوب المحاضر : *

و ىي ، للمفاىيم الفكرية ادلمهدة للتطبيق و ادلمارسة االنتباهو إثارة ، و تعد طريقتو مفيدة إليصال ادلعرفة
و قد ال يكون احملاضر قادرا ، تكون من جانب واحد االتصاللكن طريقة ، أكثر الطرق شيوعا و أقلها كلفة

تقليل فائدهتا و خلوىا من النقاش  إىلو قد تؤدي زيادة أعداد ادلتكونُت ، على اإليصال أو شد احلضور إليو
 1و احلوار و تبادل الأفكار .

* أسلوب دراسة احلاالت : يتمثل ىذا الأسلوب يف رلموعة معلومات مجعت من الواقع عن مشكلة تواجو 
ُت مناقشة ىذه البيانات و قرار بشأهنا و يطلب من احلاضرين أو ادلشارك اختاذمؤسسة من ادلؤسسات يراد 

و من مزايا ىذا الأسلوب أن يساعد ادلتكونُت ، بالنسبة للمشكلة موضوع الدراسة اقًتاحاهتمحتديد أو تقدمي 
 و تنمية قدراهتم على معاجلة ادلشاكل اإلدارية عماجا ناجحا و فعاال .، على حل ادلشاكل ادلختلفة

 * أسلوب الندوات و المناقشات :

و يناقشون احلجج و يؤيدون و  اآلراءحيث يتبادلون ، ُتختصاصيتدريبا ذىنيا لدإيعترب ىذا الأسلوب 
، و ىم يف كل ذلك يستعملون خرباهتم و يستعينون بادلعلومات اليت حبوزهتم، يعارضون و يدافعون و يقنعون

لذلك غلب أن ، قارنةتحليل و ادلو تنمي عندىم قدرة ال، و من شليزات ادلناقشة أهنا تثَت الأفكار و تنشطها
 لأراء الغَت . االستماعة بطريقة حتفز ادلتكونُت على التفكَت و اإلدالء بالأداء و تكون موضوع

 السلوك : نموذج* 

و يتم التكوين يف ىذا الأسلوب بعرض صورة ، يعتمد ىذا الأسلوب على نظرية التعلم بادلماحظة و التقليد
على ادلكونُت لأداء و تنفيذ عملية معينة يقوم هبا ادلتكونُت يف الواقع مع توضيح اخلطوات ادلتتابعة  ظلوذجية

)ادلدرب( ويطلب من ور الفرد النموذجي و يقدم ادلشرففيقوم بالأداء الفعلي و بد، ذلا بصورة منطقية
ادلباشر رلموعة من التوجيهات و احملفزات حىت  ويقدم ادلشرف الأداءالنموذجييقوموا بتقليد  إنادلتكونُت 

                                                           
 . 241ص ، 2010، زمزم ناشرون و موزعون:الأردن، إدارة الموارد البشرية.زلمد أمحد، عبد النيب-1
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مهارات  اكتسابو وفقا ذلذا الأسلوب ؽلكن للمتكون ، النموذجييضمن قيام الفرد ادلتكون بنفس الأداء 
 . 1و أيضا نقلها للممارسة الفعلية، جديدة مت تثبيتها

 * أسلوب تمثيل األدوار :

، لهم احلالة ادلعروضة للبحثار الأشخاص الذين تشميقوم بعض الأشخاص وفقا ذلذه الطريقة بتمثيل أدو 
و يقوم شخص أخر ، فمثما إذا كانت احلالة ىي ادلقابلة الشخصية فيقوم أحد احلاضرين بتمثيل دور ادلقابل

و يعطي لكل منهم فكرة عن موضوع ادلقابلة على ىذا الأساس ، بتمثيل دور الشخص الذي تتم مقابلتو
مث يرددوهنا على مسمع احلاضرين بل يعتمد ذلك على طريقة  ػلفظوهنامبعٌت أنو ال تعطي للمتكونُت كلمات 
 . 2تفكَت كل منهما يف ادلوقف أثناء دتثيلو

و رلال تكوين اختصاصي ادلعلومات .ال صلدعلا يستخدما بكثرة يف رلال ادلكتبات او  الأسلوبُتىدين  إالإن
 االعتمادو  استعماذلاختلف احيث [، للذكر فهناك العديد من الأساليب ادلستخدمة يف عملية التكوين

و كذا فئة ادلوظفُت ادلعنيُت و ، التكوينية للمؤسسة االحتياجاتو تنوع الظروف و  باختمافعليها 
و ، عدد ادلتكونُت و موضوع التكوين إىللتلك العملية باإلضافة مستوياهتم الوظيفية و ادلدة الزمنية ادلخصصة 

 الأساليب التكوينية  اختيارالشكل الأيت يوضح أىم العوامل ادلؤثرة يف 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 51ص ، 2015، 5ط، القاىرة: الدار اجلامعية، إدارة الموارد البشريةأمحد. ، ماىر -1
 .172ص ، 1997، للدراسات و النشربَتوت :ادلؤسسة اجلامعية ، إدارة الموارد البشرية و كفاءة األداء التنظيمي .كامل،  بربر -2
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 فألهداا  عوامل إنسانية
 ادلدرب -
 ادلشاركُت -
 البيئة -

 معارف - 
 مهارات  -
 اجتاىات -

 

 الزمنية و المادية المحددات  مجال التدريب
 رلاالت زلددة -
 رلاالت عامة -

 الوقت - 
 التمويل  -
 ادلساعدات التدريبية -

 

  مبادئ التعلم 
 التحفيز - 

 ادلشاركة الفعالة -
 الفروق الفردية -
 التتابع و اذليكلة -
 إرجاع الأثر  -
 نقل اخلربات الشخصية -

 

 األساليب التكوينية اختياريوضح العوامل المؤثرة على  10شكل رقم 

 . 116ص ، مرجع سبق ذكره.مدحت زلمد ، أبو النصرادلصدر : 
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 تحديد المكونين و المتكونين : -2-4

 المكون : اختيار* تحديد و 

مشرف ذو خربة كبَتة ... ( الذي يقوم مبهمة نقل ، مدير، خبَت، ادلكون ) ادلدرب ( ىو الشخص ) أستاذ
ادلهارة أو تغيَت ادلواقف أو السلوك لفرد أو أكثر من خمال برنامج أو برامج تتسم بوجود ادلعرفة أو تعليم 

و يعترب ادلكون ) ادلدرب ( القلب النابض و العقل ادلفكر لعملية ، ختطيط مسبق ذلا حتقيق غرض معُت
كبَت يف صلاح أو فشل كما يعترب أحد العناصر أو أطراف العملية التكوينية البارزين و ذلم الدور ال،  التكوين

 1العملية ككل .

 2و من الأدوار اليت غلب أن ؽلارسها ادلكون ىي :

 دوره كمكون -
 دوره كناصح -
 دوره كمرشد -
 دوره كمصدر للمعلومات -
 دوره كمقيم -

 دوره كباحث -
 دوره كمستشار -
 دوره كمبدع / مبتكر -
 دوره كمخطط  -
 دوره كإداري -

 و من ادلهارات اليت غلب أن تتوفر لدى ادلكون نذكر :

، مهارة التقومي، مهارة العرض و التقدمي، مهارة اإلقناع، مهارة اإلنصات، االتصالمهارة ، مهارات التفاعل -
 .لوسائل ادلساعدة )السمع البصرية(ا استخداممهارة ، لغة اجلسم استخداممهارة ، مهارة ادلماحظة

 3(1غلب أن يتحلى هبا ادلكون ) ادلدرب ( ىي : ) و من الصفات اليت

، الصدق، البشاشة، التواضع، الدؽلقراطية، اذلدوء، الصرب، الثقة بالنفس، الأدب و الذوق، ادلوضوعية، اللباقة
 النظافة .، التعاون، الأمانة، يف الأمور االعتدال

                                                           

 . 187.ص.2008، .القاىرة: دار الفجر للنشر و التوزيعالعلمية التدريبية )النظرية والتطبيق( إدارة.مدحت زلمد ، النصر أبو -1
 .188ص.، مدحت زلمد. السابق، أبو النصر -2
 . 189ص ، ادلرجع نفسو.مدحت زلمد، أبو النصر -3
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 1ادلكون ) ادلدرب ( على ما يلي : اختيارو يتوقف 

 التكوين أسلوب -

 ادلادة التكوينية ) احملتوى (  -

 استخدامهاالوسيلة ادلراد  -

 نوعية ادلتكونُت -

 المتكونين : اختيار* تحديد و 

فادلتكونُت ؽلكن أن ، الأفراد الذين سيشاركون فيو كمتكونُت باختمافؼلتلف تصميم الربنامج التكويٍت 
 يف سلتلف ادلستويات اإلدارية .ُت جدد أو موظفُت قدامى يف اخلدمة إختصاصييكونوا 

إحدى  اختيارادلتكونُتو دتثل عملية ، فادلتكون ىو العنصر ادلستفيد من نشاط التكوين بادلؤسسة أو خارجها
ادلتكون يف  اختيارعديدة غلب مراعاهتا يف عملية  اعتباراتو ىناك ، العمليات اذلامة يف سياسات التكوين
 2كوينية نذكر منها :أي مؤسسة حلضور إحدى الدورات الت

 علية حلضور الربنامج التكويٍت .حاجة ادلتكون الف -

 ادلتكون حلضور الدورة التكوينية . استعدادرغبة و  -

 التجانس النسيب بُت ادلتكونُت يف الربنامج التكويٍت . -

 مراعاة عدم تعطيل العمل خمال حضور ادلتكون للدورة التكوينية . -

 للمتكونُت .ادلستوى اإلداري  -

 ادلؤىمات العلمية . -

 مدة اخلربة يف العمل . -
                                                           

 . 61.ص 2003، . عمان: دار النشر و التوزيع إدارة الموارد البشرية. علي زلمد ، ربابعة -1
 . 184ص ، نفس ادلرجع .مدحت زلمد ، أبو النصر -2
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 ادلشكمات و الصعوبات اليت تواجو ادلتكونُت و واقع عملهم . -

 عدد ادلشاركُت يف الدورة التكوينية . -

 تحديد زمان و مكان التكوين و ميزانية : -2-5

أسابيع..( ، اإلمجالية )أيام تقوم ادلؤسسة بتحديده إلجراء عملية التكوين من ادلدة بالنسبة لزمان التكوين : -
الدورة التكوينية و هنايتها و فًتات الراحة و تناول الوجبات و عدد الساعات  انطماقو من حيث تاريخ 

ية و ادلستوى اإلداري و يتم حتديد ىذه الأزمنة بناءا على أىداف الربامج التكوين، ادلربرلة خمال اليوم الواحد
 و العلمي للمتكونُت و ارتباطات ادلكونُت . 

فقد يكون داخل ادلؤسسة و ، القرار الذي تتخذه ادلؤسسة إىلأما بالنسبة دلكان التكوين : فذلك يعود  -
على إطاراتو أو تستعُت مبكونُت من خارج ادلؤسسة ذوي كفاءات عالية و ذلم خربة ىامة يف  باالعتمادذلك 

و قد تقرر ادلؤسسة بإقامة دورات تكوينية خارج ادلؤسسة ، ك اجملال الذي سوف يشرف على تنفيذهذل
 تعاون يف ىذا الشأن . اتفاقياتمبعاىد أو مراكز أو جامعات و ذلك بعقد 

ادلعلومات دون  ختصاصيمستمرإل تكوين اتفاقياتو يف ىذه النقطة ؽلكن إعطاء مثال و ادلتعلق بعقد 
بُت ادلؤسسة اجلامعية اليت ضلن بصدد دراستها و بُت جامعة  اخلدمة( إثناءالعمل ) التكوين انقطاعهم عن 

التكوين ادلتواصل لتكوين ادلوظفُت اجلدد ) التكوين أثناء فًتة الًتبص ( و تكوين ادلوظفُت القدامى ادلؤىلُت 
( 09( أشهر و تسعة )06تًتاوح بُت ستة )مع العلم بأن ادلدة الزمنية ، للًتقية و يسمى التكوين قبل الًتقية

 ، أشهر و ذلك حسب الرتبة

و ىي موجهة دلوظفي التأطَت و تدوم ما بُت ، ذلك ىناك دورات تكوينية تقال خارج الوطن إىلباإلضافة 
 ( يوم .15) إىل( أيام 10)

ينهم و مكان إقامة الدورة ُت ادلراد تكو ختصاصيفئة اإل باختمافأما بالنسبة دليزانية التكوين : فهي ختتلف  -
 خارج الوطن (، خارج ادلؤسسة، التكوينية ) داخل ادلؤسسة
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عدد ادلشاركُت يف العملية  إىلتسعة أشهر ....( باإلضافة ، ستة أشهر، أسبوعُت، و مدة التكوين ) أسبوع
ديد ميزانية التكوين و منو حت، كل ىذه العناصر ذلا عماقة مباشرة بتحديد فاتورة الدورة التكوينية،  التكوينية
 السنوية .

 تنفيذ و تقييم برنامج التكوين : -4

 تنفيذ البرنامج التكويني : -4-1

تأيت مرحلة تنفيذ الربنامج سواء كان ىذا الربنامج داخل ادلؤسسة أو ، بعد مرحلة تصميم برنامج التكوين
 بعقد الدورة التكوينية يف ادلكان احملددين سابقا . االلتزاممع ، خارجها

و حىت ينفذ الربنامج بنجاح يعتمد على عدة عوامل ، و جتسيده ميدانيا إن مرحلة التنفيذ ىي مرحلة الربامج
رفة على تنفيذ الربنامج و التحكم يف مجيع العوامل احمليطة بالدورة التكوينية ) البشرية و شمثل قدرة اإلدارة ادل

، توفَت القاعات المازمة لعقد اجللسات ) أقسام إىلنوعية ادلكونُت و نوع زلتوى الربنامج باإلضافة ، ادلادية (
 ادلساعدة و ضبطالوسائل سلابر ... ( و تنظيم طريقة جلوس ادلتكونُت و توفَت ، مدرجات، اجتماعقاعات 
توقيت سَت اجللسات التكوينية و فًتات الراحة  معليهم وتنظي الأدواتالأزمةللمتكونُت وتوزيع  االمسيةالقوائم 

 جملموعة أفراد أوكل ىذه الظروف غلب أن تضبط و توكل لفرد،  و فًتات تناول الوجبات و أماكن اإلقامة
 1دلتابعتها اليومية من أجل صلاح و حتقيق أىداف الدورة التكوينية .

 تقييم عملية التكوين : -4-2

قياس مدى كفاءة و  إىلو هتدف ىذه ادلرحلة ، ادلرحلة الأخَتة من مراحل التكوينمرحلة تقييم التكوين ىي 
و ذلك من أجل تطوير العمل التكويٍت و ، فعالية العملية التكوينية و رصد مناطق القوة و الضعف هبا

 2و حتسُت خطة التكوين و تطويرىا .، بو االرتقاء

 تعريف تقييم التكوين : 4-2-1

                                                           

 . 166ص ، مدحت زلمد.ادلرجع السابق، النصر أبو-1
مدحت زلمد. ادلرجع السابق، النصر أبو -2. 165 ص  
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اىل مصطلح التقييم بأنو الطريقة ادلنظمة لتحديد و قياس مدى صلاح معُت يف  Grinnel يشَت جرينيل
 1حتقيق الأىداف اليت مت تصميمو من أجلها .

