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 مقدمة
 

 

 أ

 مقدمة 

شيد القرن الحادي و العشرون تغيرات و تحوالت سريعة ومتزايدة في 

كل جوانب  الحياة نتيجة لتطور المعرفة و التكنولوجيا التي وضعت 

مختمف المؤسسات أمام متطمبات جديدة ، و جعمتيا تبحث عن سبل 

مختمفة لتفعل أنشطتيا و وظائفيا و تعيد النظر في أىدافيا لتضمن 

االستمرار و الصمود و القدرة عمى التكيف مع ىذه المستجدات التي 

أفرزتيا تكنولوجيا المعمومات خاصة في مجال التعميم العالي نظرا 

ألىميتو و خصوصية مجتمعو الذي يتطمع دائما إلى األحسن و كل 

ما ىو جديد في مجال تكنولوجيا المعمومات، ولتمبية رغبات و 

متطمبات المجتمع األكاديمي الذي سوف يحمل عمى عاتقو لواء 

التقدم و الرقي وىذا القطاع مكتبات تخدم تطمعات ىذا الجميور من 

خالل توفرىا عمى مختمف األوعية و المصادر التي تخدم مختمف 

التخصصات المتاحة داخل ىذه الجامعات بغض النظر عن أنواعيا 

و أشكاليا ألن ىذه األخيرة تأثرت بالتطور الحاصل في مجال 

تكنولوجيا المعمومات ، فتحولت من الشكل التقميدي إلى اإللكتروني، 



 مقدمة
 

 

 ب

الرقمي فاالفتراضي من أجل ضمان التواصل الدائم مع المستفيدين 

و إلغاء حواجز الزمان و المكان ، وىذا التحول لن يؤتى ثماره إال 

إذا كان ىناك من يسير عميو و ىو متمثل في الكادر البشري 

المؤىل لقبول ىذا التغير و التحول في بيئة العمل من أجل مواصمة 

التقدم ، و ىو ليس مسؤولية فرد واحد و إنما مسؤولية الجميع من 

أجل ضمان التشارك بين مختمف الفئات المشكمة لممكتبة كونيا 

المتأثر األول و األخير بجل ىذه التطورات ، حيث أفرزت تكنولوجيا 

المعمومات برمجيات و تقنيات تعمل عمى تسييل مختمف العمميات 

الفنية في المكتبات من أجل تقميص الوقت و الجيد المبذولين من 

طرف العاممين في تنظيم و تخزين و بث المعمومات و تسيير سبل 

وصوليا إلى المستفيدين، إال أنيا بدال من تسييل الميمة أصبحت 

ىذه األخيرة أو ما يطمق عمييا بالكفاءات المعموماتية تثقل كاىل 

العاممين ألنيم لم يستطيعوا التعامل معيا نظرا لقمة خبرتيم في مجال 

تكنولوجيا المعمومات أو أن مسايرتيم ليا بطيئة ألن ما يعد يوما 

جديدا فغدا سيصبح قديما ، و ىذا ما جعل القائمين عمى المكتبات 

الجامعية يعممون عمى تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين لدييا من 



 مقدمة
 

 

 ج

خالل التدريب الذي يعد استثمارا لمؤسسات المجتمع لرفع كفاءة 

العاممين في جميع المجاالت و تنمية قدراتيم من خالل برامج 

التدريب المستمر و ذلك لإلطالع عمى كل ما يستجد من نظريات و 

دراسات مستقبمية في مجال المكتبات والمعمومات ألنو خصب جدا 

 . في مجال تطبيق المستحدثات التكنولوجية 

    ومن ىنا ظير االىتمام بقضية تأىيل العاممين تأىيال عمميا 

يساعدىم عمى مسايرة كل ما ىو الجديد في مجال تقديم الخدمات 

المكتبية حسب التطورات التكنولوجية و تحديد الكفاءات و القدرات 

المطموبة بالتعامل معيا ، و يمثل التدريب النشاط الخاص بتنمية 

الكفاءة و المعرفة العوامل المرتبطة بأداء وظيفة معينة ، و تتوقف 

كفاءات المعموماتية لمعاممين في المكتبات الجامعية عمى مدى 

تحقيق البرنامج التدريبي ألىدافو المرحمية من خالل التكامل و 

الترابط بين أجزائو و عناصره المكونة لمعممية التدريبية ، حيث أنو 

الوسيمة التي يتم عن طريقيا نقل المعمومات و تنمية الكفاءات و 



 مقدمة
 

 

 د

تكوين قناعات لممتدربين بمدى أىمية في تطوير الخدمات و تقديم 

.  ما ىو أفضل لممكتبات الجامعية و خدماتيا 

   و أمام التحدي الذي يواجيو العاممون بالمكتبات الجامعية من 

جاءت . أجل تنمية كفاءاتيم المعموماتية لتقديم األفضل لممستفيدين

تنمية الكفاءات المعموماتية لدى العاممين :" دراستنا لموضوع

دراسة ميدانية بمكتبة كمية الطب لجامعة : بالمكتبات الجامعية 

والذي ييدف إلى إعطاءه رؤية واضحة حول واقع تنمية " مستغانم 

. الكفاءات المعموماتية ليؤالء العاممين و دور اإلدارة في ىذه العممية

:     وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول 

تمحور حول الجانب المنيجي لمدراسة من خالل : الفصل األول 

تحديد إشكالية الدراسة و تساؤالتيا و كذا فرضيات الدراسة ، مع 

إعطاء أىميتيا و أىدافيا باإلضافة إلى أسباب اختيار الموضوع 

و إبراز الدراسات السابقة التي أسست معالم ىذه . محل الدراسة 

.  الدراسة و ختمنا بضبطنا لمفاىيم ىذه األخيرة 



 مقدمة
 

 

 ه

ت المعموماتية و تضمن كل من كفاءا  عنون  بال:الفصل الثاني 

ات المعموماتية و مميزاتيا و أيضا أسباب الحاجة إلييا، كفاءمفيوم ال

.  و حاولنا إعطاء بعض أنواعيا 

عالج أسس تنمية الكفاءات المعموماتية لدى :  الفصل الثالث 

العاممين حيث تطرقنا إلى التدريب و المصطمحات ذات العالقة 

.  وأنواعو و أساليبو ، و أخيرا تقييم البرنامج التدريبي 

الذي احتوى إجراءات الدراسة الميدانية و كذا تحميل : الفصل الرابع 

بياناتيا ، وصوال إلى النتائج العامة لمدراسة و كذا التوصيات و 

. االقتراحات 
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: إشكالية الدراسة.1

يشيد العالم اليوم تغيرات كبيرة كان لتكنولوجيا المعمومات دورا أساسيا فييا 

من خالل دعم عمميتي التعميم و التعمم خاصة في الطور الجامعي نظرا 

لخصوصية المجتمع األكاديمي الذي يرتادىا ، و لما تقدمو من أدوات 

لمتواصل و البث و االسترجاع ،ىذا ما أوجب عمى المجتمعات البشرية أن 

تكون دائمة التغير في مختمف جوانب الحياة خاصة في قطاع التعميم 

العالي ،و بخاصة قطاع المكتبات والمعمومات الذي تأثر بجل ىذه 

التغيرات كونو المعني األول بجمع و تنظيم و معالجة و بث المعمومة 

ففي ظل التغير التكنولوجي ظير بما . والمعرفة في مصادرىا المختمفة 

يعرف بالمكتبات الرقمية و االفتراضية ، و تعدد المداخل و نقاط الولوج 

مما أدى إلى زيادة المشاكل المتعمقة بالوصول إلى المعمومات بالنسبة 

لألخصائيين و كذلك المستفيدين ، خاصة أنو في الوقت الحاضر أصبح 

 .التعامل مع تكنولوجيا المعمومات ، و الحاسبات اآللية أمر ضروري

     و لمتعامل مع األخيرة ال بد من اكتساب كفاءات تسيل عممية 

المحاورة من أجل الوصول إلى مصادر المعمومات،  و عدم االكتفاء 
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بالتأىيل األكاديمي ، لذا سعي القائمون عمى المكتبات الجامعية بتحديد 

أخصائيين مكتبيين ليكن قادرين عمى التعايش مع ىذه المتغيرات، من 

خالل تنمية الكفاءات المعموماتية لمقوى العاممة لدييا ، و التي تعد حجر 

زاوية في تطوير كفاءاتيم في شتى المجاالت و إكسابيم كفاءات 

ومعمومات جديدة تساىم في زيادة قدراتيم عمى أداء مياميم الوظيفية 

الحالية و المستقبمية ، ألن العامل إذا ترك دون تجديد عمى مستوى الحياة 

العممية  تتقادم معموماتو و تتجمد خبراتو و كفاءاتو عند حد معين ، مما 

يؤدي إلى عجزه عن مواكبة ما يستجد من التطورات ، ففي ظل غياب 

الوعي بأىمية الكفاءات المعموماتية من قبل العاممين و القائمين عمى 

المكتبات الجامعية عمى حد السواء سوف تتعطل مصالح المستفيدين وكذا 

يحدث خمل أثناء تأدية العمل فبدال من تسييل عممية البحث عمى 

المستفيدين و إحاطتيم بمختمف المعمومات و األوعية التي من شأنيا تمبية 

رغباتيم و احتياجاتيم  من المعمومات سنجد العامل عاجزا عمى إيجاد 

يصال  المعمومات المطموبة منو وسط الكم اليائل ليذه األخيرة وتراكميا،  وا 

 .باإلضافة إلى تشتتيا و تعدد لغاتيا 
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: و انطالقا مما سبق نطرح التساؤل التالي 

ما واقع تنمية الكفاءات المعموماتية لدى العاممين بالمكتبات          

الجامعية ؟ 

: تساؤالت الدراسة-2

تفرع من التساؤل الرئيسي مجموعة التساؤالت الفرعية من أجل إعطاء 

: صورة أوضح عن موضوع الدراسة ، و جاءت وفق التسمسل التالي

 ما المقصود بالكفاءات المعموماتية ؟ 

  ىل يخضع العاممون بالمكتبات الجامعية لدورات تدريبية من أجل

 تنمية كفاءاتيم المعموماتية؟

  ما ىي الدوافع التي أدت بالمكتبات الجامعية  إلى تنمية الكفاءات

 المعموماتية لدى العاممين بيا ؟

   ما ىي أىم المشاكل التي تعترض العاممين في تنمية كفاءاتيم

 المعموماتية؟
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: فرضيات الدراسة-3

   لإلجابة عمى التساؤل الرئيسي و التساؤالت الفرعية لمدراسة تم طرح 

مجموعة من الفرضيات التي تعد إجابات مؤقتة عمى ىذه التساؤالت 

: وىي 

 الفرضية األولى: 

يخضع العاممون بالمكتبات الجامعية لدورات تكوينية تعمل عمى 

. تنمية كفاءاتيم المعموماتية

 الفرضية الثانية: 

لمقائمين عمى المكتبات الجامعية دورا فعاال في تنمية الكفاءات 

 .المعموماتية لدى العاممين

 الفرضية الثالثة :

يعد التطور التكنولوجي أحد الدوافع التي فرضت عمى المسؤولين 

 .بالمكتبات الجامعية تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين لدييا
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: أهمية الدراسة-4

تأتي أىمية الدراسة من أىمية الموضوع في حد ذاتو ، حيث تعتبر 

تنمية الكفاءات المعموماتية لدى أخصائي المكتبات المعمومات أمرا 

ضروريا لمينة المكتبات ، و ىذا راجع لمتطمبات المينة في حد 

ذاتيا ألن التطورات التكنولوجية المتالحقة التي يشيدىا مجال 

المكتبات و المعمومات يقتضي توفر عاممين قادرين عمى مواكبة كل 

ما ىو جديد و متجدد تنتجو التكنولوجيا ، و ما يترتب عمييا من 

. أساليب و نظم و أدوات تكاد تممس كل جوانب العمل المكتبي 

: أسباب اختيار الموضوع-5

كل دراسة ال تخمو من أسباب الختيارىا سواء كانت ذاتية 

: أوموضوعية و تتمثل ىذه األسباب في

: أسباب موضوعية - 5-1

  إلقاء الضوء عمى كفاءات و ميارات العاممين بالمكتبات

 .الجامعية في ظل مجتمع المعمومات 
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  إحساسنا بوجود حمقة مفقودة بين تنمية الموارد البشرية و بين

الكفاءات المعموماتية ، باإلضافة إلى جدية الموضوع و كونو 

مجال خصب يشتمل عمى العديد من الخبايا التي يجب 

 .إضافة إلى ارتباطو بالتخصص بالدرجة األولى .تفحصيا 

: أسباب الذاتية- 5-2

  االىتمام الشخصي بموضوع الكفاءات المعموماتية و الرغبة في

. التعمق فيو أكثر 

      :أهداف الدراسة-6

:  تيدف الدراسة إلى

 الوقوف عمى واقع تنمية الكفاءات المعموماتية لدى العاممين . 