تتعلق بالتغذية  معلوماتأن تقدمي التكوين ىو زلاولة احلصول على  Armsterangيرى أرمسًتونج و  
و يعرف مايك ويلز ، التكوين يف ضوء تلك ادلعلوماتة العكسية عن تأثَت الربنامج التكويٍت و لتحديد قيم

Mike Wills  و التقوؽلات و التحريات ادلصممة للتأكد من  االختباراتتقييم التكوين بأنو : سلسلة من
 . 2أن التكوين قد حقق التأثَت ادلطلوب على مستوى الفرد و اإلدارة

هبا كفاءة الربامج التكوينية ) التدريبية ( و مدى و ؽلكن تعريفو كذلك بأنو : " تلك اإلجراءات اليت تقاس 
كما تقاس هبا كفاءة ادلتكونُت و مدى التغيَت الذي صلح التكوين يف ،  صلاحها يف حتقيق أىدافها ادلرسومة

 . 3و كذلك تقاس مبا كفاءة ادلكونُت الذين قاموا بتنفيذ العمل التكويٍت، إحداثو فيهم

و يستخدم يف ذلك ، قياس مدى ما مت حتقيقو من أىداف و نتائج تكوينية إىلفتقييم التكوين عملية هتدف 
 . االستبيان، ادلقارنة، و ادلماحظة االختباراتعدة أدوار منها : التقارير و 

 المعلومات : إختصاصييأسس و عناصر تقييم عملية تكوين  -4-3-2

، ادلعلومات بطريقة سليمة و مهنية البد من مراعاة رلموعة من الأسس يإختصاصيلتقييم عملية التكوين 
 4نذكر منها :

 . أن يتم التقييم بشكل موضوعي -

 . أن يتم التقييم على ادلنهج العلمي -

 . أن يعتمد التقييم عملية مستمرة -

 . أنيكون التقييم شامما -

                                                           
 . 204ص ، ادلرجع السابق.مدحت زلمد، أبو النصر -1
 . 204ص ، نفسوادلرجع  -2
 . 330ص ، ادلرجع السابق، زىَت نعيم الصباغ، عبد الباري إبراىيم درة -3
 . 207ص ، ادلرجع السابق .مدحت زلمد ، أبو النصر -1
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 . للقياسأن حتدد أىداف التقييم بشكل دقيق و زلدد و قابل  -

 إعادة النظر يف برنامج التقييم من حُت لأخر يف ضوء التغيَتات اليت حتدث يف برامج التكوين. -

 يف الوقت و اجلهد و النفقات بقدر اإلمكان . اقتصاديايكون التقييم  أن -

 . اقتصاديايكون التقييم  أن -

 فهناك عدة عناصر ىي :، أما بالنسبة لعناصر تقييم عملية التكوين

 الربنامج التكويٍت . -

 ادلتكون .-

 ادلكون . -

 القائمون على التكوين . -

 نتائج التكوين . -

 المعلومات : إختصاصينمادج تقييم عملية تكوين -4-3-3

الفكرية اليت حتاول أن تصنف ادلستويات أو اجلوانب اليت يشملها التقييم و أىم  النماذجىناك العديد من 
 1ما يلي : النماذجىذه 

 Kirk Patrickكَتك باتريك   ظلوذج -

 Parkerباركر  ظلوذج -

 Ciro ( Warrbridkham )سايرو ) واربَتد اكهام (  ظلوذج -

 Satatagoمعهد سراتاجو  ظلوذج -

                                                           
 . 207ص ، ادلرجع السابق.مدحت زلمد ، أبو النصر -1
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من فبل القائمُت على العملية  استعماالكَتك باتريك( الأكثر شيوعا و   ظلوذجالأول ) يعتربالنموذجو 
( مستويات لتقييم حسب الشكل 04يقًتح )كَتك باتريك( أربعة ) النموذجالتكوينية ) التدريبية ( و يف ىذا 

 1: 03رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيرك باتريك في تقييم البرنامج التكويني  نموذج:  20شكل رقم 

 . 331ص ، ادلرجع السابق، الصباغزىَت نعيم ، عبد الباري إبراىيم درةادلصدر : 

 Réactionالمستوى األول : رد الفعل :  -

ادلشاركُت ) ادلتكونُت ( و أفكارىم فيما يتعلق بكيفية ما مت تعلمو  انطباعاتحيث يتم قياس ردود الأفعال و 
 على أرض الواقع .

 Learningالمستوى الثاني : التعلم :  -

 و مهارات ادلشاركُت ) ادلتكونُت ( . اجتاىاتحيث يتم قياس التغيَتات اليت دتت يف معارف و 

                                                           
 . 331ص ، ادلرجع السابق، زىَت نعيم الصباغ، عبد الباري إبراىيم درة -2

 ردود الفعل

كيرك باتريك في تقييم  نموذج
 البرامج التكوينية 

 ) التدريبية (

 و يشمل الجوانب :

 التعمم

 

 النتائج

 

 السموك
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 Behavionالمستوى الثالث : السلوك :  -

 حيث يتم قياس التغيَتات اليت حدثت يف سلوك ادلشارك ) ادلتكون ( و طريقة أداء مهام وظيفتو .

 Resultsالمستوى الرابع : النتائج : 

 . 1حيث يتم قياس نتائج و أثر الربنامج يف حتقيق أىداف و خطط ادلؤسسة 

 ادلستويت و ادلعلومات عن ىذه جتميع و تقييم البيانا النموذجإىلو ػلتاج ىذا 

 : المعلوماتإختصاصيأدوات تقييم عملية تكوين  - 4-3-4

 عليها يف عملية تكوين ادلوظفُت نذكر منها : االعتمادىناك أدوات عديدة ؽلكن 

 ادلماحظة -
 ادلقارنة -
 ادلقابمات -
 طريقة التجربة -

 االختباراتو  االستقصاءات -
 ادلؤشرات -
 تقارير تقييم الأداء -

 المباشرة :المالحظة 

ىذا الأخَت ادلعارف ادلكتسبة يف دورة  استخدامادلتكون يف موقع العمل أداء لتقييم  دتثل مماحظة نشاطات
 ادلسئولادلشارك للحركات و ادلعارف النظرية و عادة ما يكون  استخدامو ؽلكن مماحظة مدى ، التكوين

 2ادلباشر سندا حقيقيا لتطبيق ىذه التقنية .

 المقابلة : -

ؽلكن إجراء مقابمات فردية مع ادلتكونُت الذي شاركوا يف دورة التكوين و طرح عليهم رلموعة من الأسئلة 
و تسمح اإلجابة عن ىذه الأسئلة بالتعرف على ، تتعلق مبدى تطبيق ادلتكون زلتوى الربنامج يف موقع العمل

                                                           
 . 210ص ، ادلرجع السابق.مدحت زلمد ، أبو النصر -1
 . 223ص ، 2010، اجلزائر: ديوان ادلطبوعات اجلامعية، . التكوين اإلستراتيجي لتنمية الموارد البشريةعبد الكرمي ، بوحفص-1
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و ادلعلومات اجلديدة يف موقع العمل  ادلوظف يف تطبيق ادلعارف اعًتضتادلعوقات و العراقيل اليت تكون قد 
1. 

 : االختباراتو  االستقصاءات

على ادلتكونُت عند هناية الدورة  استقصاءو ذلك بتوزيع ، ىذه الأداء يف عملية التقييم استخدامؽلكن 
و أىم ادلشاكل اليت واجهتهم و من ادلمكن ، امجنالتكوينية و ذلك بغرض معرفة أرائهم حول فائدة ىذا الرب 

عند بداية  اختبارأو إجراء ، و ادلقًتحات من خمال ادلقابمات مع ادلتكونُت اآلراءأيضا الكشف عن ىذه 
 . 2الربنامج و أخر عند هناية الربنامج 

 المؤشرات : 

حد ذاهتا مؤشرات توضح أثر التكوين عن طريق مجع بيانات تعد يف  استخماصؽلكن قياس أداء ادلوظفُت و 
، معدل احلوادث، أو معدل دوران العمل، سجل اخلدمات ادلقدمة، مات اإلنتاجسجالعائد من التكوين : 

 معدالت التأخَت و أخطاء العمل و اجلزاءات و الشكاوي ....، درجة الرضا عن العمل، معدالت التغيب

 الرتفاعاالربنامج و تقرير اجتاىاهتا من حيث  تنفيذىده البيانات قبل وبعد و ؽلكن دلسؤول التكوين أن غلمع 
 صحيحة عن مستوى التكوين و نتائجو . انطباعاتو التذبذب حبيث يعطيو  االطلفاضو 

 تقارير تقييم األداء :

و ؽلكن ، و معلوماتو انتظاموو أدائو و مدى تعاونو و تعترب تقارير تقييم الأداء مصدرا جيدا عن سلوك الفرد 
التقارير قبل و أثناء و بعد تنفيذ الربنامج دلعرفة التغَتات اليت طرأت على سلوك  إىلدلسؤول التكوين أن يلجأ 

 ادلوظف مبا يعد دليل على مدى صلاح أو فشل التكوين .

 

 

                                                           

 . 223.صالسابق ادلرجع  .عبد الكرمي، بوحفص-2

 . 161ص ، 2011، االردن :دار الفكر ناشرون و موزعون، إدارة الموارد البشرية إستراتجياتسامح. ، عبد ادلطلب عامر -1
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 طريقة التجربة : 

دلهارة ومعدالت الأداء و رلموعتُت من الأفراد متشاهبُت يف مستوى اخلربة و ا اختيارتقوم ىذه الطريقة على 
إحداىا )  عو بعد تقييم اجملموعتُت على أسس زلددة ختض، نوع ظروف العمل و اإلمكانيات ادلتاحة

 1اجملموعة التجريبية ( لربنامج تكوين معُت بينما ال ختضع الأخرى ) اجملموعة الرقابية ( لأي برنامج تكويٍت .

من قبل معايَت  اختذتالربنامج التكويٍت يعاد تقييم اجملموعتُت على أساس نفس العوامل اليت  انتهاءو بعد 
 2و بذلك يتم التعرف على الفروق اليت أحدثها الربنامج التكويٍت .، للتقييم

فمثما أداء القياس قد ، ختتلف حسب مستوى التقييم اختيارىافة عامة فإن نوع أداء القياس اليت سيتم صو ب
 تلف عما إذا كان التقييم على مستوى رد الفعل أو مستوى التعلم أو مستوى السلوك أو مستوى النتائج .خت

 خالصة :

من خمال ىذا الفصل يتضح لنا جليا أن التكوين أثناء اخلدمة ىو الطريقة اليت من خماذلا يتزود ادلوظفُت 
 مبزيد من ادلهارات و ادلعارف من أجل تنفيذ عمل حا ي أو مستقبلي موكل إليهم .

أنو  كما،  و يتميز التكوين أثناء اخلدمة بكونو نشاط مستمر و متجدد ينظم حسب حاجة ادلؤسسة لذلك
للربنامج  ظلوذجو من مث وضع ، للتكوين االحتياجعملية إدارية يتم التخطيط ذلا مسبقا من خمال حتديد 

مث تنفيذ ىذا الربنامج و أخَتا تقييم النتائج ادلتحصل عليها بقياس ، التكويٍت ) ختطيطو ( الذي يراد تطبيقو
و ذلك من أجل تدعيم نقاط القوة يف ، ينيةكل من ادلوظف و ادلؤسسة من ىذه العملية التكو   استفادةمدى 

و تدارك الأخطاء و السلبيات فيو سواء يف ادلادة التكوينية او من حيث ادلكونُت و ادلشرفُت و ، الربنامج
 الوسائل ادلساعدة و الأساليب أو غَتىا .

 

                                                           

1- 217.216ص.ص ، ادلرجع السابق.مدحت زلمد ، أبو النصر
 

 . 217.216ص.ص ، نفسوادلرجع .-2
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 تمهيد :

تفسَتىص البد من التذكَت بصإلجراءات ادلنهجية اليت يتم إعتمصدىص يف و  ربليل البيصنصتو  قبل البدء يف تفريغ اجلداوؿ
ادلعلومصت يف ظل التطورات التكنولوجية : دراسة  تختصصي ر إلتمدراستنص ادليدانية حوؿ موضوع " التكوين ادلس

اليت و  مث رلصالت الدراسة، ادلتمثلة يف منهج الدراسةو  ميدانية بصدلكتبة ادلركزية جبصمعة العريب بن مهيدي بأـ بواق  "
لتأيت فيمص بعد ، عينة البحث فأدوات مجع البيصنصتو  مث رلتمع الدراسة، البشريو  اجلغرايف، سبثلت يف اجملصؿ الزمٍت

 . االقًتاحصتأتخَتا و  النتصئج العصمة للدراسةو  تفسَتىص مث النتصئج على ضوء الفرضيصتو  ربليل النتصئج

 إجراءات الدراسة :-1

 :منهج الدراسة. 1-1

 ادلنهج ىو عبصرة عن رلموعة من اإلجراءات ادلتبعة يف دراسة الظصىرة او مشكلة البحث إلكتشصؼ احلقصئق
 إلعتمصد ادلنهج الويف  الذي يقـو على " ريد صو عليو إذبهن. اإلجصبة عن األسئلة اليت أثصرهتص مشكلة البحثو 
من أجل التعرؼ على الظصىرة أو ، متصبعة دقيقة للظصىرة أو حدث بطريقة كمية او نوعية يف فًتة زمنية معينةو 

 . 1تطويره "صت تسصعد يف فهم الواقع و تعميمو  الويوؿ اىل نتصئجو  مضموفاحلديث من حيث احملتوى أو ادل

على مجع معلومصت دقيقة زلصولتنص  من تخالؿ، يف حبثنص ىذااد دراستهص ر ادلشكلة ادلو  و ىو منهج يالئم الظصىرة
عرض تلك البيصنصت و  ت مث تبويبمدى صلصحو يف تكوينو ادلستمر بصدلكتبصو  ادلعلومصتو    ادلكتبصتيصصتتخحوؿ ا

 ربليلهص.و 

 الدراسة :مجاالت -.2.1

تنحصر يف ادلكتبة و  سبثل احلدود اجلغرافية للدراسة ادليدانية يف احمليط الذي أجرينص الدراسةالمجال الجغرافي :  -
 . ادلركزية جلصمعة العريب بن مهيدي بأـ البواق 

 :التعريف بجامعة العربي بن مهيدي بأم بواقي 

                                                           
 . 34ص ، 0222، عمصف : دار الصفصء .  التطبيقو  أساليب البحث العلمي : النظريةو  مناهج . عثمصف، زلمد غنيم . رحب  مصطفى، عليصف -1
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 8843أوت  84ادلؤرخ يف  43/023  دبوجب ادلرسـو التنفيذي تأسست جصمعة العريب بن مهيدي بأـ البواق
ادلعهد العصيل يف ادلكصنيك،  مث سبت ترقية ادلدرسة و  بعد أف كصف يف بدايصتو األوىل عبصرة عن مدرسة عليص لألسصتذة

دلرسـو ا مث اىل جصمعة دبوجب، 8887مصي  82ادلؤرخ يف  20/073اىل ادلركز اجلصمع  دبوجب ادلرسـو التنفيذي 
 .0220أوت  80ادلؤرخ يف  20/073التنفيذي 

 اللغصتو  كلية األداب،  التكنولوجيصو  ى  كلية العلـوو  معهد واحدو  حيث تكونت اجلصمعة أنذاؾ من مخسة كليصت
العلـو و  كلية العلـو،  العلـو إدارة األعمصؿو  كلية اإلقتصصد،  العلـو السيصسيةو  كلية القصنوف،  العلـو اإلقتصصديةو 

 . معهد إدارة التكنولوجيص يف ادلنصطق احلمضصريةو ، الطبيعية

ربسينو مث فتح العديد من الفروع من الدراسصت مص بعد التدرج إضصفة و  من أجل تدعيم التأطَت البيداغوج و      
داغوجية اجملهزة بأحدث ادلقصعد البيو  طويلة ادلدى، كمص دعمت بصلعديد من اذليصكل القصعديةو  اىل الًتبصصت قصَتة

 البحث العلم .و  التجهيزات لمضمصف السَت احلسن لتحصيل البيداغوج و  الوسصئل

 المكتبة المركزية المقر الجديد :

ىو و ، ـ 0224مصي  28ادلكتبة ادلركزية جلصمعة العريب بن مهيدي ى  مكصف عمل جديد مت إفتتصحو يف       
قد إتختصرت ادلكتبة و  تقع ادلكتبة أمصـ ادلدتخل الرئيس  للجصمعة مبصشرة،  مكصف للبحث من أجل اجملتمع اجلصمع
 ى  :و  تتكوف ىذه ادلكتبة من أربعة فمضصءاتو ، النظصـ ادلفتوح لإلطالع على األريدة

 . اإلتصصؿو  فمضصء تكنولوجيص ادلعلومصت -
 . فمضصء األنًتنت -
 البحث البيبلوغرايف. و  فمضصء العمل -
 . ادلراجع اإللكًتونيةو  الدوريصتفمضصء  -
 المجال البشري : -

تتمثل ىذه الفئة يف و  . يمضم مجيع األفراد الذين جيب أف سبسهم الدراسة والذين ذلم عالقة دبوضوع البحث     
 . إتختصصي  ادلعلومصت العصملُت بصدلكتبة ادلركزية العريب بن ادلهيدي جبصمعة أـ البواق 

 



معلومصت بصدلكتبة ادلركزية جصمعة أـ بواق  تختصصي الفصل الرابع :واقع التكوين ادلستمر إل  

 

66 
 

 المجال البشري : -

تتمثل ىذه الفئة يف و  . جيب أف سبسهم الدراسة والذين ذلم عالقة دبوضوع البحث ذينمضم مجيع األفراد الي
 . العريب بن ادلهيدي جبصمعة أـ البواق  ادلركزية كتبةصدلإتختصصي  ادلعلومصت العصملُت ب

 المجال الزمني : -

توزيعهص إتخراجهص و و  د إستمصرةاإلستبيصفء من إعدايتمثل يف الوقت الذي إستغرؽ يف إجراء الدراسة ادليدانية إبتدا
أفريل اىل  03من قد دامت ىذه الدراسة تقريبص شهر و  ،ربليل نتصئجهصو  إسًتجصعهص مث مجعهصو  أفراد العينةعلى 
 . إسًتجصع النتصئجو  معصجلتهصو  مصي حيث مت تفريغ البيصنصت 04غصية 

 أدوات جمع البيانات :. 3.1

 اإلستبيان : -

الذي يعترب إستطالع لرأي األتخرين إزاء و ، األسصليب القصئمة بصلفعلو  و ىو أداة ذبميع البيصنصت عن الظروؼ
تصصغ بطريقة فنية معينة تدور ، ىو رلموعة من األسئلة توجو اىل رلتمع البحثو ، الدراسةو  الظصىرة موضع البحث

ربقيق الفروض اليت وضعهص البصحث يف و  دة عليهص يف إتختيصرتسصعد اإلجصبصت الوار و  حوؿ جوانب الظصىرة ادلدورسة
 2.البداية

 زلصور اإلستبيصف :

 تختصصي الشخصية إلو  تطرقنص يف تقسم اإلستبيصف اىل أربعة زلصور فأمص األوؿ فتطرقنص فيو اىل ادلعلومصت العصـ
ادلعلومصت يف ظل التطورات التكنولوجية أمص  تختصصي الثصين اىل أمهية التكوين ادلستمر إلو ، ادلعلومصتو  ادلكتبصت

تقنيصت و  توظيف التكنولوجيصتو  أي مص مدى حصجتكم للتكوين ، التكنولوجيصت احلديثةو  الثصلث التكوين ادلستمر
 احلديثة أمص األتخَت فتطرقنص فيو اىل تقييم التكوين ادلستمر يف ظل التطورات التكنولوجية.

 

 

                                                           
- أحمدي ،ناهد حمدي.  مناهد البحث في علوم المكتبات.  الرٌاض : دار المرٌخ، ) د.ت (، ص 800  

0
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 دراسة :لوعينة المجتمع األصلي  .-

حيث صلد ، بعد ربديد رلتمع الدراسة الذي يعترب من أىم العنصير اليت تؤثر على يحة النتصئج النهصئية للدراسة 
يشمل كل إتختصصي  ادلعلومصت العصملُت دبكتبة العريب بن ، أف اجملتمع الكل  للدراسة ادليدانية اليت قمنص هبص

 . مهيدي جصمعة أـ بواق 

 :* العينة المختارة 

بصجملموعصت اليت تسمح بتطبيق اإلستبيصف  مسح شصمل للمكتبيُت وقد إعتمدنص يف دراستنص على العينة القصدية
العينة ى  عملية إتختيصر و  . موظف 72من رلموع  موظف مكتيب 30فقد قدر عدد العينة بػ ، بشكل أفمضل

 .ل  الذي إتختَتت منواجملتمع األيعدد من الوحدات او ادلفردات بقصد احلصوؿ على معلومصت 

 تحليل بيانات الدراسة : -3

 بيانات شخصية:المحور األول :

 ؟: الجنس11السؤال

 %النسية  التكرار الجنس

 23.43 02 ذكر
 32.02 08 أنثى

 822 30 المجموع
 جنس عينة الدراسة.:   03جدول رقم 

حيث اف العدد اإلمجصيل للعينة يقدر ، دبتغَت اجلنساليت تتعلق و  يقدـ ىذا اجلدوؿ البيصنصت الشخصية لعينة الدراسة
ىذا راجع اىل اإلقبصؿ الكبَت و ، %32.02اإلنصث بنسبة و  %23.43توزعت بُت الذكور بنسبة ، مفردة 30بػ 

  بواقاللفئة الذكور على سلتلف األعمصؿ ادلكتبية نظرا دلص تتطلبو من جهد مبذوؿ ىذا مص مت معرفتو دبكتبة أـ 
دراسصت بعمضصل عكسحوؿ جنس أفرادىص صلد أهنص ذه الدراسة لنتصئجه بصلنظربإعتبصرنص دارسُت ذلذا التخصص ،

و الدراسصت السصبقة مص أكدت مثلتوجهص ضلو ىذا التخصص ، تخرى  حيث صلد فئة اإلنصث أكثر من فئة الذكوراأل
 . عمصيرية عصئشةلفتح  عبصس و 
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 الدراسة.جنس عينة :13رقم  بيانيالرسم ال

 ؟: السن12السؤال 

 %النسبة  التكرار السن

00-40 40 08.20 
44-30 84 30.43 
34-20 22 00 

 00 22 فمص فوؽ
 100 30 المجموع

 ية لعينة الدراسة.فئات العمر ال:  14جدول رقم   

سنة  40-00كصنت الفئة الغصلبة تًتاوح أعمصرىم من و  الفئصت العمرية لعينة الدراسة  (23)ديثل اجلدوؿ رقم 
 %42.34سنة بنسبة  30-44سواء كصف ذكر أو أنثى أمص الفئة أقل العمر كصنت تًتاوح من %08.20بنسبة 

 . ىذا مص مت تسجيلو من قبل ادلكتبيُت دبكتبة العريب بن مهيدي

يعد عصمل إجيصيب وىذا سنة  40-00فئة الشبصب ربت سن  فرد الدراسة ىمحيث نالحظ أف أغلبية أ     
 تعصيشهص مع التكنولوجيصت ادلتجددةو  اخلدمصتتقدمي نشصط يف و  ص سبلكو ىذه الفئة من حيويةدلذلك  ،للمكتبة

سن مردودية ىذا مص حيو  ،التعرؼ على تخربات سصبقة لتفصدي كل العوائقو  مواكبتهص لكل مص ىو جديد يف التطلعو 
 . العمل

 التكرار

 ذكر

 أنثى

 المجموع
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 :فئات العمرية14الرسم البياني رقم 

 : المستوي الدراسي؟ 13السؤال رقم 

 %النسبة  التكرار المسوي الدراسي

 82.08 7 دراسصت تطبيقية
 20.87 03 ليسصنس
 40.02 82 مصسًت

 00 22 مصجسًت
 00 22 أتخرى

 100 30 المجموع
 المؤهالت العلمية (: المستوى الدراسي )  15جدول رقم   

نستنتج بأف نسبة ادلوظفُت دبستوى ليسصنس بلغ أعلى نسبة   22من تخالؿ البيصنصت ادلسجلة على اجلدوؿ رقم  
دبستوى مصسًت ىذه نسبة تدؿ على قلة عدد ادلوظفُت ذوي  %40.02إضصفة اىل نسبة ، %20.87قدرت بػ 

كمص تليهص دراسصت التطبيقية بنسبة ،  علم ادلكتبصتمستوى العصيل ادلتحصلُت على شهصدة ادلصسًت يف زبصص 
ىذا ألف ادلكتبة تعتمد كثَتا يف الوقت احلصيل على ىذا الصنف من احلصيلُت و  ،ى  نسبة معتربةو  82.08%

 فجصءت النسبة َتأمص خبصوص شهصدة مصجست، على ىذه الشهصدة ألداء سلتلف الوظصئف التقنية يف ادلكتبة
راجع اىل أف احلصيلُت على شهصدة مصجستَت يتوجهوف اىل سلك التعليم العصيل ألف التوظيف يف ىذا و ، معدومة

 . معنوية أكثرو  ىذا القطصع يوفر ذلم حوافز مصدية
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 :المستوي الدراسي15الرسم البياني رقم

 ؟  برتك المهنية في هذا المنصبخماهي :13السؤال

 %النسبة  التكرار الخبرة المهنية

 02.40 04 سنوات 2أقل من 
 48.84 84 سنوات 82اىل  2من 
 22 22 سنوات 82اىل  88من 

 00 22 سنوات 02اىل  80من 
 00 22 فمص فوؽ
 822 30 اجملموع

 :الخبرة المهنية: 16الجدول رقم   

حيث بلغت نسبة األقدمية اليت ، سواء كصف ذكر أو أنثى، فصرؽ اخلربة ادلهنية لكال اجلنسُت  22يبُت اجلدوؿ رقم 
سنوات  82اىل  22أمص نسبة األقدمية احملصورة بُت  %02.40سنوات بنسبة قدرت بػ  22تعترب عن أقل من 

 سنوات 22من أقل  للفًتتُتوية ئادلالحظ من ىذا اجلدوؿ عدـ تقصرب النسب ادلو  %48.84بلغت نسبتهص 
من جهة ثصنية اإلىتمصـ احلصيل على و  يرجع ىذا اىل حداثة ادلكتبة ىذا من جهةو  ،سنوات 82اىل  22من و 

سعت ادلكتبة على توظيف عدد كبَت من ادلكتبيُت يف األونة األتخَتة من و  . زبصص علم ادلكتبصت عمومص
 التوثيقو  ر ادلعصىد اليت تدرس زبصص علم ادلكتبصتذلك إلنتشصو  ،سنوات يف اجملصؿ 22ادلتخصصُت من أقل 

 . فرض عليهص توظيف متخصصُت يف اجملصؿ البيئة الرقمية دتخوؿ ادلكتبة اىلو 
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 .الخبرة المهنية:16الرسم البياني رقم

 المعلومات في ظل التطورات التكنولوجية  ختصاصيالمحور الثاني : أهمية التكوين المستمر إل

 ؟ هل إخترت دراسة تخصص علم المكتبات برغبتك: 15السؤال رقم

 %النسبة  التكرار الرغبة
 42.34 47 نعم
 88.20 8 ال

 822 30 المجموع
 : يمثل إختيارات دراسة تخصص علم المكتبات حسب الرغبات  17جدول رقم  

النسبة األكرب من صر زبصص علم ادلكتبصت إذا كصف عن رغبة أـ ال فكصنت يتوجو إلتخت 27ديثل اجلدوؿ رقم  
 ىذا راجع اىل حداثة التخصصو  كل من اجلنسُت سواء الذكر أـ األنثى  %42.34العينة ادلختصرة بنعم قدرت بػ 

أمهية ادلكتبة يف حيصة الفرد أو البشرية ككل أمص النسبة األقل اليت كصنت رلبورة على دراسة التخصص قدر بػ و 
 . العينةى  فئة قليلة بصلنسبة جملموع و  88.20%
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 :يمثل إختيارات دراسة تخصص علم المكتبات حسب الرغبات17الرسم البياني رقم

 ؟:حسب  رأيك هل تري أن التكوين المستمر ضروري في عصر التكنولوجيات الحديثة16السؤال رقم 

 %النسبة  التكرار /
 87.40 32 نعم
 20.87 8 ال

 822 30 المجموع
 التكوين المستمر في عصر التكنولوجيا الحديثة: يمثل ضرورة   18جدول رقم  

على ضرورة يؤكدوف %87.40أثبتت الدراسة أغلبية موظف  ادلكتبة ادلركزية جلصمعة العريب بن مهيدي بنسبة 
إكتسصب قدرات مهنية و  حيث ديكن من ذبديد ادلعصرؼ ،الدور الذي يلعبو تخصية يف ترقية ادلهنةو  التكوين ادلستمر

ذلك قصد التطوير من أجل التميز يف كل مص ىو و  ،التقنيصتو  ة التطورات السريعة يف ادلعلومصتمسصير و  عصلية
وىذا ى  نسبة قليلة جدا واحد من مئة و  بعدـ أمهية %20.87ضعف نسبة كصنت أجديد يف ادليداف ادلهٍت أمص 

 .يعود ردبص إىل أف ىذه الفئة مل تستفد بعد من بعض الدورات التكوينية
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 :يمثل ضرورة التكوين المستمر في عصر التكنولوجيا الحديثة18الرسم البياني رقم