  التعرف عمى مختمف وجيات النظر حول موضوع تنمية

 .الكفاءات لدى العاممين في حد ذاتيم

 ولون عمى المكتبات ئالتعرف عمى الدور الذي يقوم بو المس

 .الجامعية من أجل تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين لدييا
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  إبراز أىمية تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين و دورىا في

. الرقي أداء المكتبات الجامعية

 :   منهج الدراسة- 7 

:    وفقا لمتساؤل الذي تطرحو إشكالية الدراسة و المتمحور حول 

ما واقع تنمية كفاءات المعموماتية لدى العاممين بالمكتبات "

باعتباره حتمية فرضتيا التطورات التكنولوجية الحديثة، " الجامعية؟

حيث اقتضت الضرورة المنيجية االعتماد عمى المنيج الوصفي 

الذي يساعد عمى معرفة مدى تنمية الكفاءات المعموماتية لدى 

العاممين بالمكتبات الجامعية ، كما يعتبر المنيج المناسب في تحميل 

االستمارات التي سيتم توزيعيا عمى العاممين بمكتبة كمية الطب 

 .لجامعة مستغانم 

ىي األدوات المستعممة من قبل الباحث : أدوات جمع البيانات -8

في سبيل الحصول عمى البيانات الالزمة بيدف تحميل الطاىرة 

 . تحميال معمقا
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: االستمارة 

لتحقيق أىداف البحث و جمع البيانات الالزمة لو ، اعتمدنا في 

و استمارة دراستنا . دراستنا عمى استمارة كأداة لجمع المعمومات 

 أسئمة نصف مفتوحة ، و سؤال 10 سؤاال تضمنت 29احتوت عمى 

: و قسمناه إلى أربعة محاور . واحد مفتوح 

 06و تضمن . كان بعنوان الكفاءات المعموماتية :  المحور األول 

 و تيدف أسئمة ىذا المحور عمى 06 إلى 01أسئمة مرقمة من 

التعرف عمى مدى وعي العاممين بالمكتبة الجامعية لكمية الطب 

لجامعة مستغانم بمفيوم الكفاءات المعموماتية ، و ما مميزاتيا 

وغيرىا من األسئمة التي تدور حول ىذا المفيوم وفق ما جاء في 

. االستمارة 

تناول أساليب تنمية الكفاءات المعموماتية لدى : المحور الثاني 

و ضم . العاممين بالمكتبة الجامعية كمية الطب لجامعة مستغانم 

.   أسئمة نصف مفتوحة 07 سؤاال منيا 15



 اإلطار المنهجي

 

 
23 

. فكان بعنوان دور اإلدارة في عممية التدريب :  المحور الثالث 

 ، منيا سؤاال واحدا نصف 25 إلى 22 أسئمة مرقمة من 04وضم 

. مفتوح 

 كان تحت عنوان دوافع تنمية الكفاءات المعموماتية :المحور الرابع 

 مغمقة و واحد مفتوح لمعرفة اقتراحات 03 أسئمة ، 04بو . لمعاممين 

.  عينة الدراسة حول تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين 

: الدراسات السابقة-09

: الدراسة األولى

تنمية ميارات استخدام المصادر الرقمية لدى أمناء مراكز مصادر 

. التعمم باستخدام أدوات الجيل الثاني لمويب و اتجاىاتيم نحوىا 

– محمد محمد عبد اليادي بدوي ، دراسة منشورة بمجمة كمية التربية 

حيث . 2011مارس –  الجزء الرابع 134العدد – جامعة األزىر 

ىدفت الدراسة إلى تحديد احتياجات أمناء مراكز مصادر التعمم 

و تقدير مستوى امتالك . الميارات إلى استخدام المصادر الرقمية 

أمناء مراكز مصادر التعمم لميارات استخدام بعض المصادر 
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 )و التعرف عمى أثر أدوات الجيل الثاني لمتعمم االلكتروني . الرقمية

في تنمية ميارات استخدام المصادر الرقمية  (المدونة االلكترونية

. لدى أمناء مراكز مصادر التعمم 

وجود فروق دالة إحصائيا بين : و أىم نتيجة توصمت إلييا الدراسة 

التطبيقي القبمي و البعدي في مقياس االتجاىات نحو أدوات الجيل 

الثاني إلى عامل التفاعل بين أمناء مراكز مصادر التعمم مع أدوات 

الجيل الثاني مع الدروس التعميمية و مع زمالئيم من خالل 

المشاركات الفاعمة مع إمكانية إعادة تعمم الميارة أكثر من مرة مما 

.  ساعد عمى رضاىم عن تمك األدوات

: الدراسة الثانية 

تعميم الميارات المعموماتية في المرحمتين اإلعدادية و الثانوية في 

دراسة تقويمية و تخطيطية ، سماح صالح : جميورية مصر العربية 

الحديث في ىذه الرسالة عن . مذكرة ماجستير (2011)ىشام 

التطبيقات الدولية لتعمم الميارات المعموماتية  سواء في العالم المتقدم  

أو العربي ، حيث تناول تعريف تعمم الميارات المعموماتية، ثم 
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تحدث عن تعميم الميارات المعموماتية في مدارس مانكاتو بالواليات 

. المتحدة األمريكية ، و في المممكة السعودية و دولة الكويت 

باإلضافة إلى تقييم مناىج المعموماتية في مصر ، سواء مادة التربية 

المكتبية التي تدرس لممرحمتين اإلعدادية و الثانوية ، أو مادة 

و خمصت الدراسة إلى . الحاسب اآللي التي تدرس لنفس المرحمتين 

عدم وجود مناىج فعالة لتعميم الميارات المعموماتية في التعميم العام 

اإلعدادي و الثانوي في مصر ، حيث أن المناىج محل الدراسة تعمم 

و ال وجود لمعمل . ميارات استخدام المكتبة و الحاسب اآللي فقط

الجماعي بين مدرسي المواد الدراسية و أخصائي المكتبات مما يؤثر 

. سمبا الميارات المعموماتية 

: الدراسة الثالثة

أىمية المكتبات الرقمية في تنمية ثقافة المستفيدين في مجال 

المعمومات و المكتبات ، جنان صادق عبد الرزاق ، بشرى فاضل 

.  (2007)زبون
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 ىدفت الدراسة إلى بيان التغيرات التي أحدثتيا المكتبات الرقمية في 

. طبيعة عمل المكتبيين بالتركيز عمى خصائص المكتبة الرقمية 

والتعرف عمى الميارات األساسية التي يجب عمى أخصائي 

المعمومات اكتسابيا ليكونوا  مؤىمين إلدارة المكتبات الرقمية ، فضال 

عن استنباط أىمية المكتبات الرقمية و أدائيا في تنمية ثقافة 

و من أىم . المستفيدين في مجال المعمومات و المكتبات 

االستنتاجات التي توصل إلييا أنو عمى المكتبيين االضطالع  

بتنمية أنفسيم و تطوير أدائيم لمواجية اإلحتياجات المعموماتية و 

المعرفية المتزايدة لمجتمع المستفيدين ففي إطار المكتبات الرقمية 

سوف يضطمع المكتبي بتقديم خدمات متنوعة و فعالة و متقدمة 

تتخذ صورا مبتكرة مثل تحميل و معالجة مختمف أنواع مصادر 

.  كذلك البحث عن القيمة الرئيسية وراء كل معمومة . المعمومات 

: الدراسة الرابعة 

بناء وتطوير "تحت عنوان  (2011)دراسة الباحث مسعودي كمال 

دراسة نموذجية : الكفاءات المعموماتية في المكتبات المتخصصة 
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مذكرة ماجستير بجامعة الجزائر،كمية " . لمكتبات قطاع العدالة 

العموم اإلنسانية و االجتماعية، قسم عمم المكتبات و العموم 

. الوثائقية

حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة إدراج مفيوم جديد حول تكوين 

المكتبيين باالعتماد عمى األدلة المرجعية ، حيث تطرق الباحث  

إلى المعطيات الخاصة بمينة المكتبات و كذا المفاىيم المرتبطة 

بالكفاءات المعموماتية المناسبة لموضعيات المينية ، وخاص الباحث 

إلى ضرورة وضع تصور القائم عمى العمل النظامي و المعياري 

عمى كل المستويات من خالل الدراسة المعمقة و الكافية بيدف 

. تكوين كفاءات معموماتية وفق متطمبات السوق الوطنية 

تتقاطع ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا الكفاءات 

المعموماتية التي تتقاطع مع ىذه الدراسة في اإلطار النظري في 

أما أوجو االختالف مع الدراسة الحالية ىو كون . العديد من النقاط

الباحث تناول الكفاءات المعموماتية بالمكتبات المتخصصة التي 

تعتبر جزء من المؤسسات الوثائقية بشكل عام ، أما الدراسة الحالية 
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تناولت الكفاءات المعموماتية بالمؤسسات الوثائقية في ظل مجتمع 

 .                 المعمومات عمى نطاق واسع

: ضبط الممصطمحات- 10   

:    مفهوم التنمية المغوي

  مشتقة من النمو ، أي ارتفاع الشيء ن موضعو إلى آخر ، و يعني 

 1.الزيادة و النماء و الكثرة و الوفرة و المضاعفة

 :  مفهوم التنمية االصطالحي

سواًء اجتماعيًا، أم   عبارة عن التغيير اإلرادي الذي يحدث في المجتمع،ىيلتنمية   ا

اقتصاديًا، أم سياسيًا، بحيث ينتقل من خاللو من الوضع الحالي الذي ىو عميو إلى الوضع 

الذي ينبغي أن يكون عميو، بيدف تطوير وتحسين أحوال الناس من خالل استغالل جميع 

الموارد والطاقات المتاحة حتى تستّغل في مكانيا الصحيح، ويعتمد ىذا التغيير بشكل أساسي 

   2.عمى مشاركة أفراد المجتمع نفسو

                                                      
مطبوعات ملك فهد :الرياض.معجم المصطلحات المكتبات و المعلومات . القاري ، عبد الغفور عبد الفتاح  1 

.67.ص.2000الوطنية،   

. 95.ص.2004دار الفجر للنشر و التوزيع،: القاهرة . المعجم اإلعالمي. حجاب ، محمد منير 2
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 :مفهوم التنمية اإلجرائي

إن التنمية ىي العممية التي تنتج عنيا زيادة فرص الحياة بعض الناس في 

مجتمع ما، دون نقصان فرص حياة بعضيم اآلخر في الوقت نفسو، و 

المجتمع نفسو ، و ىي زيادة محسوسة في اإلنتاج و الخدمات شاممة 

ومتكاممة و مرتبطة بحركة المجتمع تأثيرا و تأثرا ، مستخدمة األساليب 

 .العممية الحديثة في التكنولوجيا و التنظيم و اإلدارة

:   مفهوم الكفاءة المغوي

و رد في لسان  )كفأ 1  ورد لفظ كفء في لسان العرب و الصحاح 

. جازاه: كافأ عمى الشيء مكافأة و كفاءة  :"(العرب لمعالمة ابن منظور

. 2" ما لي بو قبل و ال كفاءة أي ما لي بو طاقة عمى أكافئو: تقول 

 
                                                                                                                                                                      

 
 http://www.baheth.info/index.jsp :متاح عمى الرابط التالي [عمى الخط].الصحاح في المغة العربية.الجوىري1

.17:39 عمى الساعة 26/12/2016تمت زيارة يوم   

 http://www.baheth.info/index.jsp :متاح عمى الرابط التالي [عمى الخط].لسان العرب.ابن منظور 2

.17:45 عمى الساعة 26/12/2016تمت زيارة يوم    

http://www.baheth.info/index.jsp
http://www.baheth.info/index.jsp
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:    مفهوم الكفاءة االصطالحي

تعني اإلمتداد من نفس " ،competere الكفاءة كممة التينية من الفعل 

. 1"النقطة أو البحث الحصول

: مفهوم الكفاءة اإلجرائي   

  الكفاءة مفيوم عام يشمل القدرة عمى استعمال الميارات و المعارف في 

وضعيات جديرة ضمن الحقل الميني فيي تشمل التنظيم و التخطيط و 

التجديد عمى ىذا التكيف مع النشاطات جديدة و بيذه المفاىيم فإن 

. اكتساب الكفاءات بشكل تحديا أكبر من اكتساب الميارات و المعارف

:     مفهوم الكفاءات المعموماتية

   ىي البرامج التي تصمم لتعميم المستفيدين من المكتبات و مراكز المعمومات الكفاءات 

األساسية لموصول إلى المعمومات التي يحتاجونيا إلييا بسرعة و كفاءة؛مع التعرف عمى 

                                                      
1 catherine paradeisea ; yves lichtemberger.«Compétence , compétences».in Encyclopédie 

des resources humaines ; (dir) José,allouche .paris :vuibert ,2003.p.204. 
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أساسيات البحث العممي لتطبيقيا في تحقيق اإلفادة من المعمومات و تنظيميا و تفسيرىا و 

 1.توظيفيا

: مفهوم الكفاءات المعموماتية اإلجرائي

الكفاءات المعموماتية ىي القدرة عمى التعامل و التحكم في المستحدثات 

التي أفرزتيا التكنولوجيا ، خاصة في مجال جمع المعمومات 

. استرجاعيا و بثيا ، خدمة لمصالح المستفيدينوومعالجتيا،

 :  العاممين بالمكتبات الجامعية

شخص ييتم بإعداد و تجييز المعمومات في مجال من مجاالت المعرفة أكثر من إىتمامو " 

بضبط الوثائق نفسيا ، و كذلك يتمقى تعميما أكاديميا عمى مستوى عالي ألداء العمل 

 و يستخدم الوسائل التكنولوجية 2"، ومرافق المعمومات عمى اختالف أنواعيا بالمؤسسات

. الحديثة في تأدية ميامو

                                                      
– القاموس الشارح في علم المكتبات و المعلومات .ليشر،تريسا. عبد المعطي،ياسر يوسف1

 .4.ص.2009.دار الكتاب الحديث: القاهرة.انجليزي – انجليزي عربي مع كشاف   عربي 

 
العربي للنشر : مصر.قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات و المعلومات . شعبان ، عبد العزيز خليفة  2

. 264.ص.1991و التوزيع ، 
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: مفهوم العاممين بالمكتبات الجامعية اصطالحا

 يعرف بأشخاص أو الموظفين الذي يعممون في المكتبة ومتحصمين 

عمى شيادة جامعية في تخصص عمم المكتبات و خبرة و معرفة 

 1.جيدة في التعامل مع المواد المكتبية و نظميا المختمفة

: مفهوم اإلجرائي

ىم مجموع من الموظفين بالمؤسسات المعموماتية عمى اختالف أنواعيا و باختالف 

 .و ذو كفاءة عممية و مينية عالية .مسؤولياتيم و مؤىالتيم 

: مفهوم المكتبة الجامعية المغوي

جمعيا مكتبات، وىى مكان جمع الكتب وحفظيا من أجل المطالعة 

 2.و الدراسة وىي أنواع عديدة

                                                      
1 Cacaly , Serge ; Le Coadic ,Yves-François ;Pomart , Paul-dominique .  Dictionnaire de 

l’information . 3éme edi . Paris : Armand colin,2008.P .29. 

دار المريخ : الرياض.المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات و المعمومات. السيد،حسب اهلل.  الشامي ، أحمد محمد 2

 .164ص .1988لمنشر، 
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:               مفهوم المكتبة الجامعية االصطالحي  

 ىي المؤسسات الفكرية التي ُتجمع فييا الكتب بكافة أنوعيا 

وأشكاليا، وتنّظم وتحفظ وتحمل محتوياتيا، مّما ييسر عممية 

ىي مؤسسٌة عمميٌة، وثقافيٌة، وتربويٌة، . االستفادة منيا لمن يحتاجيا

واجتماعيٌة، يكون ىدفيا جمع مصادر المعمومات وتنميتيا بالطرق 

الشراء، والتبادل، واإلىداء، واإليداع، وتنظيميا من : المختمفة، مثل

خالل فيرستيا وتصنيفيا وترتيبيا عمى الرفوف؛ ليسيل استرجاعيا 

بسيولٍة وفي أقصر وقٍت ممكن، وتقّدم خدماتيا جميع أفراد المجتمع 

الذين يحتاجونيا، من خالل خدمات اإلعارة والمراجع والدوريات 

والتصوير واإلحاطة الجارية، والبث االنتقائي لممعمومات باإلضافة 

لمخدمات المحوسبة عن طريق كادٍر بشرّي مؤىٍل عمميًا وفنيًا وتقنيًا 

 1.في مجال عمم المكتبات والمعمومات

 

                                                      
1

دار : اإلسكندرية. المكتبة الجامعية و تحديات مجتمع المعلومات . إبراهيم ، السعيد مبروك  

 .169.ص. 2009الوفاء للطباعة و النشر،
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: مفهوم المكتبة الجامعية اإلجرائي

المكتبة الجامعية ىي إحدى المؤسسات الثقافية التي تؤدي دورا 

عمميا ىاما في مجال التعميم العالي ، و تعمل عمى خدمة مجتمع 

معين من الطمبة و األساتذة و الباحثين المنتسبين إلى الجامعة،و 

. ذلك بتزويدىم بالمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيم و أبحاثيم 

من الكتب و الدوريات و المراجع و األوعية المعمومات األخرى بعد 

تنظيميا و فيرستيا و تكشفييا لتسييل الوصول إلى المعمومة 

 . المطموبة

: صعوبات البحث - 11

ال تخمو أي دراسة من الصعوبات المختمفة و من أبرز الصعوبات 

: التي واجيتنا ما يمي

  القيود اإلدارية و إحتكار المعمومات المتعمقة بالبحث العممي

 . وأحيانا حتى البسيطة منيا 

  نقص مصادر المعمومات حول الموضوع في إطاره النظري . 
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لكن رغم كل ىذه الصعوبات و العراقيل حاولنا رسم صورة نراىا 

.  متكاممة حول موضوع البحث و نحيط بمختمف جوانبو 
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  شيد العالم في اآلونة األخيرة تطورات متعاقبة و سريعة خاصة في مجال 

التكنولوجيا المعمومات ،و الشبكات التي يتم من خالليا التواصل و البث و 

استرجاع المعمومات ،حيث تأثرت المكتبات و مراكز المعمومات كغيرىا من 

القطاعات األخرى بيذه التطورات،    مما أدى  بالقائمين عمى المكتبات و 

مراكز المعمومات العمل لتنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين لدييا من أجل 

مواكبة كل ما ىو حديث أفرزتو ىذه التكنولوجيا، لتقديم خدمات أفضل 

. لمستفيدييا في ظل تشعب تخصصاتيم و تعدد احتياجاتيم من المعمومات

  و في ىذا الفصل سنتناول مفيوم الكفاءات المعموماتية ،و أسباب 

. الحاجة إلييا و أىم ميزاتيا باإلضافة إلى أنواعيا

 : مفهوم الكفاءات المعموماتية-1

قبل التطرق إلى مفيوم الكفاءات المعموماتية البد من التعريج عمى مفيوم الكفاءة و كذا 

 .المعموماتية 
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 :مفهوم الكفاءة -1.1

الذي يصف الكفاءات من خالل ثالث أنواع من :" zarifanتعريف 

التمقائية، المسؤولية و التواصل حيث يعتبر أن ىذه : التصرفات 

التصرفات تكتسب في الوسط الميني وفي الوضعيات المينية التي 

. 1"يتعرض ليا الفرد أثناء أداء ميامو

و ىناك تعاريف أخرى صادرة عن مؤسسات و ىيئات متخصصة 

النظرية ،المعرفة :الكفاءة تتجمع ثالث أصناف من المعرفة :أىميا 

الميدانية و بعد يقوم عمى التصرفات المسخرة التي يعتمدىا موظف لمقيام  

 2.بالميام المسندة إليو

 

                                            
مذكرة .مكتبة قطاع العدالة :الكفاءات المعموماتية في المكتبات المتخصصة . كمال ،مسعودي 1

قسم عمم المكتبات و العموم : كمية العموم االنسانية و االجتماعية : جامعة الجزائر . ماجستير 

. 52. ص . 2011الوثائقية، 

2 Lou Van Beirendonk « Tous compétents : Le management des compétences dans 

l’entreprise » , éd , de boeck , Belgique , 2006 .p34. 
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الثقافة أو التحكم في ":( ALA )تعريف جمعية المكتبات األمريكية 

المعمومات ىي مجموعة االجراءات التي تسمح بتحديد المعمومة 

طار نظامي إالمناسبة،وكذا معرفة مكان تواجدىا ،تقويميا و استعماليا في 

من أجل حل المشاكل المتعمقة ببث و تبميغ المعمومات المعالجة التي 

 1·تمكن الشخص من النجاح في المجتمع المعمومات

  :المفاهيم المرتبطة بالكفاءة -1-1-2

  ىناك جممة من المصطمحات و المفاىيم المرتبطة و المرافقة لمكفاءات

  المتناولة لمموضوع وأكثرثو التي يكثر تداوليا في الدراسات كاألبحا

 :ىذه المصطمحات تداوال 

  ضمن مجال العممي أو النظري ،و القدرة  مكانية النجاح،إ: القدرة

أيضا تشمل االنجازات التي ترتبط مع بعضيا في خاصية معينة ،تمكن 

المتعمم من انجاز سموكيات متعددة في مجاالت مختمفة،كحفظو لقطعة 

شعرية أو ألحداث تاريخية ، التي تدخل ضمن القدرة واحدة ىي قدرة 

 .التذكر

                                            
1
 JEAN-MARIE Peretti . Dictionnaire des resources humaines . 5 éme ed . Paris : 

vuiber , 2005 . P . 63 . 
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  ىي مجموعة من الكفاءات المعينة تنتج عموما عن حالة :المهارة

التعمم،تييء من االستعدادات وراثية وىي تعني بالخصوص االتقان 

 .يرتبط ىذا المفيوم مع اإلتقان 

  يشمل نشاط اإلنسان كما يشمل الكائن الحي في تفاعمو مع :السموك

بيئتو من أجل تحقيق أكبر قدر من التكيف معيا ؛ ىذا المعنى يشمل 

مختمف أنشطة الكائن الحي أو الفرد اإلنساني و لذلك فالسموك يتضمن 

مختمف المفاىيم السالفة الذكر و يشمميا ، فيو أعم و أوسع 

منيا،بحيث أن الكفاءة أو الكفاءات ال تكون إال مجموعة أو مجموعات 

 .أو مجموعات صغيرة لمجموعة السموك

  ىو أداء المتوقع سيتمكن الفرد من انجازه فيما بعد ،عندما  :االستعداد

يسمح بذلك عامل النمو كالنضج أو عامل التعمم أو عندما تتوفر 

الشروط الضرورية و االستعداد أداء كامن يمكن عمى أساسو التنبؤ 

بالقدرة في المستقبل كما ىو نجاح كل نشاط ، سواء تعمق ذلك بميمة 

 .1"معزولة أو سموك معقد أو تعمم و تمرن عمى ميمة ما

                                            
1 Jean François Amadieu,Loic Cadian .Compétence de l’organisation 

qualifiante .Paris : economia ,1996.P.42. 
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:                                                              كما أن ىناك تقسيم آخر لمكفاءات 

  كفاءات اإلستعمال. 

 كفاءات التنظيمية مصدرىا تجارب التراكمية. 

  كفاءات تسيير المعمومات. 

  1.كفاءات اإلدارية 

  لإلشارة فإن تقسيم لمكفاءات المعموماتية  يختمف حسب العالقات 

. اإلتصالية و اإلجتماعية بين الميني و الرواد

: المعايير العالمية لمكفاءات-1-1-3

عتماد معايير الكفاءات أمر بالغ األىمية و من المعايير ايعتبر     

: AFNORعتمادىا حسب التقانين الفرنسية االتي يتم 

                                            
1
 Lamarque Eric , Lamarque Francis . « De la compétence organisationnelle à la 

compétence humains : le cas de secteur bancaire » .en : Encyclopédie des 

resources humains / sous la dir ,José allouche . paris : vuiber, 2003.p.2. 
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 المعيارX50-749: والمتضمن التكوين و تطوير الموارد البشرية-

كيفية التطبيق التقنين ، ىذا التقنين يحدد اإلطار – التكوين الميني 

 .العام لمتقنين المعتمد في ميدان التكوين الميني

 0المعيارX50-79 50 -750-2 ك X : ىذا المعيار يقترح

قاموس دقيق لمجموعة المصطمحات الخاصة المستعممة في مجال 

 .التكوين

 المعيارX50-755 :  و المتضمن التكوين الميني طمبات التكوين

مناىج إعداد مشروع التكوين، يقدم المعيار المذكور اإلطار 

 .لمتكوين كمشروع (fitisopsid)المنيجي لقيمدة العيدة 

 المعيارX50-760  :  و المتضمن التكوين الميني مؤسسات التكوين المعمومات 

 .                  المتعمقة بالعروض و الصفقات 

 ·1يحدد ىذا التقنين كيفية إعداد و تقديم العروض المتعمقة بالتكوين  -

 

 
                                            

1 Eray  Philippe . Précis de développement des compétences. Paris : Liaisous , 

1999 .P.136. 
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 :مفهوم المعموماتية 2-1