 بة بنعم فيما تتمثل هذه الضرورة ؟إذا كانت اإلجا

 %النسبة  التكرار /
 48.08 02 مواكبة التطورات
 48.08 02 مهارات جديدةو  إكتساب كفاءات

 08.38 82 جديدةمكتبية تقديم خدمات 
 8.80 8 أخرى

 822 30 المجموع
 : يمثل إقتراحات حول ضرورة التكوين المستمر في عصر التكنولوجيا الحديثة 19جدول رقم  

حسب أفراد  يلعب التكوين ادلستمرحيث ستمر ضرورة حتمية : ادلدوؿ يوضح األسبصب اليت جعلت التكوين اجل 
اليت تتمضح من تخالؿ الدراسة على و  ،دورا فعصال يف التدريب على مواكبة التطورات التكنولوجية اجلديدة الدراسة

مواكبة سلتلف و  إتقصف التكنولوجيص احلديثةو  اإلطالعو  شغف التعرؼ ادلكتبينعلىو  ادلعلومصت إتختصصي تمصمصتإى
مضرورة العمل با مص يدؿ على وع  ادلكتبة ىذو  موظف 02يعصدؿ أو مص %48.08قدرت بنسبة واليت التطورات 

توفر مصصدر ادلعلومصت اإللكًتونية تخصية األنًتنت اليت تسهل و  . التقنيصت اجلديدة يف رلصؿ ادلكتبصتواسطة ب
ىذا مص سعى إليو التكوين من و ربسُت األداء يف مكتبة أـ البواق  و  متصبعة كل جديد يف سلتلف ادلكتبصتو  اإلطالع

موظف من  02مص يعصدؿ %48.08ديدة حسب اإلجصبصت الواردة بنسبمهصرات جو  كفصءات  أجل إكتسصب
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 ذبديد معصرفهم دلواجهة التقدـ الزاتخر يف اجملصالت العلميةو  تفصعلهما كلمص زاد تكوينهم زاد عطصئهم و ىذو  ،العينة
عصمل ىذا مص  82يعصدؿ مص  %08.38 تقدمي تخدمصت جديدة بنسبة إىليهدؼ أيمضص التكوين و  ،التكنولوجيةو 

حيت تتواكب مع التطورات يف رلصؿ سلوكصت البحث عن مهصراهتم و  يستوجب على أفراد العمل ذبديد معصرفهم
ت نسبة حكمص أال،  احلصوؿ على رضى ادلستفيدو  ادلعلومصت ادلنصسبة اىل توجيو ادلستفيدين ادلعلومصت وكيفية

توفر لو و  إحسصسو بأنو ادللكو  تخدمة ادلستفيد أكثر من أجلمضرورة التكوين ألسبصب أتخرى ب28.80%
 . حل معظم ادلشكالتو  بأقل جهدو  ادلعلومصت يف ادلكصف ادلنصسب

 

 :يمثل إقتراحات حول ضرورة التكوين المستمر في عصر التكنولوجيا الحديثة19الرسم البياني رقم 

 ؟لتكوين المستمر بمكتبتكل:هل إستفدت من دورات 17السؤال رقم 

 %النسبة  التكرار /
 08.20 40 نعم
 42.30 83 ال

 822 30 المجموع
 : يمثل مدى اإلستفادا من دورات التكوين المستمر  11جدول رقم  

قدرت استفصدوا من تكوين أثنصء العمل و ادلعلومصت و  ادلكتبصت إتختصصي نالحظ من تخالؿ اجلدوؿ أف معظم 
مص مدى امهية التكوين ادلكتبيُت و  ية للموارد البشريةو أولو  اجلصمعة من إىتمصـ ىذا مص تعطيوو  %08.20نسبتهم بػ 

تنمية الروح اإلبداعية و  يشصرؾ التكوين يف تطويرو  تطوير ادلكتبة وينتج عنو ، العلميصت اإلداريةو  من تخالؿ األنشطة
إذا كصنوا مثبتُت يف منصيبهم بصلنظر يف  ادلعلومصت ادلقبلُت على ادلشصركة يف دورة التكوين،و  ادلكتبصت تختصصي إل
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ادلهصـ فكل إدارة ذلص قوة بشرية جيب عليهص تطويرىص من تخالؿ إتبصع إسًتاتيجية سبكن من و  الرتبو  اخلربة ادلهنية
تعرب و ، ألىداؼ ادلنظمة االستجصبةمشروع التكوينيحقق و ، تصيل صلصح التكوينصلبو  صلصح سلطط تطوير موارد البشرية

 . مرؤوسيهمو  من طرؼ األفراد احتيصجصتن ع

ى  و  %42.30ادلعلومصت الذين مل يستفيدوا من تكوين أثنصء العمل قدرت بػ و  ادلكتبصت إتختصصي أمص نسبة 
ىذا و ، ادلعلومصت حديث  التوظيف ذلذا مل تتيح ذلم الفريةو  ادلكتبصت إتختصصي ذلك ألف غصلبية و  ،نسبة مرتفعة

 . كوين خبصوص تثبيت ادلنصبراجع للشروط الت

 

 :يمثل مدى اإلستفادا من دورات التكوين المستمر11الرسم البياني رقم

 ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ماشكل هذه الدورات

 %النسبة  التكرار /
 04.88 88 ميدانية للمكتبات الجزائريةزيارة 

 43.74 80 ورق عمل
 38.42 88 دورات خارج الوطن

 22 22 أخرى
 822 30 المجموع

 : يمثل شكل الدورات التكوينية المستمرة في المكتبة إظا كانت االجابة بنعم 11الجدول رقم   

ادلعلومصت للمكتبة ادلركزية ألـ  إتختصصي ركز ىذا اجلدوؿ على أشكصؿ الدورات التكوينية اليت إستفصد منهص 
 ،ة ادلختصرة الذين تلقوا دورات تخصرج الوطنينالعفرد من أفراد  88مص يعصدؿ %38.42حيث أقرت نسبة  ،البواق 

 ى  نسبة عصلية أيمضصالعينة اليت إتختصرت ورشة العمل و فردا من  80مص يعصدؿ  %43.74يف حُت سجلت نسبة 

 االستفادة من التكوٌن

 نعم

 ال
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 نقل ادلعلومصت احلديثةو  يستخدـ للمجموعصت الكبَتة كصلتدريبو  ىذا راجع لشيوع إستخداـ مثل ىذا الشكلو 
 %04.88كمص أعربت نسبة   ،ُت لتطبيق مهصرة معينة تزيد من كفصءهتمتختصصييإعداد اإلو  ينيةتنظيم دورات تكو و 

ذلك لإلستفصدة من ذبصرب و  ميدانية للمكتبصت اجلزائرية تخالؿ زيصرة من العينة تلقو تكوينهم منفرد  88دؿ صمص يع
 . اتخل أو تخصرج الوطنقد تكوف ىذه الزيصرات دو  مكتبصت تخصية يف حل مشكالت اإلدارية او الفنية

 

 :يمثل شكل الدورات التكوينية المستمرة في المكتبةإذا كانت االجابة بنعم11الرسم البياني رقم

 إذا كانت اإلجابة بال؟

 %النسبة  التكرار /
 78.30 82 ال يوجد تكوين أصال

 04.27 23 دورات تكوينيةعدم وجود
 822 83 المجموع

 الدورات التكوينية المستمرة بالمكتبةإذا كانت اإلجابة بال: يمثل شكل   12جدول رقم  

من تخالؿ مصمت التويل إليو ومصسجل وذلكعدـ إستفصدة بعض ادلوظفُت من التكوين ادلستمر  صلد أف ىنصؾ      
ستفصدة من دورات تكوينية يف ربسُت اإلنجد فئة من عينة الدراسة ذبيب بػ ال على عدـ حيثمن اجلدوؿ أعالى

ىذا يكوف راجع و  ، بعدـ وجود التكوين أيال يف ادلؤسسةموظفُت23مص يعصدؿ  %78.30قدرت بػ و  األداء
يوجد على أنو يف اجلدوؿ السصبق  إليو دلص تويلنص إال أننص نتحفظ يف ىذه النتيجةإلمكصنصهتم أو ميزانية ادلكتبة 

ذلك إىل أهنم حديث  قد يرجع و  %04.27يف حُت تقر فئة أتخرى بعدـ وجود دورات تكوينية بنسبة تكوين، 
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اىل التوظيف فيجب أف سبر فًتة زمنية على تكوينهم وتثبيتهم حىت يستفصدوا من تلك الربامج أو قد يعود ذلك 
 . تخصويص إذا كصنت ىذه الدورات نصقصة مقصرنة مع عدد االتختصصييُت بصدلكتبة للتكوينالفرص ادلتصحة 

 

 الدورات التكوينية المستمرة بالمكتبةإذا كانت اإلجابة بال:يمثل شكل 12الرسم البياني رقم 

 ؟:في ظل وجود هذه العوائق هل تسعى إلى تطوير معارفك ومهاراتك ذاتيا18السؤال رقم 

 %النسبة  التكرار /
 822 30 نعم
 22 22 ال

 822 30 المجموع
 في ظل وجود العوائقالمهارات ذاتيا و  : يمثل مدى السعي لتطوير المعارف  13جدول رقم  

 ذبيب بنعم على تطوير معصرفهم %822يوضح ىذا اجلدوؿ من تخالؿ العينة ادلدروسة بأف نسبة ادلوظفُت 
 ذايترورة وجود التكوين الىذا مص يؤكد على ضو  تعيق مهنتهم مهصرهتم الذاتية يف ظل وجود سلتلف العوائق اليتو 

تدارؾ النقص ادلوجود يف الربامج التكوينية فمضل أو األمثل يف األ سلوبصألبإعتبصرى، أيمضص يف عصر التكنولوجيصت
الدافعية يف و  سرعتو الذاتيةو  تكوينص يتنصسب مع قدراتو يبتكألنو حيقق للم دلعلومصت ادلهنيةالويوؿ اىل اويف 

 حيث :منهص ة يالتكوين دلص لو أمهية كبَتة يف ادلكتبصت السيمص اجلصمع

 . ادلهصرات األسصسية الالزمة دلوايلة تكوين الفرد نفسو بنفسوديكن من إتقصف  -

 . مكصنيصو  التحرر من قيود الربامج احملددة زمصنيص -

 التكرار

 ال ٌوجد تكوٌن أصال

 عدم وجود
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 مواجهتهص كصإلتصصؿ الدائم بصدلستفيدينو  البحث عن التحديصتو  التكوين الذايت ىدفو ربقيق تخدمصت مثصلية -
 . معرفة إنطبصعصهتم حسب العمل التعصوينو 

 إستخدامهص يفهمو  اإلبداع ألف البحث عن ادلعلومصتو  اإلبتكصرو  اإلجتهصدو  جو دلواكبة التحوالت الكربىالتو  -
 أو على األقل هتيئة الظروؼ ادلنصسبة لو. . ىو جزء من اإلبداع لألفراد كمص للمنظمصتو  فصعليةو  إدراؾو 

 

 هارات ذاتيا في ظل وجود العوائقالمو  :يمثل مدى السعي لتطوير المعارف13الرسم البياني رقم 

 ؟كيف يتم ذلك  إذا كانت االجابة بنعم

 %النسبة  التكرار /
 08.74 82 المطالعة

 00.24 80 الخبرات مع الزمالءو  تشاك األفكار
 34.37 02 الملتقياتو  حضور الندوات

 24.08 23 أخرى 
 822 30 المجموع

 إذا كانت اإلجابة بنعم، المعارف ذاتياو  المهارات:  يمثل مدى السعي لتطوير    14جدول رقم 

توفر للمتكوف مص حيتصج إليو اليت و  ادلهصرات الذاتيةو  تطوير ادلعصرؼاألسصليب ادلتبعة لنالحظ من تخالؿ ىذا اجلدوؿ 
حصجصتو و  الطريقة اليت تتنصسب قدراتوو  السرعةو   إحتيصجصتو منهص بصلقدريليبو ، إذبصىصتو  مهصراتو  من معصرؼ

التعرؼ على كل مص و  ادللتقيصتو  الندوات وفمضر حيموظف  04مص يعصدؿ  %34.37العلمية إذ صلد نسبة و  ادلهنية
 . ديس واقع مهنتهمو ىو جديد 

 التكرار

 نعم

 ال
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يف حُت فئة أتخرى اخلربات مع الزمالء و  شصرؾ أفكصرموظف يقـو بت 80مص يعصدؿ أي %00.24و صلد نسبة 
مص مت تسجيلو من عينة الدراسة لألسبصب و  التعرؼ على كل مص ىو جديدو  فمضلت ادلطصلعة%08.74بنسبة 

زلصولة إكتسصب اخلربات من مكتبصت و  األكصددي و  ادلهٍتو  التطوير الذايتو  تقر بصلبحث %24.08ألتخرى بنسبة 
 . ادلهٍتالقيصـ أحيصنص بصلتكوين ادلغلق بصدلراكز ادلتخصصة من التكوين و  كذا الدورات التدريبيةو  اتخرى

 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، المعارف ذاتياو  :يمثل مدى السعي لتطوير المهارات14الرسم البياني رقم 

 .التكنولوجيات الحديثةو  المحور الثالث : التكوين المستمر

 ت المعلومات في المجاالت التالية؟: هل تستخدم مكتبتك تكنولوجيا19السؤال رقم 

 %النسبة  التكرار /
، الخدمات/العمليات غير المباشرة ) الفهرسة

 الفهارس (
08 32.02 

 34.37 02 الخدمات المباشرة
 08.74 82 أتمنة لوظائف المكتبة

 82.40 22 المواقع اإللكترونية
 822 30 المجموع

 : يمثل إستخدام المكتبة لتكنولوجيا المعلومات 15جدول رقم  

 التكرار

 المطالعة

 تشاك األفكار و الخبرات مع الزمالء

 حضور الندوات و الملتقٌات

 أخرى 
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تخصية اخلدمصت الغَت  ذات العالقة بصدلكتبة تكنولوجيص ادلعلومصت يف اجملصالتيوضح ىذا اجلدوؿ مدى إستخداـ 
مص مت تويل إليو من تخالؿ العينة و  التصنيفو  الفهرسةو  الًتميمو  اجلردو  يدتخل ضمنهص قسم التزويدو  مبصشرة

نظصـ و  يصتادلكتبة من تكنولوج همن تخالؿ مص توفر  وظصئفعلى إستخداـ ىذه ال %32.02ادلدروسة بنسبة 
اإلدارية و  الفنيةالتقنيصت حيتوي على مجيع و  حيث يعمل على إدارة أنظمة ادلكتبة (syngeb)لتسيَت ادلكتبة 

بصلنسبة للخدمصت ادلبصشرة و  ،(OPACفهرس اجلمهور و  التزويد، اإلعصرة، الداتخلية يف إدارة ادلكتبة ) الفهرسة
ى  تخدمصت األسصسية اليت تقدمهص مكتبة أـ و  الغَت مبصشرة ربة للعمليصتقصى  متو  %34.37سجلت بنسبة 

اليت تتمثل يف اإلعصرة بنوعيهص تخصرجهص و و   من داتخل اجلصمعةبصحثُتو  طلبةو  البواق  للمستفيدين من أسصتذة
 . اخلدمة ادلرجعيةو  التوجيوو  تخدمة اإلرشصدو  اخلصرجية(و  )الداتخلية

ىو نظصـ أمٍت حلمصية الرييد و  اليت يتيحهصمن ادلزايص  حيث استفصدتRFIDو إستعصنت ادلكتبة ادلركزية بنظصـ 
 ، حيثبصلكتصب رحية ربمل رقم القيد اخلصصىذه الشو  من تخالؿ إلصصؽ شرحية يف ظهر الكتصب للمكتبةالوثصئقي

اخلدمصت التصلية : جصب تسهل لنص بعد ربطهص بنظصـ السنو  اخلصية هبصادلميزات و  من تخالؿ الرقم ادلوجود يف الشرحية
تيب األوعية على ر ت . عيةأمصكن األو  ربديد . اجلرد، إدارة اجملموعصت، محصية ادلقتنيصت، اإلرجصع، تخدمة اإلعصرة

بنسبة وذلكوظصئف ادلكتبية  من رلصالت استخداـ التكنولوجيص ىوأسبتةو أقرت فئة من عينة الدراسة بأف ،الرفوؼ
 .صزقيد اإلصل ذلك ألف ادلوقع مصزاؿ%24.80بنسبة فكصف ين للمكتبة إصلصز موقع إلكًتو  أمص 08.74%

 . ة

 :يمثل إستخدام المكتبة لتكنولوجيا المعلومات15الرسم البياني رقم 
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 ؟:ماهي حاجتك للتكوين حول إستخدام هذه التكنولوجيات11السؤال رقم 

 %النسبة  التكرار /
 08.20 40 كبيرة 

 00.24 80 متوسطة
 23.43 20 ضعيفة

 822 30 المجموع
 : يمثل الحاجة لتكوين حول إستخدام هذه التكنولوجيات  16جدول رقم 

للتكوين حوؿ إستخداـ التكنولوجيصت ادلتوفرة يف  اتختصصي  ادلعلومصت يقدـ ىذا اجلدوؿ ربليل خبصوص حصجة
ادلكتبة لتبٍت تخدمصت حصجة كبَتة للتكوين من تخالؿ حصجة ك%08.20 ى   فكصنت أعلى نسبة ،ادلكتبة
ة ىذا يفسر بأف ادلكتبصت اجلصمعية يف ظل التطورات التكنولوجية يصرت رلربة على تبٍت تقنيصت حديث، جديدة

يف حُت فئة أتخرى كصنت حصجتهص متوسطة للتكوين بنسبة  ،دينيتمع ادلستفترفع من مستوى تقدمي تخدمصهتص جمل
أف يكوف ىذا راجع للتخوؼ من ىصتو التكنولوجيصت أو  ديكنو  %23.43بػ  تنسبة ضعيفة قدر و  00.42%

 . هصمسؤوليو  الربرلة من قبل ادلكتبةو  عدـ التشجيع على التكوين

 

 :يمثل الحاجة لتكوين حول إستخدام هذه التكنولوجيات16الرسم البياني رقم

 ؟ك فيما ترى أهمية هذه الحاجات11السؤال رقم 

 التكرار

0 %النسبة 

20

40

60

80

100

 كبٌرة 
 متوسطة

 ضعٌفة
 المجموع

 التكرار

 %النسبة 



معلومصت بصدلكتبة ادلركزية جصمعة أـ بواق  تختصصي الفصل الرابع :واقع التكوين ادلستمر إل  

 

82 
 

 %النسبة  التكرار /
 02.40 82 المنصبالتكيف مع 

 07.24 80 الترقية
 24.00 22 زيادة الراتب

 43.34 02 تطوير خدمات المكتبة
 24.33 20 أخرى

 822 30 المجموع
 : يمثل أهمية الحاجات للتكوين المستمر حول التكنولوجيات الحديثة  17جدول رقم 

اجملصالت  علومصت للقيصـ بصلتكوين متبصينةادلو  ادلكتبصت إتختصصي من تخالؿ دراستنص للجدوؿ تبُت لنص أف حصجة 
أمص من كصنت حصجتهم ، %43.34، فمنهم من حصجتو للتكوين ى  تطوير تخدمصت ادلكتبة بنسبة واالىتمصمصت

فيمص خيص و ، %02.40أمص بصلنسبة للتكيف مع ادلنصب بنسبة بػ %07.24للًتقية فجصءت نسبتهم قدرت بػ 
احلصجة ألسبصب أتخرى و  %24.00الذين كصنت حصجتهم للتكوين ى  زيصدة الراتب فنسبتهم قليلة قدرت بػ 

 قدمي تخدمصت على شكل يحيحتو  تطوير مهصراتو  ذلك من تخالؿ إكتسصب تخرباتو  %24.33بنسبة 
 . امثلو 

 تكوين نذكر منهص  :ىصلمصت الادلعلو و  ادلكتبصت إتختصصي سبصب اليت ترجع إليهص حصجة األو من 

 التوايل.و  إكتسصب مهصرات اإلتصصؿ -

 . تنمية روح اإلبداعو  ربسُت األداءو  تطوير -

 . إداريصو  ادلكتبصت تقنيص إتختصصي تطوير  -

 اليت تفرض،و مراكز ادلعلومصت عصمة يف الوقت احلصضرو  ات اليت تعيشهص ادلكتبصتوىذا كلو راجع لطبيعة التغَت       
ورات بغية ربقيق األىداؼ مص يستجد من ىذه التطحوؿ توافق قدرات العصملُت و  ضرورة مواكبة كل جديد

 .ادلسطرة
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 : يمثل أهمية الحاجات للتكوين المستمر حول التكنولوجيات الحديثة17الرسم البياني رقم 

ة لبت البرامج الموضوعينية، هل تري أن من دورات تكو  ااستفادو : إذا كنت ممن 12السؤال رقم 
 ؟.التكنولوجية احتياجاتك

 %النسبة  التكرار /
 08.20 40 نعم
 42.34 83 ال

 822 30 المجموع
: يمثل مدى تلبية البرامج الموضوعية لإلحتياجات التكنولوجية بالنسبة للمستفيدين من   18جدول رقم 

 .التكوين المستمر

إذا كصنت لبت و  ادلكتبصت الذين إستفصدوا من دورات تكوينيةو  ادلعلومصت إتختصصي يوضح اجلدوؿ نسبة 
 40مص يعصدؿ  %08.20إذ يتبُت أف من إستفصدوا من الربامج التكوينية قدرت نسبتهم بػ ،صلتكنولوجيةإحتيصجصهتم

شبكة األنًتنت يف يدارة الوسصئل التكنولوجية احلديثة ادلتصحة يف ادلكتبة ادلركزية ألـ و  موظف حيث تأيت احلواسيب
توفَت أجهزة اإلعالـ األيل ) و  إتبعت ادلكتبة سيصسة إقتنصء أعداد كبَتة من احلواسيب يف سلتلف القطصعصتإذالبواق  
تطبيق مص مت و  ادلعلومصت إتختصصي يليب إحتيصجصتو  سكنصر ( ىذا مص حيسن اخلدمصتأجهزة و ، طصبعصتو  حواسيب
تفصدة من الدورات بة الذين مل تتيح ذلم الفرية لإلسيف حُت نسو  تعلمو من تخالؿ الدورات التكوينيةو  عليوالتعرؼ 
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قية أو ألهنص تعصجل مواضيع ردبص لكوف ىذه الربامج نظرية فقط ليست تطبيىذا راجع و  %42.34التكوينية بنسية 
 غَت تكنولوجية.

 

: يمثل مدى تلبية البرامج الموضوعية لإلحتياجات التكنولوجية بالنسبة للمستفيدين 18الرسم البياني رقم 
 من التكوين المستمر

 ؟إذا كانت االجابة بنعم كيف ساهمت هذه البرامج في تطوير مهاراتك التقنية

 %النسبة  التكرار /
 87.03 82 الشبكاتو  كفاءات في نظم المعلوماتإكتساب  

 83.88 80 القدرة على إستخدام البرمجيات
 80.37 83 القدرة على إستخدام قواعد البيانات

 87.03 82 لقيام بخدمات المكتبة إلكترونياا
 00.42 88 إعداد الفهارس إلكترونياو  إكتساب الطرق الفنية

 88.70 82 المستفيدين إتاحة فهرس المكتبة لجمهورو  وضع
 22 82 أخرى

 822 30 المجموع
 : يمثل كيفية مساهمة البرامج في تطوير المهارات التقنية 19جدول رقم  

ادلعلومصت بصدلكتبة من إكتسصب الطرؽ  إتختصصي نالحظ من تخالؿ اجلدوؿ أف الربامج التكوينية قد مكنت 
فردا من العينة، يف  82أي مص يعصدؿ %00.42ىذا مص أعربت عليو نسبة و ، إعداد الفهصرس إلكًتونيصو  الفنية

نفس النسبة أيمضص من و  ،الشبكصتو  على إكتسصب كفصءات يف نظم ادلعلومصت %87.03حُت يرحت نسبة 
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 ،قواعد البيصنصت القدرة على إستخداـ %80.37إلكًتونيص بينمص أكدت نسبة تخالؿ القيصـ خبدمصت ادلكتبة 
 %88.70سجلت نسبة و  موظف من العينة على إستخداـ الربرليصت 80مص يعصدؿ  %83.88سجلت نسبة و 

مج ىذا مص يفسر حداثة الرباو  ،إتصحة فهرس ادلكتبة جلمهور ادلستفيدينو  أفراد من العينة على وضع 82مص يعصدؿ 
الدور اإلجيصيب الذي لعبتو  ؿمن تخالو ، مسصيرهتص للتطورات التكنولوجية من أجل السَت احلسن للمكتبةو  التكوينية

 . اخلدمصت اليت تتطلبهصو  الوظصئف تطوير وتقدمي ىذه الربامج التكوينية للمسصمهة يف

 

 .التقنية : يمثل كيفية مساهمة البرامج في تطوير المهارات19الرسم البياني رقم

 ا كانت االجابة بال:هذا راجع إلى؟إذ

 %النسبة  التكرار /
 88.23 23 نقص في مستوى البرامج

 04.42 22 محتوى البرامج غير مالئم لإلحتياجات
 83.04 24 المحتوى متطور مقارنة بما هو موجود على الواقع

 30.42 28 ليس تطبيقيو  تكوين نظري
 22 22 أخرى

 822 08 المجموع
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في تطوير المهارات التقنية إذا كانت التكوينية البرامج أسباب عدم االستفادة من : يمثل    21جدول رقم 
 اإلجابة بـ : ال

بحوثينأجصبو بػ ال أي أف الربامج من ادل 83أي مص يعصدؿ  %42.30بنصءا على نتصئج اجلدوؿ أعاله تبُت أف نسبة 
من أفراد عينة الدراسة على  8مص يعصدؿ %30.42بينمص أعربت نسبة  ،التكوينية مل سبكنهم من تلبية إحتيصجصهتم

كمص   ،يف ادلكتبة تطبيق ليس تطبيق  لكوهنم مل يتحصلوا على أي تكوين و  أف التكوين نظريو  ستفصدهتماعدـ 
 أقرتو  أفراد من العينة على أف زلتوى الربنصمج غَت مالئم إلحتيصجصهتم 2مص يعصدؿ  %04.42أرجعت نسبة 

على أف  %83.04موظفُت نقصصف يف زلتوى الربنصمج يف حُت أكدت نسبة  3مص يعصدؿ %88.23نسبة 
 . احملتوى متطور مقصرنة دبص ىو موجود يف الواقع

 

يمثل أسباب عدم االستفادة من البرامج التكوينية في تطوير المهارات التقنية إذا  : 21الرسم البياني رقم
 كانت اإلجابة بـ : ال

 تقييم التكوين المستمر في ظل التطورات التكنولوجية:ر الرابع :محو ال

 ؟: هل ترغب في االستفادة مرة أخرى من التكوين المستمر13السؤال رقم 
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 %النسبة  التكرار /
 70.24 42 نعم
 04.88 88 ال

 822 30 المجموع
 أخرى: يمثل مدى الرغبة في اإلستفادة من التكوين المستمر مرة   21جدول رقم 

بنسبة و  فقد أمجع أفراد عينة الدراسة ،يكسبو اخلربة مع مرور الزمنو  إف التكوين يسهل من مهمة اإلطصر يف العمل
فرد يف العينة إجصبتهم بػ " نعم " على الرغبة يف االستفصدة مرة أتخرى من التكوين  42مص يعصدؿ  70.24%
السرعة يف آداء ادلهصـ تخصية صت و الربرليو  ديكنهم من التحكم الفعل  يف سلتلف التجهيزات ألنو ذلكو  ،ادلستمر

لذلك أيبح التكوين  . ال تعرؼ اإلستقرارو  التطورو  َتالتغ التقنيصت التكنولوجية سريعةو  سلتلف الوسصئل اف
ىو مص ينعكس بصلدور و  هنتودبصدلعومصت من اإلرتقصءإتختصصييادلستمر ضرورة حتمية ال بد منهص حىت يتمكن 

  . اإلجيصيب على ادلكتبة

صإلستفصدة من التكوين مرة يرفمضونعصمل يف العينة ادلدروسة  88مص يعصدؿ   % 04.88يف حُت صلد أف نسبة 
 اإلستفصدة منهصزلتويصت الربامج أو عدـ فهمهص و  تكرار يفالىذا راجع ردبص إىل و  . أتخرى من التكوين ادلستمر

 . اـ بصلواقع بعدـ إجيصد كل اإلمكصنيصت ادلتصحةاإليطدو 

 

 : يمثل مدى الرغبة في اإلستفادة من التكوين المستمر مرة أخرى21الرسم البياني رقم 

 ؟المعلومات إختصاصي: هل ترى أن هناك فرق بينك وبين 14السؤال رقم 
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 %النسبة التكرار /

 42.34 83 نعم

 08.20 40 ال
 100 30 اجملموع

 . المعلومات إختصاصيو  :   يمثل الفرق بين المكتبي22جدول رقم   14

العينة  صدلعلومصت، ومن تخالؿإتختصصييو  من تخالؿ اجلدوؿ ضلصوؿ اإلجصبة إذا كصف ىنصؾ فرؽ بُت ادلكتيب 
موظف من العينة  40مص يعصدؿ  08.20%عريب بن مهيدي يف أـ بواق  صلد نسبة  الادلدروسة يف جصمعة 
ىذا يفسر و  ذبيب بنعم، فرد من أفراد العينة 83مص يعصدؿ  42.34%يف حُت نسبة . ادلدروسة ذبيب ب ال

فقط الرتبة ، بنفس ادلهصـ أهنمصيقومصفو ىو نفسو ادلعلومصت أو ادلكتيب  إتختصصي سواء  ُتتدريب ادلوظفو  تكوينبأن
 . فرؽربدد الى  اليت أو اخلربة 

 