طرق و وسائل معالجة و تأمين المعمومات عبر "  تعرف بأنيا

تكنولوجيات و اإلسترجاع الحديثة ، وبعبارة أوضح فإنيا تتعمق 

بالتعامالت و التجييزات التكنولوجية المطموبة لممعمومات خزنا و 

 ·1"استرجاعا 

ذلك اإلطار الذي يحتوي تكنولوجيا المعمومات ، " المعموماتية ىي 

وعموم الكمبيوتر ، و نظم المعمومات و شبكات االتصال و 

تطبيقاتيا في مختمف مجاالت العمل اإلنساني المنظم إن مصطمح 

المعموماتية في صياغة مستمرة مرتبطة بالتطور الموضوعي لمعمم 

التي تفتح كل يوم مغاليق . التطبيقي في مجال تقنية المعمومات 

 2. سابقة و تستكشف ميادين جديدة

                                            

األداء الميني لممعممين المينيين في المدارس الثانوية الصناعية دور المعلوماتية في تنمية . واثق نجيب، محمد حثناوي1

. 17.ص.2009.كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية بنابمس،فمسطين:مذكرة ماجستير.في فمسطين

2 Cacaly , Serge ; Le Coadic ,Yves-François ;Pomart , Paul-dominique.Dictionnaire de 

l’information . 2éme edi . Paris : Armand colin,2006.P . 89. 
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فإذا كانت المعموماتية  قد ارتبطت في الماضي بثورة الحاسوب و 

اإللكترونيات ، فيي اليوم تستند إلى تكنولوجيا المعرفة مثل الشبكات 

. العصبية و نظم الذكاء الصناعي ، و كذا نظم المحاكاة

 :مفهوم الكفاءات المعموماتية  1-3

مجموعة من القابميات المطموبة من األفراد لكي يميزون " ىي-

متى يحتاجون إلى المعمومات و يمتمكون القدرة عمى البحث عن  

المعمومات و التعرف عمى مواقعيا و تقييميا و استخداميا  

. 1"بكفاءة

امتالك الفرد لقدر معين من المعمومات العممية " ىي أيضا -

الوظيفية ، و الكفاءات التي تمكنو من الحصول عمى المعمومات 

من مصادرىا ، و قدرتو عمى تحديد مكانيا، و تقييميا و 

تنظيميا، و استخداميا بطريقة وظيفية و ذلك من خالل استخدام 

                                            

1
عنصر حاسم ضمن : في البيئة الرقمية مهارات البحث عن المعلومات . محمد ، حيدر حسن 

. 114.ص.1/2012ع.13مجمة العراقيىة لممعمومات المجمد.استراتيجيات محو األمية الرقمية
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بعض المواقع و الصفحات  العممية المختارة و المناسبة من 

. 1"خالل شبكة اإلنترنت

 و مما سبق نجد أن الكفاءات المعموماتية ىي القدرة عمى 

التعامل و التحكم في المستحدثات التي أفرزتيا التكنولوجيا ، 

خاصة في مجال المعمومات و معالجتيا ، و استرجاعيا و بثيا ، 

. خدمة المستفيدين

: مميزات الكفاءات المعموماتية - 2

تعمم كيفية استخدام األدوات المعموماتية بما في ذلك التفاعل مع - 

. األنظمة المعموماتية و البرمجيات

تعمم العمميات  الفكرية التي تتناول إدارة و خمق المعرفة مثل - 

تحديد احتياجات المعموماتية و المفاىيم الرئيسية و استراتيجيات 

                                            
من برامج التكوين في عموم المكتبات ssميارات التطور المعموماتي ضعناصر و .بادي،سوهام 1

المؤتمر الرابع و العشرون لالتحاد العربي لممكتبات و .و ارتباطيا باحتياجات سوق العمل

،المدينة المنورة " الواقع و التوجهات المستقبلية :مينة و دراسة المكتبات و المعمومات"المعمومات 

. 23.ص.2013نوفمبر28-25(السعودية)
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البحث و استرجاع المعمومات و تنظيم المصادر التي تم تجميعيا و 

. كفاءات التحميل

تعمم كيفية التواصل و التي تشمل الكفاءات المرتبطة بتبادل - 

. المعمومات مثل روح الفريق العمل و التفاوض و العمل التعاوني 

تعمم األبعاد الفكرية لمموضوع المستكشف بما في ذلك األطر - 

النظرية المقررة ، و مناىج  البحث و كذلك األمور األخالقية و 

 .القانونية المرتبطة بيذا الحال  

زيادة التفاعل و تطوير األداء في العمميات الفنية و الخدمات - 

. المعموماتية

تقميص بعض األعمال الروتينية ، مما ساعد عمى االستفادة من - 

 1.الوقت العاممين ألداء األعمال األخرى الضرورية

 

 

 
                                            

1
: [.م.د].مهارات استخدام قواعد المعلومات االلكترونية في المكتبات .القاسم،شادي محمود حسن 

. 231.ص.2009.دار أمواج للنشر والتوزيع
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: أسباب الحاجة إلى الكفاءات المعموماتية -3

لقد تعددت أسباب الحاجة لمكفاءات المعموماتية بالنسبة لممكتبيين 

وأخصائيي المعمومات بسبب التطورات التكنولوجية و التي مست 

: مختمف جوانب العمل المكتبي و تتمثل ىذه األخيرة في 

  التخفيف من أعباء األعمال اليدوية و الروتينية و تطوير

. الخدمات بفضل تدريب العاممين

  تطوير الخدمات المكتبة و المعموماتية و االستفادة من خدمات

التكشيف و االستخالص اآللية خاصة في مجال الدوريات 

 .العممية و مستخمصاتيا و مصادر المعمومات غير التقميدية

  ، االستفادة من خدمات بنوك المعمومات و قواعد بياناتيا

 .والوصول إلى  و استرجاعيا و بثيا و نسخيا بسرعة و سيولة 

  مواكبة تطور مجتمع المعمومات و الثورة المعموماتية و االستفادة

 1.من تكنولوجيا المعمومات في تطوير البحث العممي 

                                            

ثيرىا عمى المكتبات األكاديمية و العاممين تحديات تكنولوجيا االتصاالت الحديثة و تأ. زين العابدين ، عمار عبد اللطيف  1 

27-26. ص . 1/2012، ع13.مج .مجمة العراقية لممعمومات . فييا و دور األقسام المعمومات في مواجيتيا  1
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  تضخم اإلنتاج الفكري و ظيور تخصصات أو عموم جديدة تبعيا

. تنوع في أشكال أوعية المعمومات

 تغير حاجات المستفيدين من المكتبات التي أخذت طابع جديد. 

  التوجو نحو بناء مجتمعات معمومات تكون المعمومات األساس

 1·فيو

: أنواع الكفاءات المعموماتية-4      

تعتبر الكفاءات المعموماتية ركيزة أساسية ألخصائي المعمومات من 

أجل القيام بميامو عمى أكمل وجو ، و ليذه الكفاءات أنواع مختمفة 

حسب نوع المكتبة و الجميور المستيدف بالخدمة ، من أجل إتاحة 

. الوصول المادي و الفكري لمصادر المعمومات ميما كان نوعيا 

: كفاءات البحث و استرجاع المعمومات .1.4   

يقصد بيا تمك العممية التي يجب أن يؤدييا المستخدم عن طريق 

تصفح عدد كبير من الوثائق كالكتب و مقاالت الدوريات و التقارير و 

الممفات و السجالت و ذلك حتى يصل إلى المعمومات المطموبة  ،  
                                            

.27.ص.لمرجع نفسوا 1
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وىي عبارة عن المعرفة بالقراءة و الكتابة الجديدة مع كيفية التعريف 

بالموضوع أو المجال و اختيار المصطمحات المناسبة التي تعتبر عن 

موضوع البحث ، وىي الركيزة األساسية لمبقاء عمى التواصل في عصر 

المعمومات الرقمية؛ و األخصائي الذي يعرف تمك الميارة سيعرف كيف 

يجد و يقيم و يستخدم المعمومات عمى النحو فعال من أجل حل مشكمة 

أو اتخاذ قرار معين ، و ال يتم ذلك إال إذا اتبع خطوات عممية و 

عممية مدروسة تسيل عميو الوصول إلى المعمومات المطموبة لسد 

:                                                 حاجة المستفيدين من المعمومات ، وىذه الخطوات كاآلتي

  :بداية البحث 1.1.4

يبدأ البحث بعد تحديد أغراض البحث و أىدافيا أوال ، و المعرفة 

الكافية و الفيم المطموب لحاجة المستفيد إلى المعمومات من حيث 

 1.الكمية المطموبة و النوعية المحددة 

 
                                            

دار الفكر الجامعي ، : اإلسكندرية .L.T: إدارة تكنولوجيا المعمومات . الصيرفي ،محمد  1

  .294.ص . 2009
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( :  Database)اختيار قاعدة البيانات 2.1.4

يتم اختيار قواعد البيانات عادة في ضوء أسس و عوامل عدة أىميا 

و كذلك نوع القاعدة التي . مجال التخصص أي الموضوع تغطيتو 

 )يحتاجيا المستفيد ، سواء كانت قاعدة المعمومات خاصة 

ثم  . (...بميوغرافية  ، حقائق ، أدلة يبالنصوص الكاممة ؛ أو ب

و ىناك عامل التغطية الجغرافية و . المغة، أي لغة االسترجاع 

. الزمنية لمقاعدة 

 تحديد المفاهيم و المصطمحات و الواصفات 3.1.4

(Descriptors :) 

 .المناسبة لمبحث و اختيارىا و عالقات تمك المفاىيم المتداخمة

:  استخدام المصطمحات و المواصفات 4.1.4

في ضوء استراتيجية البحث المطموب و استخداما لممنطق البولياني 

الذي يربط المصطمحات أو يبعدىا عن بعضيا ، و يضيقيا أو 

 1.(و ،أو،ال)يوسعيا 

 

                                            

.294.ص.المرجع نفسو
1
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تقييم المعمومات المسترجعة في ضوء اإلستراتيجية 5.1.4

  :المطبقة

فإذا كانت المعمومات المسترجعة كافية و وافية بالغرض فإن ذلك 

غالبا ما يكون معناه أن إستراتيجية البحث ، و ما يتبع ذلك من 

خطوات جيدة ، أما إذا كانت المعمومات المسترجعة غير كافية 

بأغراض البحث ،فإنو غالبا ما يعود ذلك إلى خمل في خطوة أو 

أكثر من خطوات البحث ، و أن إستراتيجية البحث تحتاج إلى 

 1.تعديل 

 : كفاءات التواصل 2.4

أحدثت ثورة تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت تحوال في أساليب 

االتصال و التواصل مع اآلخرين ، سواء عمى المستوى األفراد و 

فقد أتاح عصر االنترنت و االقتصاد الرقمي، و من . المنظمات 

بعده اقتصاد المعرفة ، أساليب و طرق مبتكرة و متنوعة لتبادل 

                                            

-656 .ص . 1/2011.،ع 27. مج :  جامعة دمشق مجمة. المكتبة الرقمية . علي ، أحمد1

257. 
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فقد .  بين األخصائيين و المستفيدين. الوثائق تالمعمومات و البيانا

برزت تكنولوجيا اتصال فعالة و سريعة مثل االنترنت و أجيزة 

اليواتف النقالة ، و البريد الصوتي و الكتروني ، و المؤتمرات 

الفيديو، و الشبكات التفاعمية حيث أسيمت ىذه التطورات النوعية 

في مجال االتصال من تبادل الكميات اليائمة من البيانات 

والمعمومات ، حيث أصبح أخصائي المعمومات يستخدم مختمف 

شبكات التواصل منبرا لمنقاش  و وسيمة لتبادل المعمومات،  

واستعراض خدمات المكتبات المختمفة و مصادر المعمومات؛عن 

 كالمدونات و شبكات التواصل 2.0طريق تسخير تطبيقات الويب 

االجتماعي في التعريف خدمات المكتبات و المعمومات كاإلحاطة 

بالكتب الجديدة ،نشر األخبار المتعمقة بالجامعة و أنشطتيا 

باإلضافة إلى الفعاليات و األنشطة المقامة في المكتبة ، اإلعالن 

عن المجالت اإللكترونية و خدمات قواعد البيانات المتوفرة ، وغيرىا 

 1من األنشطة التي تعرف في مضمونيا بخدمات المكتبة ومصادرىا

                                            

 1  دار :عمان .االتصال في المنظمات العامة بين النظرية و التطبيق . لعالق ، بشير ا
.95-94.ص.ص.2009اليازوني العممية لمنشر و التوزيع،  
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المختمفة ؛ ألن الكثير من المستفيدين يتخذون ىذه الشبكات كوسيمة 

 1.لمتواصل 

و ىذا لن يتم إال إذا عمد األخصائي إلى مجموعة من الكفاءات 

الفرعية التي تعمل عمى دعم التواصل بينو و بين المستفيد من أجل 

: الحصول إلى رضا المطموب وىي كالتالي 

 : تنمية قدرة التذكر 1.2.4

التذكر ميارة ترتبط مباشرة بعممية االستماع ، فاإلنسان عن طريق 

الذاكرة يختزن قدرا ىائال من المعمومات ، و تتطمب عممية االستماع 

أن ينظم الفرد ما يقولو المتحدث بطريقة تمكنو من ربط ىذه 

المعمومات بالمعمومات المخزنة في الذاكرة لتقييميا و بناء استجابة 

 2. محددة

 

 

                                            
1

.95.ص.المرجع نفسه  

. 2008دار المسيرة، : عمان . مدخل اإلدارة التربوية و المهارات . أبو النصر ، فتحي محمد 2

 . 83.ص 
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:  االستفادة من طبيعة بناء المعروض عمى الفرد 2.2.4

    و يمكن من خالليا التعرف عمى طبيعة الثقافة السائدة 

بمكوناتيا المختمفة و عمى الفروق الفردية بين األفراد المذين تتعامل 

و ذلك كمدخل لفيم اآلخرين و تحديد طريقة التعامل معيم . معيم 

 1.و ذلك أن فيم اآلخرين ىو طريق المناسب لبناء عالقات فعالة

:  االلتزام بالقواعد المرشدة لالستماع الجيد 3.2.4

  و يعتبر االستماع عن نصف عممية االتصال وىو كفاءة يمكن 

تنميتيا من خالل تكوين عادات إنصات جيدة مثل االنتباه لممتحدث 

و تالفي تأثير العوامل الطبيعية و النفسية و الفسيولوجية و البيئية 

التي تؤثر عمى االنتباه و متابعة المتحدث و التجاوب معو و تجنب 

 2·السرعة في االستنتاج و التقويم

                                            
دار الفجر : القاىرة . ميارات التصال لإلعالميين و التربويين و الدعاة . ، أحمد منير حجاب 1

 . 64. ص . 2000.لمنشر و التوزيع 

: متاح عمى الرابط التالي  [عمى الخط المباشر ]ميارات االتصال .محمد حافظ ،أنور رأفت 2

http://www.nursing4all.com/forum/showthread.php?t=5813  تمت الزيارة

 .17/12/2016:يوم

http://www.nursing4all.com/forum/showthread.php?t=5813
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:  كفاءة البحث عن المعمومات عبر الخط المباشر 3.4

إن البحث عن المعمومات عبر الخط المباشر يختمف عنو في 

الطريقة العادية ، إذ ال بد من البحث و التفتيش الذاتي في أدلة 

مصادر المعمومات وما يترتب عنو من ىذر الوقت و بذل 

إن مجاالت البحث عن المعمومات المعروضة . مجيودات كبيرة 

عمى الخط واسعة جدا، فيي تقدم معمومات شاممة و موسوعية ، ال 

سيما تمك المعروضة عمى شبكة االنترنت،  فيي تمك كل الحاجات 

 1.البشرية الضرورية منيا و الكمالية و أكثر 

لذا فالبحث عمى الخط المباشر يستوجب معرفة و دراية بأدوات 

البحث المختمفة ، إضافة إلى محركات التي تمكن من الولوج 

غير أن محركات . المباشر لممعمومات و مصادرىا عمى الخط 

البحث تتطمب من األخصائي اطالع واسع في مجال التكشيف ، 

عبر إدراك طرق استخراج الكممات المفتاحية من النص أو تمك 

                                                                                                                                        
   

مجمة دراسات األكاديمية في المعمومات و. أصول البحث و معايير االستخدام : معمومات االنترنت . بطوش ، كمال  1 

.14.ص.قسنطينة . 2009، 1.ع : 1. المعرفة ، مج   
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الموجودة خارج النص ، و ىي عممية أساسية في التعبير عن 

و بعدىا يتم استعراض النتائج . االحتياجات عمى الخط المباشر 

. وانتقاء و اختيار األنسب منيا لمموضوع المراد الحصول عميو 

 :ويندرج تحت الكفاءة ثالث كفاءات فرعية ىي 

:  المالحة عبر الشبكات و رحمة البحث عن المعمومات 1.3.4

في ىذه المرحمة تقوم أداة البحث بالتحول بين صفحات و مواقع 

الويب و مجموعات األخبار و سائرخدمات االنترنت المنتشرة ، و 

ذلك بيدف البحث عن الكممات المناسبة و المطابقة لما نبحث عنو، 

و اعتبارىا كممرات عبور إلى الموضوعات التي يجري البحث 

عنيا، و في أثناء عممية البحث ىذه  يتم حفظ كل عناوين المواقع 

(URL)  التي تشمل عمى الكممات المطابقة لما يبحث عنو ، و من

ثم يتم تخزين تمك العناوين داخل قاعدة البيانات التي يتم تخزين تمك 

العناوين داخل قاعدة البيانات التي يتم إنشاء ىيكميا الخاص داخل 

 1.الموقع أو الصفحة الرئيسية التي تمثل أداة البحث

                                            

.95.ص.المرجع نفسو 1  
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 : التمكن من التعبير عن موضوع البحث بواسطة الواصفات2.3.4

و فييا تحتفظ قاعدة البيانات بكل الكممات التي تم التوصل إلييا في 

المرحمة السابقة ، و كذلك عناوين المواقع التي وجدت بيا ، حيث 

يتم تخزين ىذه المعمومات في شكل منظم قابل لالسترجاع بمجرد 

تقديم تعميمات معينة ، و تخزن تمك المعمومات قصد الرجوع إلييا 

و في حالة العثور عمى أكثر من شكل لبعض . عند الحاجة 

الكممات الخاصة ، تحتفظ قاعدة البيانات بالعالقة التبادلية بين ىذه 

األشكال و المعاني المختمفة ،و بين الكممات التي ينبغي إزالتيا و 

التي قد يتم البحث عنيا فعميا ، مع التعريف المستخدم أو المستفيد 

 1بالكممات التي ينبغي إزالتيا 

و التي قد تؤدي إلى حدوث إزدواج في المعنى ،مما يؤدي إلى 

 .الوصول إلى مواقع بعيدة عما نبحث عنو

 

 
                                            

.15.ص.المرجع نفسو 1  
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:  تسجيل المعمومات وتحميمها 3.3.4

    و ىي عممية الحصول عمى ممفات من حواسيب عن بعد 

 ففي الوقت الذي نجد فيو FTPاستخدام بروتوكول نقل الممفات 

األخصائي الممف الذي يحتاج إليو ، يمكن تحميمو بالضغط عمى 

رابط الممف ، و عمى األخصائي أن يدرك جيدا صعوبة عممية 

ألن عميو أن يقوم بنفسو بتسيير األشكال FTPالتحميل بواسطة 

المختمفة لمممفات المستعممة في الحاسوب البعيد انطالقا من 

 1.حاسوبو

 كفاءة البحث و اإلبحار بما بين المواد أو داخل المحتوى كل 4.4

: مادة عمى حدى 

لقد أصبح القيام بعممية التصفح المادي لألعمال المتاحة في بيئة 

. المكتبات الرقمية أمرا في غاية الصعوبة 

    و يعني ىذا عمى المكتبيين أن يكتسبوا كفاءات  إضافية إلى 

جانب تمك المرتبطة بالمعرفة كالتمرس في عمميتي تنظيم المقتنيات 

                                            
.15.ص. المرجع نفسه 1
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المادية ، و اإلرشاد الببميوغرافي لمصادر المعمومات ، و تتمثل ىذه 

الميارات في القدرة عمى تصميم نظم استرجاع المعمومات و 

اإلحاطة بمستويات االسترجاع و التمرس في استخدام أوامر و 

وىنا يبدأ دور المكتبي في مد يد العون . أساليب االسترجاع 

لممستفيدين حتى يستطيعوا التمييز بين األنواع المختمفة لمصادر 

المعمومات ، و إدراك االختالفات بينيا و بيان الغرض الذي يخدمو 

كل من ىذه المصادر الحديثة مثل حمقات الويب أو منتديات 

 1.الويب

 :  كفاءة استخدام المصادر الرقمية 5.4

كثيرا ما نسمع أن الوصول إلى المعمومات أصبح سيال جدا إذ 

يمكن من خالل تقنيات الحاسوب القيام بإنتاج المعمومات و تخزينيا 

. و استرجاعيا بشكل سريع و فعال

 إال أن عممية االسترجاع قد تكون صعبة لممستخدم المبتدئ و  

تتوفر الكثير من المعمومات االلكترونية بواسطة االنترنت أو 

األقراص المدمجة و تضم فيارس  المكتبات و المستخمصات و 
                                            

.16.ص.مرجع نفسوال 1  
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الكشافات و مقاالت و دوريات العممية و الكتب بالنص الكامل إال 

. إن طرق البحث و العرض تختمف حسب نوعية المصدر 

  فعمى سبيل المثال تختمف أوامر البحث بين محرك بحث و آخر 

كما أن طريقة عرض النتائج عمى الشاشة تختمف حسب المصدر 

مما يزيد من االرتياب لدى المستفيد المبتدئ األمر الذي يستدعي 

وجود أخصائي معمومات لديو ميارات بحث أساسية تساعد عمى 

البحث بشكل فعال بغض النظر عن المصدر أو نوعو ،وفق عممية 

فحص منظمة لممعمومات في إحدى أوعية المعمومات و يطبق وفقا 

لمعايير و إستراتيجية يضيعيا األخصائي لمعثور عمى مادة معين 

 1.تتطابق مع تمك المعايير بصورة دقيقة و صحيحة 

و يجب وضع إستراتيجية لمبحث من أجل  االسترجاع الفعال 

لممعمومات من شبكة الويب ال يقود الباحث إلى معمومات بل 

اإلستراتيجية و كمما زادت العناية التركيز في وضعا إلستراتيجية 

                                            

أىمية المكتبات الرقمية في تنمية المستفيدين في مجال المعمومات و. زبون ، بشرى  . عبد الرزاق ، جنان صادق  1 

. 79. ص. الكويت . 2007، 18. ،مج4.ع .مجمة عموم المستنصرية . المكتبات   
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كمما تحسنت نتائج البحث مما يوفر الوقت و يؤدي إلى الحصول 

.  عمى المعمومات في أماكن كثيرة متنوعة

و ىناك تسع خطوات يتبعيا األخصائي من أجل وضع إستراتيجية 

: بحث جديدة وىي 

  تحدد الموضوع الذي يريد أن يبحث عنو بوضوح. 

  تحميل الموضوع و تحدد المفاىيم التي يشمميا و صيغة

 .المعمومات المطموبة 

  القيام بتجزئة الموضوع العام إلى مواضيع و مفاىيم فرعية

 .صغيرة 

  اختيار كممات مفتاحية مناسبة لموضوع البحث و تحدد

 .العالقات المنطقية البوليانية بين الكممات 

  التأكد من التيجئة الصحيحة لمكممات المستخدمة في البحث

 .سواء بالعربية أو اإلنجميزية 

  اختيار محرك بحث مناسب و قرأت التعميمات الخاصة بو

 .لمتعرف عمى االختيارات المتوفرة 
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  البحث في المواقع المعروفة و استخدام البوابات المينية التي

 .قد تحتوي عمى كشافات

  المجوء إلى خيارات البحث المتقدمة لمتحكم بشكل أفضل في

 .نتائج البحث 

  البحث في عدة محركات لمبحث االختالفات الموجودة بين

 1.قواعد بياناتيا و تغطيتيا

:  كفاءة استخدام محركات البحث . 6.4

محرك البحث عبارة عن أداة إليجاد ة استرجاع المعمومات عمى 

الويب ، و ىي أدوات بحث تعمل من خالل استراتيجيات بحث 

محددة مثل المنطق البوليني أو باستخدام استراتيجيات بحث 

مفتوحة، و ذلك لمبحث في حقول أو وثائق النصية ، و األكثر من 

                                            

وقائع المؤتمر . توظيف شبكة األنترنت في تنمية أخصائي المعمومات .السالم بن محمد، السالم1

نحو جيل جديد من نظم المعمومات : العشرين لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات 

 .825.،ص2009رؤية مستقبمية، الدار البيضاء ، : والمتخصصين 
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ذلك أنيا تبحث عن أشياء كالصور و الخرائط و األشكال األخرى 

في بيئة محددة ىي شبكة االنترنت و ذلك يعني أنيا تبحث ماليين 

المواقع و مميارات الكممات في وقت المحدد ؛ و تتميز بسرعة 

االستجابة و عادة ما تكون إجاباتيا إما مواقع عمى االنترنت تتوافر 

.  فييا كل المصطمحات التي تم البحث عنيا أو بعضيا

أداة تقوم بالبحث عن المعمومات عمى "ىي أيضا عبارة عن 

االنترنت و تخزين عناوينيا عمى مرصد البيانات الخاص بيا، ثم 

تقوم بإتاحتيا لممستفيدين كل حسب المصطمحات المستخدمة في 

 1·" البحث

  و من ثم تمكن المستفيد من الوصول إلى مصادر المعمومات 

المختمفة عمى االنترنت ، يتم تجميع ىذه المصادر إما بطريقة آلية  

 (. Spidering or Crawling)أو بطريقة يدوية 

: من أبرز ىذه األدوات المستعممة نجد 

                                            