 المعلومات إختصاصيو  : :   يمثل الفرق بين المكتبي22الرسم البياني رقم 

 االجابة بنعم فهل يكمن الفرق في ؟إذا كانت 

 %النسبة التكرار /

 35.13 84 مستوى التكوين )ادلستمر (

 32.43 80 ادلعلومصتيةو  الثقصفة الرقمية
 27.02 82 إمكصنيصت ادلكتبة
 05.40 20 التجهيزات(وسصئل العمل ) 

 0 22 أتخرى
 100 47 اجملموع
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 االجصبة بنعم. يف حصلةادلعلومصت،  إتختصصي :مدي الفروؽ بُت ادلكتيب و 04جدوؿ رقم 

واليت رأينصىص يف اجلدوؿ السصبق ادلكتبصت و  ادلعلومصت إتختصصي و  ىذا اجلدوؿ نسب الفروؽ بُت ادلكتيب يقدـ
مص  %42.84فراد العينة ادلدروسة بنسبة قد أثبتأو  ،بصلنسبة دلوظف  ادلكتبة ادلركزية ألـ البواق  % 42.34بنسبة 
 أمص خبصوص الثقصفة الرقمية، الفرص ادلتصحة ذلمو  رؽ خبصوص التكوين ادلستمرف أف ىنصؾفرد  84ؿ يعصد
ىذا مص فرد من أفراد العينة،  80مص يعصدؿ % 40.34بنسبة  فقد جصءت ادلعلومصت إتختصصي لدى ادلعلومصتية و 

ىو من ديلك ثقصفة معلومصتية وتكنولوجية عصلية حبكم أف التسمية تغَتت نظرا ادلعلومصت  إتختصصي يفسر أف 
 82مص يعصدؿ  % 07.20أمص بنسبة لظهور وطصئف ومهصـ معلومصتية جديدة لو مل ي يقم ادلكتيب هبص من قبل، 

فبنظرىم ادلكتبة اليت ربتوي على  إمكصنصت ادلكتبة فَتجعوف السبب يف ىذا الفرؽ إىلة أفراد من العينة ادلدروس
من العينة  % 2.32وسصئل تكنولوجية ستعمل على تقدمي تخدمصت من ىذا النوع، وصلد مص قدرت نسبتو بػ 

يف العمل على  العمل ) التجهيزات ( كوف ادلكتبة تتيح الفرية للمختصُت ليعود لوسصئيروف أف ذلك ادلدروسة 
 . ثقصفيةو  يةتخلفية معلومصتلديهم و  تلقوا تكوين عليهص تخصية إذا كصنوا شلنىصتو التكنولوجيصت 

 

 المعلومات، إذا كانت االجابة بنعم.إختصاصيمدي الفروق بين المكتبي و  :23الرسم البياني رقم 

 ؟تكمبمكت: ماهي المجاالت التي مستها تكنولوجيا المعلومات في 15السؤال رقم 

 

 

 التكرار

 الثقافة الرقمٌة و المعلوماتٌة

 إمكانٌات المكتبة

 (التجهٌزات) وسائل العمل 

 أخرى
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 %النسبة التكرار /

 24.04 08 اإلقتنصء
 80.27 02 تصنيفال

 22.24 24 االحصطة اجلصرية
 83.30 04 اإلستخالصو  التكشيف

 20.88 88 البحث البيبليوغرايف
 83.30 04 الفهرسة

 80.27 02 البث اإلنتقصئ 
 82.70 02 اإلعصرة
 822 828 اجملموع

 . : يمثل المجاالت التي مستها تكنولوجيا المعلومات في المكتبة 24جدول رقم  

نتصئجو اخلصية بصجملصالت اليت مستهص تكنولوجيص ادلعلومصت يف ادلكتبة ادلركزية جلصمعة و  من تخالؿ اجلدوؿ أعاله  
موظف  08أي مص يعصدؿ  %84.04العريب بن مهيدي بأـ البواق  تبُت أف عملية اإلقتنصءإحتلت الصدارة بنسبة 

ثالث ملفصت ألية يتحكم  حيث يتم إعداد، علمية اإلقتنصء يفتكنولوجيص ادلعلومصت ىنصؾ استخداـ لمن العينة بأف 
ديتصز و  . نظصـ اجلرد كذلكو  ادلواد،طلبصت و  نى  ملفصت ادلورديو ، الربرلة الوثصئقية ادلطبقةو  ريق احلصسوبفيهص عن ط

 . إيدار قوائم التوريد يف قصعدة البيصنصت حىت ال تتكرر عنصوين ادلراسالت ادلوجو للموردينو بإمكصنية البحث 

من تخالؿ إستخداـ ، فرد من أفراد عينة الدراسة 02 وى  نسبة زبص% 82.70 بنسبة مث جصءت عملية اإلعصرة
ألف اإلعصرة تشكل تخدمة مبصشرة موجهة لكل ، سواء كصنت الداتخلية أو اخلصرجية، للحصسوب يف تخدمصت اإلعصرة

مص يعصدؿ  %83.30اإلستخالص بنسبة و  يأيت التكشيفو ، عن ادلكتبةحسنص شلص يعط  إنطبصع، فئصت ادلستفيدين
مثل الكشصفصت األلية ) ، ىو عبصرة عن عملية ربليل للمحتوى الذي يوفر أدوات البحثو ، اد العينةمن أفر  04

مث جصءت عملية الفهرسة ، إضصفة اىل ادلستخلصصت، الكشصفصت ادلوضوعية (، العنصوينو  الكشصفصت ادلؤلفُت
ى  أوؿ و  ،أفراد العينةمن  فردا 04مص يعصدؿ  %83.30اإلستخالص بنسبة و  نسبة التكشيف متسصوية مع

تقـو على إعداد ، ادلخرجصتو   ادلعصجلةى  : ادلدتخالت مثو  حلهص األسصسيةعملية أدتخل عليهص النظصـ األيل يف مرا
مث  ،والتسجيالت ادلخزنة، الفهرسة وامكصنية التعديل ويوؿ اىل التسجيالت من تخالؿ حقوؿالفهرس تخصية لل

يسصعد والذي ، مص حيث يعمل لتطبيق نظصـ ديوي اإللكًتوين %80.27بنسبة  التصنيف عمليةبعد ذلك تليهص 
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مث تأيت عملية البث اإلنتقصئ  بنسبة  ،يف تقسيمصت ادلواضيع ألف ادلكتبة ادلركزية تمضم  مجيع التخصصصت
ية عملل فرد من أفراد العينة 88دؿ صمص يع %20.88بنسبة و ، فرد من أفراد العينة 02مص يعصدؿ  80.27%

ى  تخدمة متصحة يف ادلكتبة ألهنص تطبق و ، رقم التصنيفو  البحث البيبليوغرايف عن طريق البحث األيل ادلبصشر 
 24مص يعصدؿ  %22.24ة اجلصرية بنسبة تأيت يف ادلرتبة األتخرة  اإلحصط مث، Syngebية الوثصئقية سنجصبالربرل

دلكتبة ادلركزية جلصمعة أـ البواق  توظف وسصئل تكنولوجيص من تخالؿ ىذه النتصئج تبُت بأف او ، من أفراد العينة
دائمة التغَت يف كصفة و  تخصية اف البيئة التكنولوجية غَت مستقرة ، تطوير تخدمصهتص ادلكتبيةو  ادلعلومصت يف ربسُت

 اإلدارية.و  العمليصت الفنية

 

 المعلومات في المكتبة:يمثل المجاالت التي مستها تكنولوجيا 24الرسم البياني رقم
سايرة مكفاءات   وجود: في رأيكم ماهي الصعوبات والمعوقات التي تحول دون 16السؤال رقم 

 ؟لوجيات الحديثةو لتكن
 %النسبة  التكرار /

 11.22 11 نقص الوسائل التكنولوجية في مؤسسات الوثائقية
 31.63 31 قلة الدورات التكوينية

 36.73 36 المعلومات إختصاصينقص الوعي المسؤولين لمتطلبات 
 20.43 20 الخوف من التكنولوجيات المتجددةو  القلق

 100 98 المجموع
 سايرة للتكنولوجيا الحديثةمكفاءات   وجودالمعوقات التي تحول دون و  : يمثل الصعوبات 25جدول رقم  
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سصيرة للتكنولوجيصت مالعراقيل اليت ربوؿ دوف تطور كفصءات و  يوضح الصعوبصتالذي من تخالؿ اجلدوؿ أعاله 
ذلك راجع و ، ادلشصكل اليت ربوؿ دوف اإلستفصدة من برنصمج التكوين ادلستمر اليت يتم تنظيمهص بصدلكتبةو ، احلديثة

 40مص يعصدؿ  %40.74جصءت نسبة ، اىل عدة يعوبصت زبتلف حسب وجهة نظر كل فرد من أفراد العينة
مث ، ى  أعلى نسبةو ، ادلعلومصت إتختصصي نقص وع  ادلسؤولُت دلتطلبصت   أف ذلك يعود إىلموظف من العينة 

حيث صلد نسبة ، موظف من عينة الدراسة خبصوص قلة الدورات التكوينية 48مص يعصدؿ  %48.04تليهص نسبة 
اخلوؼ من التكنولوجيصت و  القلق ك إىليرجعوف ذلموظف من عينة الدراسة 02مص يعصدؿ و أ 02.34%
فرد  88مص يعصدؿ  %88.00فقدرت بػ أتخر نسبة  أمص، ىذا مص يفسر قلة الدورات التكوينية للعصملُت، ادلتجددة

وسصئل افتقصر ادلكتبةللىذ مص يدؿ على و ، نقص يف الوسصئل التكنولوجية اليت ترجع ذلك إىلمن أفراد العينة 
 عترب العمل من تخالذلص دبثصبة تطوير ذايت لسلوكصت ومهصرات العصملُت.اليت يالتكنولوجية 

 

المعوقات التي تحول دون تطور كفاءات المسايرة للتكنولوجيا و  يمثل الصعوبات:25الرسم البياني رقم 
 الحديثة

 نتائج العامة للدراسة :. ال4

إىتمصـ و  نشصطو  ادلعلومصت من فئة الشبصب ذات حيويةو  ادلكتبصت إتختصصي توظف مكتبة العريب بن مهيدي *
ىذا مص وجدنصه تخالؿ الدراسة بنسبة و ، ةاذلصدفو  الوسصئل السهلةو  ؽإتصحتو بصلطر و  متزايد بتنظيم اإلنتصج الفكري
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صف مستقبل أفمضل بصلتصيل ضمو  ىذه النسبة تسصىم يف سبصش  مكتبة أـ البواق  وفق ادلعصيَت ادلسطرةو  08.20%
 . شلص عليو

أيبح أمرا  والبيئصت التكنولوجية ادلختلفة وج اىل ادلعلومصتالول اتختصصيي  ادلعلومصت من أجل * إف تكوين 
 . مهصرات كصفية لتقدمي ذلكو  فنيةو  أف تكوف لو مؤىالت علمية من أجلمهمص و  شصغال

التحوالت احمليطة بو يف رلصؿ و  يدرؾ التغَتات دبكتبة العريب بن مهيدي ادلكتبصتو  ادلعلومصت إتختصصي * 
 . حيصوؿ مواكبتهص بصلقدر ادلستطصعو  اليت ذلص تأثَت على ادلهنة ادلكتبيةو  االتصصالتو  تكنولوجيص ادلعلومصت

يت تلقصىص يغلب عليهص الو ، * يعصين ادلكتيب من نقص يف تنظيم دورات تكوينية على مستوى ادلؤسسة اليت يعمل هبص
 . الطصبع النظري أكثر من اجلصنب التطبيق 

جيب أف تعدؿ برامج التكوين حىت يتسٌت للمكتبة ، الرق  بصدلهنةو  * من أجل مواكبة التطورات احلصيلة يف ادليداف
 . سلتلف التكنولوجيصت استخداـتدريبهم على و  تأىيل موظفيهص

 احتيصجصهتمتلبية و  الربرليصت الوثصئقية استخداـادلكتبصت من و  ادلعلومصت إتختصصي * مكنت الربامج التكوينية 
حملتوى  ماستعصهبنظرا لعدـ  االستفصدةمل يتمكنوا من  %42.34بصدلقصبل نسبة %08.20التكنولوجية بنسبة 

 . كوينيعوبة تطبيقو على أرض الواقع إضصفة لكوف أف ىنصؾ فئة مل تتيح ذلم فرية التو  الربامج التكوين

 . بصدلكتبة عينة الدراسة متوسطة يف غصلبيتهص ،ادلكتبصتو  ادلعلومصت إتختصصي * الربامج التكوينية اليت تلقصىص 

لغوية تؤثر على درجة اإلستفصدة من ادلعلومصت ادلتصحة و  من يعوبصت عدة منهص تكنولوجية أفراد الدراسة* يعصين 
 .ةمن تخالؿ سلتلف الربامج واألسصليب التكويني

 

 

 نتائج على ضوء الفرضيات :ال-5

من تخالؿ ادلعلومصت اليت إستقينصىص من ادليداف حصولنص أف تكوف معربة بشكل أو بأتخر عن واقع التكوين ادلستمر 
 . ولوجيةنادلكتبصت اجلصمعية يف ظل التطورات التكو  ادلعلومصت تختصصي إل
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النتصئج اليت توضح واقع التكوين ادلستمر  تقدمييصت اليت شكلت أسصس دراستنص ديكن و من منطلق الفرض
 . التطورات التكنولوجية ظل ادلعلومصت بصدلكتبة ادلركزية جلصمعة العريب بن مهيدي بأـ البواق  يف تختصصي إل

 الفرضية العامة :

المكتبات بمكتبة جامعة و  المعلومات ختصاصيإلهناك مواكبة متوسطة لمحتويات برامج التكوين المستمر 
 . أم البواقي للتغيرات التكنولوجية في مجال المكتبات

فيمص حملتويصت برامج التكوين  صلد أف ىنصؾ مواكبةأفراد رلتمع الدراسة  من تخالؿ إجصبصتفرضية زلققة حيث 
، أكثر من التطبيق صنب النظري على اجلتركز ىذه الدورات  خيص اجملصؿ التكنولوج  لكنهص متوسطة فمثال صلد أف

أيمضص تبصعد فًتات التكوين الذي يؤدي اىل تقصدـ معلومصت و ، ادلدة ادلخصصة للربنصمج التكويٍت ضيقإضصفة اىل 
ىذا و  ،غَت مالئم إلحتيصجصهتم ىذا فمضال عن أنو يف حصالت نصدرة ىونقص يف زلتوى الربنصمج التكويٍت و ، الفرد

اىل يعوبة السَت  تأداليت اخلربات كذلك الفوارؽ يف ادلعصرؼ و و  يُتفصت سلوكية بُت ادلكتبراجع اىل تشكيل إتختال
يتم فبعض األحيصف يف إتختيصر األفراد  التحيز الشخص  أيمضص اىل  ،وقد يعوداحلسن للربامج التكوينية على التوايل

لُت بصلعملية التكوينية أي نقص ، كذلك عدـ إىتمصـ ادلسؤو حسب إجصبصت األفرادعن طريق العالقصت الشخصية 
أيمضص بعدـ رضى بعض ادلبحوثُت على عملية التكوين إلعتقصدىم أنو ليس يف ادلستوى ادلطلوب أو و  الوع  اإلداري
يف عدـ فهم حملتوى الربامج التدريبية  ُتادلكتبيالعديد من يعوبصت لغوية واجهت و ، صئيصفكرة التكوين هنعدـ تقبل 