تنظيم و استرجاع المعمومات عمى  الشبكة العنكبوتية  بين ىيمنة محركات البحث و فاعمية. الرحمان  بن زايد ، عبد  1 

. قسم عمم المكتبات و المعمومات :كمية العموم اإلنسانية و اإلسالمية: جامعة قسنطينة. ماجستيرمذكرة .تقنية الفمكسونومي 

80.ص .2002  
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  Boolean search: المنطق البوليني 1.6.4

المنطق البوليني نوع من المنطق الرمزي ، وضعو العالم الرياضي 

و تمكن بوول من . اإلنجميزي جورج بوول أواسط القرن التاسع عشر 

 في بحث 1849صياغة عدد من قواعد المنطقية ، نشرىا في العام 

، لينقل عمم المنطق من نطاق " بحث في قوانين التفكير "بعنوان 

و يستخدم المنطق البوليني ، الذي يسمى أيضا الجبر . الرياضيات 

، إلنشاء عالقات NOT، AND،ORالمنطقي معامالت منطقية مثل

و ىي من الطرق الفعالة . بين الكممات و العبارات موضوع البحث 

عند البحث في قاعد البيانات خصوصا و إن جميع قواعد البيانات 

و محركات البحث مصممة لمتعامل مع الروابط البوليانية سواء 

 يضع المعامل بين Googleبشكل تمقائي مثل محرك بحث 

  1.الكممات البحث التمقائي أو متعمد باختيار المستخدم 

                                            

 مجموعة: القاىرة . دليل الباحثين : العثور عمى المعمومات . شاىين ، بياء . رامسي ، سالي 1

  .158. ص  . 2008النيل العربية ، 
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حيث أن جمع مصطمحين أو أكثر باستخدام و عامل االرتباط  و - 

يعني أن النتائج يجب أن تحتوي عمى كل من الكممتين أو كل 

يكون ىناك " أو"أما عند استخدام معامل االرتباط · الكممات

مصطمحان بديالن أو أكثر و يرغب الباحث في استرجاع 

و من ثمة فإن المعامل . التسجيالت التي تحتوي عمى كل منيما

or يستخدم عندما نرغب " ال"إال أن المعامل . يوسع نطاق البحث

في استبعاد مصطمح معين من عممية البحث ، و يكون ذلك إما 

و ذلك مثل البحث عن مقال . بتحديد البحث أو توضيح المعنى 

معين و ىو مفيد في استبعاد التسجيالت التي ال عالقة ليا بموضوع 

 1.البحث

 Truncation: أسموب البتر  2.6.4 

يمكن لممستخدم اختصار كممة البحث باستخدام رمز عادة ما يكون ؟ 

 األمر الذي يسمح باسترجاع المفرد و الجمع لمكممة أو التيجئات *أو 

 سيظير نتائج تحتوي ?collegالمختمفة و مثال ذلك عند البحث عن 

                                            
.158. ص. لمرجع نفسه  ا 1  
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 ، و بيذا فإن collegiate،collegial،colleges،collegعمى 

استخدام رمز معين وسط كممة البحث يؤدي إلى عدد كبير من 

الكممات المتشابية و مختمفة في التيجئة و ىذا يضمن الوصول إلى 

. 1جميع التعابير 

:  الكفاءات الفردية والجماعية 7.4

   الكفاءة الفردية تدل عمى الميارات العممية المقبولة في الوسط 

  الميني من خالل التجارب المينية ، أما الكفاءات الجماعية ىي التي

تحدد مكانة المؤسسة التنافسية ، حيث يبقى مصدر تقييميا ىو التجمع 

 2.من خالل إختبار المؤسسة األكثر كفاءة 

 

 

                                            
 . 247. ص . مرجع سابق . محمود حسن  القاسم ، شادي 1

 

مجمة . العالقة بين التحصيل األكاديمي و الكفاية .  العبدان ، عبد الرحمان بن عبد العزيز  2

 .138.ص.5.، ع2002،  [ن .د ]: البحرين . العموم اإلنسانية 
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:  الكفاءات الخاصة أو النوعية 8.4

    تمك الكفاءات المرتبطة بمجال محدد أو بمرحمة معينة ، فتوظف 

في مجاالت عدة وتكون غنية المكونات و طويمة التحقيق ، و التي 

. ييدف تحصيميا و توظيفيا خالل إنشاء المعرفة و الميارات المأمولة

   ىي امتالك الكفاءة أساسية أثناء منيج تعميمي كالمغة ، أما النوعية 

. فيي المرتبطة بقسم من أقساميا كالقراءة ضمن المغة العربية 

:  الكفاءات الممتدة و المستعرضة 9.4

   تمك الكفاءة التي توظف في مجاالت عدة أو مواد مختمفة و تكون 

غنية المحتويات ، كما تمثل خطوات عقمية و منيجية إجرائية مشتركة 

 1.بين مختمف الموارد المعموماتية بيدف تحصيميا

 

 

 
                                            

  .163. ص. المرجع نفسو.  العبدان ، عبد الرحمان بن عبد العزيز 1



الكفاءات المعلوماتية: الفصل الثاني  

 

 
68 

: (االستراتيجية ) الكفاءات التنظيمية 10.4

 تتمثل في كفاءة التخطيط و اإلدارة ، كفاءة التنفيد ، و كفاءة     

الرقابة و التقييم ، و الكفاءة العالقات اإلنسانية و الكفاءات الفنية 

 1.اإلدارية من جية 

                                            
1
 Marcel Coté, Marie-Claive Malo. « Lagestion stratégique ». éd. gaetea morin . 

canada ,2002.p . 304. 
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     لقد أصبح تدريب و تنمية العاممين في المكتبات الجامعية حاجة 

ممحة و ضرورية ، من أجل إكسابيم قدرات و كفاءات و معارف لتمبية 

حاجات العمل الحالية و مواجية حاجاتيا المستقبمية، في ظل التحوالت و 

التغيرات المستمرة و المتسارعة التي يشيدىا العالم اليوم نتيجة لمتطور 

المعرفي والتجديد المستمر في التكنولوجيا  و اتساع مجاالت استخداميا ، 

ألن الموارد البشرية التي تحتاجيا المنظمات اليوم موارد تمتمك تشكيمة من 

الكفاءات و المعارف الحديثة ، تمكنيا من التعامل مع التغيرات المذىمة 

في التكنولوجيا  و تجييزات العمل و أساليبو التي أصبحت معقدة تحتاج 

لكفاءات متعددة و متنوعة و بمستوى عالي ، و ليا القدرة عمى العمل في 

عدة مواقع و وظائف لكونيا مصدر كل اإلبداعات ، و أكثرىا تأثيرىا في 

. ىوية المكتبات و رسم معالميا

و سوف نتطرق في ىذا الفصل إلى إعطاء مفاىيم حول التدريب و 

المصطمحات ذات العالقة ، كذلك سوف نتحد عن أىميتو أىدافو ، 

. باإلضافة إلى أنواع التدريب و أساليبو و كذا تقييم البرنامج التدريبي 
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: التدريب و المصطمحات ذات العالقة -1

 : مفهوم التدريب1-1

العممية المنظمة المستمرة التي يكتسب الفرد من خالليا المعارف ىو "

والكفاءات أو القدرات و األفكار و اآلراء التي يقتضييا أداء عمل معين 

. 1"أوبموغ ىدف محدد

التدريب من الوسائل الكفيمة بتغير األنماط السموكية لألفراد داخل "

المنظمات ، إذ أن تزويد المتدربين بالميارات و القدرات من شأنو أن 

يمكن السموك اإلنساني من االنسجام مع مجمل التغيرات التي يمارسيا 

التدريب في إطار العمميات الجارية في تحسين كفاءة و فاعمية المنظمات 

. 2"اإلنسانية

                                                      
. 210.ص.2010دار الصفاء لمنشر و التوزيع،:عمان. منظمة المعرفة. كاظممحمود،خضير  1

فاعمية التدريب أثناء الخدمة في تحقيق . الرضي جادين اإلمام ، ابن عوف محمد أحمد إبراىيم 2

المؤتمر الرابع و . السودان – العاممين بمكتبة جامعة الجزيرة : الرضى لممكتبيين دراسة حالة

 نوفمبر، 28و25.المدينة المنورة : السعودية.العشرون لإلتحاد العربي لممكتبات و المعمومات 

.  66.ص.2013
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عمل أو نشاط من أنشطة إدارة الموارد البشرية و "و يعرف بأنو 

الذي يعمل عمى تقرير حاجة األفراد العاممين في مختمف المستويات 

التنظيمية لمتطوير و التأىيل ، في ضوء نقاط الضعف و القوة 

. 1" الموجودة في أدائيم و سموكيم خالل العمل 

التدريب ىو إعداد الفرد و تدريبو عمى عمل معين لتزويده "

بالميارات و الخبرات التي تجعمو جديرا بيذا العمل و كذلك إكسابو 

المعارف و المعمومات التي تنقصو من أجل رفع مستوى كفائتو 

.   2"اإلنتاجية و زيادة إنتاجيتو في المؤسسة

من خالل التعاريف السابقة نجد أن التدريب يتضمن مجموعة من 

األفعال و السموكيات التي تمكن العاممين في المكتبات الجامعية من 

الحصول عمى معارف و كفاءات ألداء وظائفيم الحالية و المستقبمية 

                                                                                                                                                                      

دار وائل لمنشر، :عمان.مدخل إستراتيجي:إدارة الموارد البشرية.الييبي ،خالد عبد الرحمان2 

. 289. ص. 2004

 
.ع:مجمة الباحث . تحميل أثر التدريب و التحفيز عمى تنمية الموارد البشرية في البمدان اإلسالمية .الداوي ، الشيخ   2  

. 11.ص.جامعة الجزائر .06  
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أخذ بعين االعتبار التغيرات التي تحدث داخل مؤسستيم ، و كذا 

. الظروف التي ينشطون بيا

 :مفهوم التنمية1-2

تحسين قدرة األفراد ".الجيود الرامية إلى ىم المعنوية " التنمية ىي 

عمى التعامل مع ميام متعددة و زيادة مواىبيم بدرجة أكبر من التي 

تتطمبيا أعماليم الحالية ، و تفيد التنمية المينية كل من المنظمة و 

الفرد ، فالعاممون و المديرون ذو الخبرات و القدرات يمكن أن 

يحسنوا القدرة التنافسية لممنظمة و يتكيفوا مع  تغيرات البيئة 

المحيطة ،في حين يتمكن ىؤالء من خالل التنمية من تحسين 

. 1" كفاءاتيم و قيمتيم المعنوية

عمل مخطط يتكون من مجموعة " كما تعرف التنمية أيضا بأنيا - 

برامج مصممة من أجل تعميم الموارد البشرية و إكسابيا معارف ، و 

سموكيات ، و ميارات جديدة ، متوقع أن يحتاجوىا في أداء مياميم 
                                                      

1
إدارة الموارد البشرية بعد استراتيجي ، دار وائل لمنشر و التوزيع ، عمان ، .وصفي ، عقيمي  

 .38.ص.2009
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أو وظائف جديدة في المستقبل ، و التأقمم و التعايش مع أية 

مستجدات أو تغيرات تحدث في البيئة و تؤثر في نشاط  

· 1"المؤسسة

  Learning: مفهوم التعمم1-3

ىو عممية إدراكية عقمية في غاية الصعوبة و التعقيد يتم التحميل 

المعمومات ، و يمعب التعمم دورا حيويا في تحديد السموك األفراد 

العاممين في مواقف  معينة من خالل التجارب و الخبرات التي قام 

أو ىي عبارة عن خبرة مباشرة أو غير مباشرة . األفراد اكتسابيا 

. 2"تؤدي إلى تغيير نسبي دائم في السموك

  يختمف التدريب عن التعمم فاألول ييدف إلى تعميق المعرفة 

المتخصصة، و الميارة لدى الفرد بخصوص إنجاز عمل أو أداء 

                                                      
1

دار كنوز المعرفة لمنشر و التوزيع ، :عمان . معجم مصطمحات اإلدارة العامة .عبودي ، زيد

. 167.ص.2007

مركز :ترجمة محمد البينسي، القاىرة.العولمة و التعميم و الثورة التكنولوجية.خوسيو،برونو2

. 87.ص.2001المطبوعات،
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وظيفة ، أما التعميم يؤدي إلى زيادة و تعميق المعرفة ، أو الثقافة 

. العامة و اإللمام بالبيئة ككل

: مفهوم التكوين4-1

عممية نظامية لتغيير سموك العاممين باتجاه تنمية و تطوير أىداف "