 وىذا بصلنسبة للذين استفصدوا من دورات تخصرج الوطن. الفرنسية (و  بية ) اإلصلليزيةتخصية اللغصت األجن

 

 

 

 الفرضيات الجزئية :
في مجال  الختصاصيي المعلومات بمكتبة جامعة أم البواقيالفرضية االولى : " هناك تكوين مستمر 

 تكنولوجيا المعلومات "
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وع  ادلكتيب و  بنسبة عصلية حيث أف معظم أفراد رلتمع الدراسة أمجعوا على وجود تكوين مستمر تقد ربققو 
 ذلك من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية ادلتسصرعةو  %87.40دبدى ضرورتو يف ادلكتبصت اجلصمعية بنسبة 

 تخدمصت مكتبية حديثةإضصفة اىل تقدمي ، كذلك إكتسصب مهصرات جديدة يف العملو  ربسن أداء العملو 
ىذا مص أكسبهم الرضص و  توجيو ادلستفيدين يف عملية البحث عن ادلعلومصتو  إمتالكسلوكصت من أجل تعليمو 

 . الثقة يف أداء عملهمو  الوظيف 
بمكتبة جامعة أم المعلومات إختصاصيفي إكساب  المستمر ساهم التكوينالفرضية الثانية : " 

 ية "مهارات التكنولوجالبواقيلل

حيث سصىم التكوين ادلستمر يف مكتبة الدراسة يف ربقيق فعصلية أكثر من تخالؿ تقدمي ، أيمضصزلققةو ىذه الفرضية 
ادلعلومصت على إستعمصؿ التكنولوجيص  إتختصصي تدريب و  %48.08تخدمصت مع كسب مهصرات جديدة بنسبة 

، الدارسُتو  بصلتصيل إرضصء ادلستفيدين من البصحثُتو  وقت شلص يؤدي اىل ربسُت ادلردوديةو  احلديثة بأقل جهد
 . كذا روح ادلنصفسة يف ادلكتبةو  ق العملبصإلضصفة اىل أهنص زبلق روح فري

 إختصاصين فعالية التكوين المستمر لدى عراقيل قللت مو  الفرضية الثالثة : " هناك صعوبات
 " بمكتبة جامعة أم البواقيالمعلومات

تعًتض عملية التكوين ادلستمر  اليت ذلك من تخالؿ وجود مجلة من الصعوبصتو  بنسبة عصليةو  فلقد ربققت
ادلعلومصت بنسبة  إتختصصي واحتيصجصت تتجلى يف نقص وع  ادلسؤولُت دلتطلبصت ،ادلعلومصت إتختصصي ب

 %48.04مص يدعم ربقيق الفرضية أكثر إمجصع نسبةو  . اخلوؼ من التكنولوجيصت ادلتجددةو  القلقو  40.74%
إستشصرة ادلكتبيُت يف تسطَت ىل عدـ إشراؾ و بصإلضصفة ا، بأهنص غَت كصفيةو  الدورات التكوينية  ةمن عينة الدراسة بقل

سَتىص احلسن كمص أنو ال يوجد حوافز على صلصح برامج التكوين و  يؤثر ىذا مؤشر سليبو ، الربامج التكوينيةزلتويصت 
   . لتشجيع ادلكتبيُت على اإللتحصؽ بصلدورات التكوينية
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 مقترحات الدراسة :-6

 . كذا زلصضراتو  ملتقيصتو  اتندو و  عداد برامج تكوينية مدروسةإو  * إقصمة دورات تكوينية مستمرة

 . برامج تكوينية مقننةإعداد و ، * التشجيع على التكوين

توزيعهم بشكل و ، علم النفس، تبيُت ذوي الكفصءات عصلية يف أحد التخصصصت التصلية : إعالـ أيلك* إتختيصر ادل
 . بررلة دورات تكوينية بصفة دوريةو  تطوير كل مستفيدين على حسصب زبصصهمو ، منتظم

 . احلديثةت يف رلصؿ التكنولوجيص من تخرباهتص * القيصـ ببعثصت لدى مكتبصت أتخرى لإلستفصدة

 . إتصحتهص دلكتيبو  * عدـ إحتكصر الوسصئل التكنولوجية ادلتصحة يف ادلؤسسة لشخص عن شخص أتخر

وادلعلومصت والتوثيق على درجة عصلية سلتصُت يف رلصؿ ادلكتبصت و  * تدعيم برامج التكوين دبكونُت مؤىلُت
 . ادلعلومة الصحيحة فيمص خيص التعصمل مع مصصدر ادلعلومصتكذلك لمضمصف توييل لالستفصدة من تخرباهتم ،

لعصمل بصألتخص يتوجب اادلستمرة يف النظصـ العصـ لعمل ادلكتبصت على مستوى و  * يف ظل ىذه التطورات اليومية
ادلواقع فيجب و  مسصيرهتص بصلتكوين ادلستمر تخصية يف إتختصصص علم ادلكتبصت ألنو يف تطور مستمر مع الربرليصت

 . ادلواكبةو  إف كصنوا أجصنب للفهم اجليدو  جلب كفصءات من ذوي اإلتختصصص حىت

، تشجيهم للحصوؿ على شهصدات تسصعدىم يف اداء واجبهم مثل شهصدة يف اإلعالـ األيلو  * السمصح للمكتبيُت
 إتختصصي عملو كألف كل مص زادت ثقصفة ادلكتيب زادت قدرتو ألداء ، غَتىصو  تدريبهم على ملفصت اإلداريةو 

 . ادلعلومصت أفمضل

 خالصة:

وىذا ، علومصت يف ادلكتبصت اجلصمعية حبصجة اىل اشخصص يدركوف امهيتهصهنة ادلكتبصت وادلمومن ىنص نستنتج أف 
مرورا بصلتكوين فيو وويوال إىل عصمل الشغل  ، االدراؾ ينطلق منذ أوؿ تخطوة أال وى  تخطوة أتختيصر التخصص

 والتكوين ادلستمر حوؿ مستجداتو سواء ادلؤسسصيت أو الذايت. والوالء الذي يتطلب الكفصءة
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 خاتمة :

ألمهيتو يف تطوير  ، ذلا ةيعد التكوين ادلستمر ألخصائي ادلعلومات يف ادلكتبات اجلامعية ضرورة حتمية ال حمال
التحكم و  ادلنافسةإعطاء روح اإلبداع و و  لية يف تقدمي خمتلف اخلدمات اعحتقيق الفو  ، ادلهارات ادلكتسبةو  القدرات

 تتوفر فيو قدرة الذي فضاء التدفق ادلعريف وجب توظيف العنصر البشري ادلؤىلمبا أن ادلكتبات و  ، يف ادلعلومات
التكوين ادلستمر لدى وواقع حاولنا توضيح أمهية الدراسة يف ىذه و  ، كفاءة السري احلسن للمكتبة اجلامعيةو 

تمسنا ىذا اجلانب لقد إلو  ، مدى تأثريه عليو خالل دمارسة مهامو يف ادلكتبات اجلامعيةو  أخصائي ادلعلومات
ادلعلومات يف مكتبة ادلركزية جلامعة ن ادلستمر عند أخصائي ادلكتبات و ادليداين من خالل دراستنا الوصفية للتكوي

 العريب بن مهيدي بأم البواقي .

 ، ومدى تأثره هبا ادلنظمة اجلامعية ككلو  لدور الفعال الذي يلعبو أخصائي ادلعلومات يف ادلكتبةل إذا أشرناو 
 ، إلمكانيات الالزمة لذلكحتاول مواكبتو يف حني توفرت ذلا كل او  دلكتبة ىي األخرى تتأثر بالعامل اخلارجيفا
بو  رابإعتبارىم احملرك الذي تدموظفني فيها الصعوبات جيب تكوين و  مواجهة تلك التطورات حىت نستطيعو 

رفع مستوى و  وجيات لو أثر يف الرقي بادلهنةىل التدريب حول إستخدام خمتلف التكنولإوظفينادلكتبة فإخضاع ادل
 الذي متارسو التكنولوجيا على مهام ووظائف االختصاصينييف ىذه الدراسة مت إدراك األثر و  ، أدائهم اىل األحسن

 ادلعلومات اإللكًتونية مصادر الذي ال يزال حيتاج اىل تدعيم أكثر من طرف ادلكتبة اجلامعية من حيث تقدميو 
بسبب نقص يف تكون  والبيئات ادلعلوماتية التفاعلية، واليت ميكن أن تكون اخلدمات اجلديدة للمستفيدو 

 ادلهينو  مستواىم العلمي ة تساعدىم يف رفعمن عدم تنظيم دورات تكويني ن يعانونادلعلومات الذي يإختصاصي
 ادلطلوب .بالتايل تقدمي أفضل اخلدمات يف ادلستوى و 

فواقع تكوين إختصاصي ادلعلومات بادلكتبة اجلامعية حيتاج اىل إىتمام أكرب من اجلهات ادلسؤولة بتنظيم دورات 
مستمرة  ذات نشاطات تكوينية خمتلفة تساير أىم التطورات التكنولوجية احلاصلة يف عامل و  توكنية منتظمة

 ادلعلومات اإللكًتونية اليت تعرف أدواتعن جية البحث خاصة التكوين على إسًتاتي ، ادلعلوماتو  ادلكتبات
اد احلصول عليها من خمتلف ادلصادر داخل ر تقنيات حبث حتتاج اىل مهارات جديدة تتناسب مع ادلعلومات ادلو 

 ادلكتبة او خارجها .

وين إختصاصي يفتح اجملال لدراسات أخرى بشأن التكو  ، نأمل أن يقدم ىذا البحث معاجلة مفيدة ذلذا ادلوضوع
 ادلعلومات يف عصر التطورات التكنولوجية .
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1984 

 Management  إدارة الموارد البشرية=خصر  كاظم محود ، ياسني كاسب اخلرشة  .  -17
Humain Resource2226، عمان : دار ادلسرية ،  2، ط 

 2223. عمان: دار النشر و التوزيع ،  . إدارة الموارد البشريةعلي زلمد ،ربابعة  -18

، رللة مكتبة  . الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة و إدارتهازروقي ، حسني جبور  -19
 2225، الرياض :  2، ع 12فهد الوطنية ، مج 

،  3، دار وائل للنشر ، األردن ، ط إدارة الموارد البشريةسهيلة زلمد عباس ، علي حسني علي .  -22
2223 

القاهرة : العريب للنشر و  . الدول المتقدمة و الناميةالمكتبات و المعلومات في سيد ، زلمود أسامة .  -21
 1987التوزيع ، 

التكوين العالي في علوم المكتبات و المعلومات : أهدافه ، أنواعه ، و  .عبد اللطيف ،صويف  -22
 2222.قسنطينة : سلرب تكنولوجيا ادلعلومات و دورها يف التنمية الوطنية ، إتجاهاته الحديثة 
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،القاهرة: دار  إدارة القوى العاملة ) األسس السلوكية و أدوات البحث التطبيقي (د صقر. أمح،عاشور  -23
 1983ادلعرفة اجلامعية ، 

 2003.عمان:دار وائل،2.ط.إدارة الموارد البشرية:مدخل إستراتيجيعباس، سهيلة -24

 –إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي و العشرين . عبد الباري إبراهيم درة ، زهري نعيم الصباغ  -25
 2228، عمان : دار وائل للنشر ، منحنى نظمي

، االردن :دار الفكر ناشرون و موزعون ،  إستراتجيات إدارة الموارد البشريةسامح. ،عبد ادلطلب عامر  -26
2211 

 2212زمزم ناشرون و موزعون ،  :،  األردن إدارة الموارد البشرية.زلمد أمحد ،عبد النيب -27

رللة العربية  . المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات أخالقياتعبد اذلادي ، زلمد فتحي .  -28
3222  ،2222 

.القاهرة : مكتبة  المكتبات و المعلومات العربية بين الواقع و المستقبل .عبد اذلادي ، زلمد فتحي  -29
 1996العربية للكتاب ، 

 2222.بريوت :دار النهضة العربية ،  إدارة الموارد البشرية من المنظور اإلستراتيجي.أمحد ،عقيلي . -30

  التطبيق مناهج و أساليب البحث العلمي : النظرية وعليان ، رحبي مصطفى . زلمد غنيم ، عثمان .  -31
 2000. عمان : دار الصفاء ، 

الحديثة في تسيير الموارد البشرية في اإلدارات العمومية : حالة  . اإلتجاهاتغريسي ، العريب   -32
 2222،  المركز الجامعي معسكر : رسالة ماجسير ، وهران : معهد العلوم اإلقتصادية

دراسة ميدانية :. التكوين المستمر للمكتبيين الممارسين في مؤسسات التعليم العالي كرمي ، مراد  -33
 2226.نوفمرب1.العدد3رللة ادلكتبات و ادلعلومات .قسنطينة.مج .يفبمدينة قسنطينة

 2215،  5، القاهرة: الدار اجلامعية ، ط إدارة الموارد البشريةأمحد. ،ماهر  -34
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.القاهرة : عصمى  دراسات في المعلومات و البحث العلمي و التأهيل و التكوينربوكة عمر .،مزلريق  -35
 1996للنشر و التوزيع ،

 و الدراسات الجامعية :  البحوث

رسالة ماجستري  ، تنمية الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة أهميةدور و برحال، عبد الوهاب .  -36
 2211تطبيقي و تسيري ادلنظمات ، جامعة خنشلة ، اجلزائر ،  اقتصادختصص :

المعلومات: دراسة ميدانية  مجتمع المعلومات والكفاءات الجديدة لدى إختصاصيبزاوية ،زهرة.  -37
 2014.وهران)د.ن(،بالمؤسسات الوثائقية

تكوين المكتبيين بالمكتبات الجامعية في ظل تكنولوجيا المعلومات : بلعطار ميينة ، بودبزة عبلة :  -38
ة .مذكرة ماسرت :علم ادلكتبات قسنطينة : جامعدراسة ميدانية بمكتبة كلية العلوم الطبية و فروعها بقسنطينة

 2212منتوري ،  

في تكوين رسكلة العاملين في المكتبات الجامعية :   meda tempusدور تكتلبن زكة وسام . -39
.بقسنطينة : جامعة منتوري،  جامعة محمد الصديق بن يحي بجيجل نموذجا .مذكرة ماستر علم المكتبات

2212 

مستوى فعالية إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم العالي في المملكة العربية الغامدي. ،بن سعيد  -42
 2229، أطروحة دكتوراه ، جامعة الريموك ، األردن ، السعودية من وجهة نظر القادة اإلداريين 

ة ، رسالة ماجستري ، جامع التدريب احتياجاتدور تقييم أداء العاملين في تحديد عمار. ،بن عيشي  -41
 2225زلمد بوضياف ادلسيلة ، اجلزائر ، 