". المؤسسة في الوقت الحالي و المستقبمي 

النشاط الخاص باكتساب و زيادة معرفة و ميارة الفرد " و ىو أيضا 

· 1" ألداء أعمال معينة

التدريب، التنمية ، )من خالل المفاىيم السابقة نجد أن كل من 

في مجمميا تصب في منحى واحد و ىو رفع   (التعميم و التكوين 

كفاءة العاممين بالمكتبات الجامعية و إكسابيم مجموعة  من 

. المعارف و الميارات لمواجية التحديات في التطورات المتسارعة 

                                                      
1

دراسة حالة :اليقظة كأداة لتعزيز الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية .شريفةبوخاري ،

 . 35. ص.2011كمية العموم االقتصادية ، :جامعة الجزائر. مذكرة ماستر . مؤسسة موبيميس 
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فجميعيا وجيان لعممة واحدة أال وىي الرقي بأداء المكتبة الجامعية ، 

.  و تقديم الخدمات أفضل لجميورىا من المستفيدين 

: أهداف التدريب 2

يسعى التدريب إلى تحقيق العديد من الفوائد عمى جميع المستويات ، 

ألن المكتبة الجامعية عند القيام بدورات تدريبية لمعاممين لدييا تسع 

إلى إحدى تغيرات تتماشى و المستجدات الحاصمة في بيئتيا ، 

: ويمكن تقسيم ىذه األىداف إلى مستويين ىما 

: عمى مستوى العاممين من خالل 1-2

  إكساب المتدربين الكفاءات و المعمومات و المعارف الفكرية و

العممية التي تنقصيم خاصة في ظل التطورات التكنولوجية 

 .التي يشيدىا المجتمع 

  إكساب األفراد أنماط و اتجاىات سموكية جديدة تنسجم مع

الحاجات التي يتطمبيا تطوير العمل في المنظمات التي 

 1.يعممون بيا سواء كانت إنتاجية أو خدمية
                                                      

.214.ص.المرجع السابق. محمود خيضر 1  
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  صقل و تحسين القدرات و الكفاءات الفردية و الجماعية بين

لممتدربين، إذ من شأن ذلك أن يحقق أبعاد النيوض المستيدف 

 .لدييم

  تبادل الخيرات و المعارف و المعمومات بين المتدربين خاصة

إذا تم استخدام األساليب التدريبية التي تعتمد عمى تبادل 

 .المعارف و األفكار 

  إثارة الطاقات الفردية و الجماعية لممتدربين من خالل العصف

الذىني أو تمثيل األدوار ، و غيرىا من األساليب اليادفة 

  1.لمتطوير

: عمى مستوى المنظمة يسعى إلى2-2

  زيادة األداء التنظيمي لممكتبة الجامعية ، و كذا فاعمية

 .خدماتيا

 المساعدة عمى ربط أىداف العاممين بأىداف المكتبة الجامعية. 

  المساعدة في خمق اتجاىات إيجابية داخمية و خارجية نحو

 .المكتبة الجامعية 
                                                      

. 215. ص . سابق المرجع ال.محمود،خضير كاظم  1
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  المساعدة عمى انفتاح المكتبة الجامعية عمى المجتمع

 1.الخارجي

: مبادئ التدريب - 3

ىناك عدة مبادئ لمتدريب يتعين عمى العاممين في إدارات التدريب 

أو إدارة الموارد البشرية و عمى المتدربين االلتزام بيا و مراعاة 

تطبيقيا في جميع المراحل العممية و إذا طبقت ىذه المبادئ تطبيقا 

سميما و مرنا فإنيا سوف تساىم في زيادة و تعظيم عائد التدريب ، 

 :و ىي تمثل في 

 continuité:االستمرارية 1- 3

 يقصد بيا استمرار التدريب ، ىو تكرار ظيور عناصر الرسالة التدريبية 

باستمرار في المكونات المختمفة . (كفاءات ،  اتجاىات ، سموكيات )

لمميزة التدريبية في صور و أشكال متنوعة عمى اعتبارات عودة  ظيور 

                                                      
1

. عمى الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أثر إلدارة التدريب .دعاس ، علي 

  .70. ص.2010. قسم عموم اإلدارية:جامعة الجزائر.مذكرة ماجستر
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ىذه العناصر بالعمل عمى ترسيخ المعارف و الكفاءات و التميز بيا 

. بطريقة فعالة

 compréhension:مبدأ الشمول  2-3

بمعنى  إن يمتد نشاط التدريب ليشمل جميع المجمعات الوظيفية العامة 

من مختمف التخصصات لجميع المستويات حتى يضمن وجود . بالمنشاة 

لغة مشتركة بين جميع العاممين ، مما يؤدي إلى تنسيق و تنظيم جيودىم 

. و تجسيدىم نحو تحقيق ىدف المنشاة

 gradation:مبدأ التدرج 33-

يجب أن يندرج التدريب في تقديم المادة التدريبية ، مبتدأ بالمعمومات و 

المعارف األساسية ثم تندرج منيا إلى مشاكل التطبيق البسيطة و التقميدية 

 1.حتى تعالج ، ثم تتطور إلى أعقد المشاكل و أكثر تشعبا 

 

 

                                                      

-112. ص.ص. 2008دار الفجر ،: القاىرة . النظرية و التطبيق : إدارة العممية التدريبية . أبو النصر ، مدحت محمد  1 
111.   
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  intégration:مبدأ التكامل 34-

   يقصد بو تحقيق  التوازن بين الجوانب النظرية  و الجوانب العممية 

والميدانية في كل برامج التدريب و تحقيق الترابط المتبادل بين العناصر 

و التوقف بين  (معمومات ، كفاءات ، اتجاىات)المتنوعة لمرسالة التدريبية 

. الفكر و الشعور و العمل بالنسبة لممتدربين

:   مبدأ الواقعية 5-3

فالتدريب ال بد أن يكون واقعي بمعنى أن يمبي الحتياجات الفعمية 

 1.لممتدربين و يتناسب مع مستوياتيم معارفيم و قدراتيم

: أنواع التدريب .6

لقد تم تقسيم نشاط التدريب إلى العديد من األنواع  ، و ىذا حسب معايير 

: مختمفة سيتم توضيحيا في العناصر التالية 

: التدريب حسب مرحمة التوظيف 1-4

 تحت ظل ىذا النوع يمكن تميز العديد من األنواع و ىي كاآلتي 

                                                      

.112.ص.المرجع نفسو 1
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 :توجيه الموظف الجديد 1-4 

تختمف المنظمات في طريقة تصميم برامج تقديم الموظف الجديد لمعمل ، 

فالبعض يعتمد عمى أسموب المحاضرة و البعض يعتمد عمى مقابالت 

المشرفين المباشرين ىؤالء الموظفين ، و البعض اآلخر يعتمد عمى 

كتيبات مطبوعة بيا كل المعمومات اليام ، و غيرىا من الطرق ، و أىم 

: المعمومات و البيانات الواجب توفيرىا لمموظف الجديد ىي 

  ، معمومات عامة حول المنظمة مثل نشأتيا ، خدماتيا

 .تنظيميا و غيرىا من المعمومات الخاصة بيا 

  ساعات العمل ، المشرفين ، زمالء : معمومات حول العمل

 1.العمل ، كيفية تقديم الخدمات و لمن 

: التدريب أثناء العمل 1-2-4 

يستخدم في المنظمات لمتخمص من مشاكل العمل، و ىذا حتى تضمن 

كفاءة أعمى لمتدريب ، حيث يقوم المشرفون المباشرون بتقديم 
                                                      

دار : االسكندرية  . Humain Resource: إدارة الموارد البشرية.حجازي ، محمد حافظ 1  

. 312-311. ص  . 2008الوفاء الدنيا الطباعة و النشر،
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المعمومات و التدريب عمى المستوى الفردي لممتدربين ، و مما يزيد من 

أىمية ىذا التدريب ، تعدد فئات المستفيدين و تعدد احتياجاتيم في 

 1 .تشعب التخصصات ، وتميزىا بالدقة

: التدريب بغرض تجديد المعرفة و الكفاءة   3-1-4

حينما تتقادم معارف و كفاءات األفراد ، و عمى األخص حينما يكون 

أساليب عمل و تكنولوجيا و أنظمة جديدة ، يمزم األمر تقديم التدريب 

المناسب لذلك ، و يتم ذلك من خالل تجديد معارفيم و مياراتيم بما 

. يتماشى مع األنظمة الجديدة المستعممة في العمل

: التدريب بغرض الترقية و النقل 4-1-4

تعني الترقية و النقل أن يكون ىناك احتمال كبير الختالف الكفاءات 

والمعارف الحالية لمفرد ، و ذلك عن الكفاءات و الميارات المطموبة في 

                                                      
. 41. ص . 2007دار المسيرة ، : عمان .التدريب اإلداري المعاصر .  العطاني ، حسن أحمد 1
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الوظيفة التي سيرقى إلييا ، و ىذا االختالف مطموب التدريب عميو لسد 

 1.ىذه الثغرة في الكفاءات و المعارف

: التدريب حسب معيار المكان  2-4

: يشمل ىذا المعيار عمى نوعين من التدريب ىما 

: التدريب في مكان العمل 4-2-1

يتم القيام بيذا النوع من التدريب في إدارات و مراكز تابعة لممنظمة ، 

أو في مواقع العمل المباشرة و ضمن بيئة عمل عادية ، و قد يخضع 

لو موظفو المنظمة نفسيا ، أو يخضع لو متدربون آخرون ينتمون إلى 

جيات أخرى ال تنتمي لممنظمة و يكتسي ىذا النوع أىمية بالغة 

لممؤسسة لما قد يفيد عماليا في التأقمم و التحكم في أعماليم بشكل 

 2.جيد

                                                      

دار الوائل: األردن .إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي و العشرين.  البارئ ، إبراىيم ، الصياغ ،زىير نعيم عبد  لمنشر، 1

.395 -303.ص . ص . 2008   
. 94.ص.2009دار اإلعالم،:دمشق. المعمومات بين النظرية و التطبيق.  عبد المجيد الرفاعي  2
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: التدريب خارج مكان العمل 4-2-2 

  في ظروف مالئمة لظروف العمل الخاصة :التدريب خارج العمل

المتدربون ، حيث تقتضي بعض األعمال مستويات عالية من 

الكفاءة التي ال تسمح الظروف و اإلمكانات المتاحة أثناء العمل 

تكون مماثمة لظروف العمل داخمو إلكساب المتدرب الكفاءة 

 .المطموبة بأفضل طريقة ، و أقل تكمفة 

  التدريب خارج العمل ضمن برامج خاصة تقوم جيات خارجية

بتأطيرىا حسب اتفاق مبرم مع المنظمة المعينة بالتدريب ، فقد يتم 

 1.تنفيذ ىذه البرامج في مراكز التدريب الخاصة بتمك الجيات

: التدريب حسب معيار الوظائف 4-3

 :يشتمل ىذا النوع عمى العديد من األنواع ، وىي كاآلتي 

 

 

                                                      
. 86.ص.2002دار الوفاء،:عمان .الموارد البشرية.طاىر محمود، الكاللدة1
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: التدريب التخصصي 4-3-1

يتمثل ىذا النوع في تقديم الكفاءات و المعارف المتخصصة لمقيام بعمل 

متخصص كخدمة البث االنتقائي لممعمومات ، أو التراسل عبر البريد 

االلكتروني و غيرىا من الخدمات المتخصصة التي تخدم بدورىا جميور 

. متخصص 

: اإلداري التدريب4-3-2

يقصد بو التدريب عمى األعمال ذات الطابع المتماثل كاألعمال الكتابية، 

و أعمال المخازن و أعمال السجالت و المحفوظات و ىي تمثل جانبا 

من األعمال اإلدارية في المنظمة التي تتوقف كفاءة عمى انتظام العمل 

 1. بيا

:  التدريب اإلداري القيادي 4-3-3

ىو ذلك التدريب الذي يغطي االحتياجات التدريبية المطموبة إجراؤىا 

: لمقيادة العميا في المستويات الثالثة التالية 
                                                      

 .ص.2002دار الفكر،:دمشق.1.ط.قطاع المعمومات في الوطن العربي.جاسم ، محمد جرجيس 1
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  يخص العاممين في مختمف المصالح و : مستوى اإلشراف األول

 .األقسام 

  يمس التدريب رؤساء األقسام و : مستوى اإلدارة الوسطى

 .المشرفين عمى العاممين 

  مخصص لممدراء في المنظمة أو المدراء : مستوى اإلدارة العميا

 1.الفرعيين

: أساليب التدريب .5

ىناك مجموعة من األساليب المتبعة في عممية التدريب ، و في مايمي 

: عرض ألىم ىذه األساليب 

: أسموب المحاضرة 5-1

يعتبر من أكثر األساليب استخداما في العممية التدريبية ، فيو ييدف 

أساسا إلى توصيل المعمومات من طرف واحد لمجموعة صغيرة أو كبيرة 

                                                      
1

: اإلسكندرية . مدخل تطبيقي معاصر : إدارة الموارد البشرية . صالح الدين ، محمد عبد الباقي  

  . 195. ص . 2004الدار الجامعية ، 
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من المستمعين ، و حتى يتم تقديم المحاضرة بشكل جيد وجب عمى 

: المدربين إتباع القواعد التالية 

  معرفة الجميور المستيدف بغرض تقديم محاضرات ليا عالقة

باىتمامات المتدربين لتفادي حدوث مقاومة من طرفيم بسبب 

 .كثافة المادة العممية و بعدىا عن الواقع 

  البداية اإليجابية من طرف المدرب بواسطة تقديمو لنفسو

لممتدربين مع عرض الموضوع و إشعارىم بقربو منيم ، وتحفيزىم 

 .و إثارة اىتماميم

  فعالية المحتوى بإثراء المحاضرات من خالل األفكار الحديثة

واإلبتكارية لتنشيط اىتمامات المشاركين ، و تحقيق ذلك ال يكون 

 . إال من خالل استخدام المدرب األمثمة الواقعية 

  التقديم يتطمب كفاءات عالية من المدرب من أجل عرض

 1.المحاضرة ، فيو يعتبر الركيزة لنجاح 

 

                                                      

.196.ص.المرجع نفسو 1  
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: أسموب الحساسية5-2

يعد أسموب الحساسية من أىم األساليب التي تستخدم في مجال تعديل 

السموك ، حيث يتم بموجبو تنظيم لقاءات دورية بين المتدربين بدون مدرب 

في أماكن خاصة و لفترة زمنية محددة يتم فييا مناقشة و تقييم سموك 

: بعضيم البعض مع وجود موجة لذلك ، و ليذا األسموب مزايا و عيوب 

 تتمثل مزاياه في مايمي : المزايا: 

 فيم و إدراك سموك اآلخرين و تنمية كفاءة التعامل مع اآلخرين. 