تكوين خصائص المعلومات في ظل مجتمع المعلومات : من جهة بوحناش ، محزة ، حسان مراكشي .  -42
 2227قسنطينة ،  :شهادة ليسانس ، علم ادلكتبات  . نظر أساتذة قسم علم المكتبات
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المكتبات في مواجهة تدفق المعلومات و التكوين في علم طواهري ، فاطمة ، كحالت ، مسراء .  -43
. مذكرة ليسانس :  التقنيات الحديثة : دراسة حالة مناهج التكوين في قسم علم المكتبات بجامعة قسنطينة

 2224علم ادلكتبات : قسنطينة ، 

 . التكوين المستمر لعمال المكتبات الجامعية : دراسة حالةعمال مكتبةعبابسة صليحة ، معمري زينة  -44
 2221.مذكرة ليسانس : علم ادلكتبات و ادلعلومات .قسنطينة: جامعة منتوري ، جامعية منتوري بقسنطينة

المعلومات بالمكتبات الجامعية في ظل  ختصاصيإلواقع و آفاق التكوين المستمر فتحي .  ،عباس -45
.رسالة ادلاجستري يف علم ادلكتبات و  المركزية لجامعة هواري بومدين البيئة الرقمية : دراسة ميدانية بالمكتبة

 2215،التوثيق .وهران :قسم ادلكتبات و العلوم الوثائقية 

إختصاصي المكتبات و المعلومات و التكوين الذاتي بالمكتبات الجامعية في . مايرية ، عائشة ع -46
ماجيسرت : علم ادلكتبات  ، رسالة الجزائر : مكتبات جامعتي السانيا و العلوم و التكنولوجيا بوهران نمودجا

 2212و التوثيق : وهران ، 

: دراسة ميدانية  االنترنتالمعلومات و اإلدمان على  اختصاصي عوادي ، نعيمة ، بلخري ، كنزة . -47
 2212.شهادة ماسرت : علم ادلكتبات ، قسنطينية .بالمكتبات المركزية للكليات جامعة قسنطينة 

اإلتجاهات الحديثة في تسيير الموارد البشرية في اإلدارات العمومية : حالة المركز . غريسي ، العريب  -48
   2222،  الجامعي معسكر : رسالة ماجسير ، وهران : معهد العلوم اإلقتصادية

، قسنطينة  مجتمع المعلومات و تأثيراته على المهنة المكتبية : الحالة الجزائرية نمودجاكرمي ، مراد .  -49
 2211هباء الدين للنشر و التوزيع ، : دار 

. مذكرة ماجستري.جامعة قسنطينة.كلية دور إختصاصي المعلومات في إدارةالمعرفةماضي ،وديعة. -50
 2002العلوم االنسانية: قسم علم ادلكتبات والعلوم الوثائقية،

بين التكوين الجامعي و المهنة المكتبية : دراسة حالة  . إختصاصيو المكتياتمكاين ، كرمية  -51
 2211، رسالة ماجسري: علم ادلكتبات و العلوم التوثيقية . وهران ، إختصاصي مكتبات جامعة معسكر 
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 مجالت :

الجامعةوالمكتبة ودورهما في تدريب المستفدين:مجلة المكتبات مزيش،مصطفي. -52
 1،2006،ع.3مج. .قسنطينة:جامعة منتوريوالمعلومات

 أعمال الملتقيات و الؤتمرات :

التكوين المستمر إلختصاصي المعلومات بالمكتبات الجامعية الجزائرية ) الفرص و بوعناق ، سعاد .  -53
 ، ادلدينة ادلنورة 2223. أعمال ادلؤدتر الرابع و العشرون لإلحتاد العريب للمكتبات و ادلعلومات ،  ( التحديات

تحديد اإلحتياجات التدريبية كأساس لعملية التخطيط للتدريب في األجهزة  .حتسني أمحد الطراونة  -54
، ندوة األساليب احلديثة يف التخطيط و التدريب ، قسم العلوم اإلدارية ، جامعة نايف العربية للعلوم  األمنية

 2211األمنية ، 

 أدلة :

يتضمن  2226يوليو سنة  15ه ادلوافق ل  1427انية عام مجادى الث 19ادلؤرخ يف  23-26األمر رقم  -55
 القانون األساسي للوظيفة العمومية

 ادلراجع باللغة الفرنسية :

65- le petit larousse :illustré .paris :ed .la rousse ,2013 

75- Michaux , aurore . Bibliothèque universitaire 20 : Définir un plant de 

communication [en ligne] , université libre de Bruxelles , 2001 , Disponible 

sur : http://www.lylo.be/wp-content/uplonds/2010/06/biblioth%c3yA8que-

universitaire-20DYC3%Afinir-un-plan-de-communication.pdt , visite le 

04/04/2016 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

 كمية العموم اإلنسانية و اإلجتماعية

  –قالمة  –قسم عمم المكتبات 

 اإلدارة العممية لممؤسسات الوثائقيةتخصص : 

 

 إستمارة إستبيان

 

 

 

تحت إشراف :                                      من إعداد :                       

مد. بن زكة وسا                                 رمضاني سمية                   -  

نقدم هذه اإلستمارة ألخصائي المعمومات بمكتبة المركزية لجامعة العربي بن مهدي أم 
البواقي رجاءا منكم مألها بعانية و موضوعية ، عمما أن المعمومات التي ستزودنا بها 

 تستعمل ألغراض البحث العممي فقط .

 وشكرا 

 

التكنولوجيةواقع التكوين المستمر لدى إختصاصي المعمومات في ظل البيئة   

 دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة العربي بن مهدي 

 أم البواقي

 



 

 

I- : بيانات شخصية 

 اجلنس : -1

 أنثى               ذكر           

 السن : -2

 فما فوق                43-52              33-42            22-32 

 ادلستوى الدراسي : -3

 أخرى      ماجستري           دراسات تطبيقية          ليسانس            ماسرت   

 : ؟ ما هي خربتك ادلهنية يف هذا ادلنصب -4

 سنوات 05أقل من  -
 س 10         05 -
 س 15         11 -
 س 20         16 -
 سنة فما فوق 20من  -

II- : أهمية التكوين المستمر ألخصائي المعلومات في ظل التطورات التكنولوجية 

 هل إخرتت دراسة ختص علم ادلكتبات برغبتك ؟ -5

 ال                     نعم  

 حسب رأيك هل ترى أن التكوين ادلستمر ضروري يف عصر التكنولوجيات احلديثة؟ -6

 نعم                       ال

 * إذا كانت إجابتك بنعم فيما تتمثل هذه الضرورة ؟

 مواكبة التطورات -



 

 

 إكتساب كفاءات و مهارات جديدة  -
 تقدمي خدمات مكتبية جديدة -
 أخرى  -

 ...........................................................................:  أذكرها

 هل إستفدت من دورات للتكوين ادلستمر مبكتبتك ؟ -7

 نعم                               ال

 * إذا كانت إجابتك بنعم ما شكل هذه الدورات ؟

 ميدانية للمكتبات اجلزائرية -
 ورش عمل -
 دورات خارج الوطن  -
 أخرى  -

 * إذا كانت إجابتك بال ؟

 ال يوجد تكوين أصال  -
 دورات تكوينية عدم وجود -

 يف ظل وجود هذه العوائق هل تسعى اىل تطوير معارفك و مهاراتك ذاتيا ؟ -8

 نعم                             ال

 

 * إذا كانت اإلجابة بنعم كيف يتم ذلك ؟

 ادلطالعة -
 ألفكار و اخلربات مع الزمالءتشارك ا -
 حضور الندوات و ادللتقيات -



 

 

 أخرى  -

 ................................................................................: أذكرها

III – : التكوين المستمر و التكنولوجيات الحديثة 

 :هل تستخدم مكتبتك تكنولوجيا ادلعلومات يف اجملاالت التالية  -9

 اخلدمات / العمليات غري ادلباشرة ) الفهرسة ، الفهارس ، ... ( -
 اخلدمات ادلباشرة -
 نة لوظائف ادلكتبيةأدت -
 مواقع إلكرتونية للمكتبة  -
 أخرى  -

 ما هي حاجتك للتكوين حول إستخدام هذه التكنولوجيات ؟ -10

 كبرية                     متوسطة                  ضعيفة 

 فيما ترى أمهية هذه احلاجات ؟ -11

 التكيف مع ادلنصب  -
 الرتقية -
 زيادة الراتب -
 تطوير خدمات ادلكتبة -
 أخرى  -

 حددها : .......................................................................

 بت إحتياجاتك التكنولوجية ؟إذا كنت ممن إستفادوا من دورات تكوينية ، هل ترى أن الربامج ادلوضوعية ل -12

 نعم                                  ال

 * إذا كانت اإلجابة بنعم كيف سامهت هذه الربامج يف تطوير مهارتك التقنية ؟



 

 

 إكتساب كفاءات يف نظم ادلعلومات و الشبكات -
 القدرة على إستخدام الربجميات -
 القدرة على إستخدام قواعد البيانات -
 القيام خبدمات ادلكتبة إلكرتونيا  -
 إكتساب الطرق الفنية و إعداد الفهارس إلكرتونيا  -
 وضع و إتاحة فهرس ادلكتبة جلمهور ادلستفدين -
 أخرى  -

 أذكرها : ........................................................................................

 هذا راجع اىل : إذا كانت اإلجابة بال : هل* 

 نقص يف حمتوى الربنامج -
 حمتوى الربنامج غري مالئم إلحتياجاتك -
 احملتوى متطور مقارنة مبا هو موجود على الواقع -
 تكوين نظري و ليس تطبيقي -
 أخرى  -

 أذكرها : ...............................................................................

IV-  التكوين المستمر في ظل التطورات التكنولوجية :تقييم 

 هل ترغب يف اإلستفادة مرة أخرى من التكوين ادلستمر ؟ -13

 نعم                                     ال

 هل ترى أن هناك فرق بينك و بني أخصائي ادلعلومات ؟ -14

 نعم                                     ال

 



 

 

 بـ " نعم " فهل يكمن الفرق يف :* إذا أجبتم 

 مستوى التكوين ) ادلستمر ( -
 الثقافة الرقمية و ادلعلوماتية -
 إمكانيات ادلكتبة -
 وسائل العمل ) التجهيزات (  -
 أخرى  -

 أذكرها : ...............................................................................

 اجملاالت اليت مستها تكنولوجيا ادلعلومات يف مكتبكم ؟ ما هي -15

 البحث البيليوغرايف -اإلقتصاد                                  -
 الفهرسة -التصنيف                                  -
 البحث اإلنتقائي -اإلحاطة اجلارية                           -
 اإلعارة -            التكشيف و اإلستخالص       -

 يف رأيكم ما هي الصعوبات و ادلعوقات اليت حتول دون تطور كفاءات ادلسايرة لتكنولوجيات احلديثة ؟ -16

 نقص الوسائل التكنولوجية يف مؤسستكم الوثائقية -
 قلة الدورات التكوينية -
 نقص وعي ادلسؤولني دلتطلبات أخصائي ادلعلومات -
 لوجيات ادلتجددةالقلق و اخلوف من التكنو  -

 ما هي إقرتحاتكم لتطوير كفاءتكم يف ظل التطورات التكنولوجية اليت دتس ادلكتبات يف اجلزائر ؟ -17

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
.............................................. 
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 ملخص :

 من خالل ما فرضتو خمتلف التغرياتاملستمر ألخصائي املعلومات يهدف ىذا البحث اىل إبراز أمهية التكوين 
كفاءات متكنهم من و  على العاملني التحلي مبهارات توجبواليت أ ، التحوالت اليت تشهدىا اخلدمة املكتبيةو 

ىذا و  اإلنتاجو  يد العاملة  بإعتبارىا القوة الدافعة للعملالمن ىنا زاد اإلىتمام بتكوين ،  و مواجهة ىذه التحديات
 ما يؤدي اىل حتسني مستوى تقدمي اخلدمات املكتبية

املعلومات والربامج  املستمر الختصاصييوتقدم ىذه الدراسة يف أحد جوانبها رؤية نظرية حول موضوع التكوين 
اين فقد كان لدراسة أثر ىذه الربامج على عينة من التكوينية يف ظل التطورات التكنولوجية، أما اجلانب امليد

إلقاء الضوء على واقع ىذا مع  أم البواقيبلعريب بن مهيديا اختصاصي املكتبات باجلامعات اجلزائرية وىي جامعة
، من خالل االعتماد على جمموعة من األدوات املنهجية كاستمارة االستبيان التكوين يف ظل التطورات التكنولوجية

اليت وزعت على عينة الدراسة واتباع املنهج الوصفي التحليلي، ما مكننا من الوصول لنتائج أشارت يف جمملها إىل 
بيئة  ية اليت متسللمواضيع والتطبيقات التكنولوج أن ىناك مواكبة متوسطة لدى الربامج التكوينية وحمتوياهتا

نتائج أكدت صحة الفرضيات املطروحة يف حاجة إختصاصي املعلومات اىل تدعيم أكثر املكتبات، كما أن ىذه ال
مع مراعاة لالحتياجات التدريبية اليت تنبع من واقع املكتبات من قبل اجلهات املسؤولة بتنظيم دورات تكوينية 

 اجلامعية اجلزائرية.
 مفتاحية :الكلمات ال

جامعة العريب بن  ، تكوين اختصاصي املعلومات ، إختصاصي املعلومات ، املكتبة اجلامعية ، التكوين املستمر
 ، دراسة ميدانية، اجلزائر.مهيدي
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Résumé : 

Le but de cette recherche est de montrer l’importance de la formation continue 

du spécialité des informations, et la découverte de sa capacité de l’organisation 

et de la gestion électronique  et donc sa capacité d’arriver aux informations ; à 

partir de ce qu’imposent les différentes transformations et changements des 

offres bibliothécaires, il est imposé aux employés d’avoir des compétences qui 

leurs permettent d’affroter des défis. 

De là , il est plus important de former la main d’œuvre considérée comme une 

force poussante vers le travail et la production ce qui améliore le niveau des 

offres bibliothèques devaient suivre la politique des activités et des programmes 

de formation qui rassure au spécialiste informaticien d’obtenir des capacités et 

des compétences dont ils ont besoin afin d’affronter les changements imposés 

par la technologie des informations  

Cette étude est élaborée pour mettre au point la rôle de la formation dans la 

développement de l’offre bibliothécaire ainsi que la mise en relief de la réalité 

de formation chez l’informaticien sous les nouvelles technologie dans la 

bibliothèque centrale <  Laarbi ben Mhidi > à < Oum Bouaghi > suivant la 

méthode descriptive – analytique . et en utilisant un ( formulaire ) pour un 

questionnaire comme un outil de collection des informations et sa distribution 

sur l’échantillon d’étude . 

Nous sommes arrivées aux résultats qui confirment la validité des hypothèses 

proposées concernant le besoin d’un  informaticien au soutien de la part des 

responsables en organisant des cessions de formations ; méanmoins ce niveau 

reste toujours loin de celui recherché. 

Les mots clés : 

- La formation continue.-La bibliothèque universitaire .-Les informations 

éléctronique.-Université < Laarbi Ben Mhidi > . 

 