  تعمم كيفية التعامل مع أنماط سموكية متنوعة . 

  فيم السموك الشخصي و الثغرات الموجودة فيو ، ما ساعد عمى

 1. تعديميا لألفضل

 و ىي : العيوب: 

  ارتفاع تكاليفو و صعوبة تقييم نتائج االستفادة منو. 

  عدم تقبل القد الصريح الموجو لبعض المتدربين. 

                                                      

كنوز: عمان. في منظمات األعمال الحديثة : إدارة العنصر البشري .السكواني ، سعادة راغب .ديري ، زاىد محمد  1 

.233.ص  . 2008المعرفة ،    
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  احتمال عودة بعض المتدربين بعد تعديل سموكيم إلى سموكياتيم

 1.القديمة عند عودتيم لمعمل

:  أسموب المحاكاة 5-3   

تتمثل طريقة التدريب بالمحاكاة في استعمال أماكن تدريب ليا نفس 

خصائص و ظروف مكان العمل الفعمي ، و ىي تسمح لممتربصين 

التعمم تحت ظروف حقيقية لكن بعيدة عن ضغوط العمل ، و تيدف 

المحاكاة إلى تطوير أداء المتدرب من خالل قيامو بالنشاطات مطموبة 

منو ، مستفيدا من محاكاتو لسموكياتو الذاتية و من المناقشات التي 

 2.يجرييا مع مجموعة حمقة المحاكاة التي يتدرب معيا

 

 

                                                      
ايتراك لمنشر : القاىرة . تنمية الميارات تخطيط الموارد البشرية عممي .البرادعي ، محمد بسيوني 1

 . 50 .ص  . 2005والطباعة ، 

دار المناىج لمنشر و:عمان.المدربون و المتدربون و أساليب التدريب: التدريب اإلداري .الصيرفي ، محمد عبد الفتاح 2 

.197.ص . 2010التوزيع ،   
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 :التدريب بواسطة االنترنت و برامج الحاسوب 5-4

يعد التدريب من خالل األسموب أمرا واردا ، فيناك برامج لتدريب 

مثل برامج " االنترنت"األفراد تعتمد عمى التفاعل مع شبكة المعمومات 

 (ROADMAP)  و الذي ابتكرتو جامعة(ALABAMA) و يتضمن،

.  مجموعة من الجمسات التدريبية اليومية و لمدة أربع أسابيع 

و من ناحية أخرى تستخدم بعض المنظمات الشبكات الداخمية 

(LAN)  لتسييل التدريب من خالل أجيزة الحاسب اآللي ، و ذلك

ثم تقوم بنقل ذلك  (CD.ROM)بواسطة استخدام األقراص المرنة 

. لألفراد عبر شبكة معموماتية داخمية يستفيد منيا األفراد 

: من مميزات ىذا النوع من التدريب  -

  يساعد عمى زيادة سرعة عممية التعمم نظرا ألنو يقدم المعمومات

ذات العالقة دون إضاعة الوقت في محاولة الوصول إلى ما ىو 

 1.مطموب 

 
                                                      

.197.ص.لمرجع نفسوا
1
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 التعامل مع مجموعات كبيرة نسبيا من المتدربين في وقت واحد . 

:   أما عن عيوب ىذا األخير فيي  -

  مكمفة ز تتطمب خبراء في التعمم يتوفر لدييم كفاءات البرمجة

 1.حتى يتمكنوا من تصميم المواد التدريبية

: تقييم البرنامج التدريبي .6      

 تعتبر عممية التقييم آخر مرحمة من مراحل العممية التدريبية ، وىي تمك 

اإلجراءات المستخدمة في قياس كفاءة البرامج التدريبية و مدى نجاحيا 

في تحقيق أىدافيا ، و ذلك بقياس معدالت و مستويات األداء وسموك 

العاممين الذين تم تدريبيم مقارنة بما كانوا عميو قبل التدريب و كذلك قياس 

كفاءة المدربين الذين نفذوا وثيقا باالحتياجات التدريبية و األىداف المراد 

 :تحقيقيا من البرنامج و ترتكز عممية عمى عدة أسس ىي

 

 

                                                      

.198.ص.المرجع نفسو
1
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 :تفاعل المتدربين 6-1  

يتم تحديد تفاعل المتدربين و ذلك بقابمتيم و معرفة آرائيم أو بتعبئة 

المتدربين الستبيان خاص لتقييم البرنامج التدريبي و مرافقة ، و أساليب و 

. وسائل التدريب و موضوعاتو ، و مدى االستفادة من البرنامج

وفق اتجاىين األول أثناء تنفيد عممية التدريب لقياس درجة تفاعل المتدرب 

مع عممية التدريب ، و النشاطات المختمفة ؛ و الثاني ييدف إلى تحديد 

. األثار التدريبية في أدائيم من خالل التغيرات الحاصمة في مجال المينة

: التغير في سموكيات المتدربين 6-2

و يتم ذلك بعد االنتياء من البرنامج و عودة المتدربين إلى أعماليم 

بواسطة المشرفين و المديرين ، باإلضافة إذ يتم مراقبة مدى تعمم 

 1.المشاركين لميارات جديدة و تطبيقيم ليذه الميارات في أعماليم 

 

 

                                                      

1 .234. ص . 2011دار المسيرة لمنشر و التوزيع ، : عمان . االتجاىات الحديثة في التدريب . السكاربو ، بالل خمف 
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: التأثير عمى أهداف المكتبة 6-3

و ىذا من خالل الرضا الحاصل لمعاممين و الذي يؤدي إلى تناقص 

مشاكل العمل ، و يتم قياس ىذا بعد انتياء فترة طويمة ، و ذلك بمقارنة 

 1·األداء بعد انعقاد البرنامج التدريبي و قبمو

 

 

                                                      

. 52. ص .مرجع سابق . لبرادعي ، بسيوني محمد ا 1  
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  يعتبر القسم الميداني لمبحوث العممية ىو تكممة و تدعيم لمخمفية 

النظرية لمبحث ، و ىذا من خالل ما يمكن التوصل إليو من نتائج 

و من خالل ىذا الفصل سنحاول . تعكس و تفسر الواقع المدروس 

تسميط الضوء عمى تنمية الكفاءات المعموماتية لدى العاممين 

بالمكتبات الجامعية لجامعة مستغانم ، إال أنو تجدر اإلشارة إلى أن 

ىذه الدراسة لم تمس كل مكتبات الجامعية لمستغانم، إنما وقع 

و ىذا من أجل . إختيارنا عمى مكتبة كمية الطب لجامعة مستغانم

. التحكم في موضوع الدراسة 

:التعريف بمكان الدراسة -  1          

:      تعريف مكتبة كمية الطب لجامعة مستغانم - 1-1        

 كمية الطب لجامعة مستغانم  نظرا لممرسوم التنفيذي أنشئت مكتبة

 08 الموافق لـ 1433 ذو القعدة 01 المؤرخ في 360-12رقم 

 بتاريخ 220-98 ، يعدل ويتمم القرار التنفيذي رقم 2012أكتوبر 

  . 1989 جويمية 07 الموافق ل1419 ربيع األول 13
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  تعتبر مكتبة كمية الطب من أىم الدعائم البيداغوجية نظرا 

لمخدمات التي تقدميا في مجال التحصيل العممي لمطمبة فقد فتحت 

 . 2012سبتمير 17أبوابيا في 

: مبنى مكتبة كمية الطب -  1-2

   تحتل المكتبة موقعا ىاما في الكمية ، و يحتوي مبنى المكتبة 

عمى طابقين؛ حيث يضم الطابق السفمي عمى مخزن لمكتب ، و  

بنك لإلعارة ، و قاعة المطالعة الداخمية و مكتب رئيس مصمحة 

. التوجيو و البحث البيبميوغرافي

و يضم الطابق العموي مكتب مسؤول المكتبة وقاعة المطالعة، قاعة 

. اإلعالم اآللي و قاعة لألساتذة

: مجاالت الدراسة .2

ال بد أن تتوفر كل دراسة ميدانية عمى حدود أو مجاالت معينة 

ترسم المعالم األساسية ليا وحدود دراستنا تدور في مجمميا بين 

: الحدود الجغرافية و الحدود الزمنية و البشرية 
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:  المجال الجغرافي -2-1

  و ىو المكان الذي تمت بو الدراسة الميدانية ، و أجريت ىذه 

 .الدراسة بمكتبة كمية الطب لجامعة مستغانم 

 : المجال الزمني -2-2

   و ىو الوقت المستغرق إلنجاز ىذه الدراسة ، و قد بدأت ىذه 

الدراسة منذ بداية تصميم االستمارة  إلى غاية توزيعيا وتجميع 

. بياناتيا و تحميميا و الخروج بالنتائج النيائية 

 : المجال البشري -2-3

و ىي الفئة التي مستيا الدراسة الميدانية من خالل جمع البيانات  

 .وىم العاممين بمكتبة كمية الطب جامعة مستغانم

: مجتمع الدراسة. 3

إن مجتمع الدراسة ىو العاممين بمكتبة كمية الطب لجامعة مستغانم 

 عامل ،حيث تم توزيع االستمارات بطريقة 15و البالغ عددىم 

.  عشوائية الذين التقينا بيم بغض النظر عن تخصصيم و مؤىالتيم 
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:  تحميل بيانات الدراسة الميدانية 4

:  تحميل البيانات الشخصية 1.4

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  : 01جدول رقم   

 الجنس التكرار النسبة

60%  اإلناث 09 

40%  الذكور 06 

100%  المجموع 15 

 

 

60%

40%

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:  01الشكل رقم

اإلناث

الذكور
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أن  (01)والموضح في  الشكل رقم  (01)نالحظ من الجدول رقم  

فحين كانت نسبة % 60الجنس الطاغي ىن إناث بنسبة تزيد عن 

%. 40الذكور 

.توزيع عينة الدراسة حسب التخصص:02جدول رقم   

 التخصص التكرار النسبة 

60%  عمم المكتبات و المعمومات 09 

40%  تخصصات أخرى 06 

100%  المجموع 15 

         

 

60%

40%

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص: 02الشكل رقم 

علم المكتبات و 
المعلومات

تخصصات أخرى
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نالحظ  (02)والموضح في  الشكل رقم (02)   من خالل الجدول 

أن أغمب أفراد العينة من التخصص عمم المكتبات و المعمومات 

. في تخصصات أخرى % 40، وبنسبة %60وذلك بنسبة 

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العممي: 03جدول رقم   

 المؤهل العممي  التكرار النسبة

20%  ماستر 03 

66.66%  ليسانس 10 

06.66%  شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية  01 

06.66%  السنة ثالثة ثانوي 01 

100%  المجموع 15 
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(  03)و الموضح في الشكل رقم   (03)   المالحظ من الجدول 

ن عمى شيادة الميسانس يمتحصلالأن أعمى نسبة سجمت تخص 

من الحاصمين عمى  شيادة % 20، ثم تميو نسبة % 66.66بنسبة 

الماستر، أما فيما يخص  شيادة الدراسات الجامعية التطبيقية بنسبة 

%. 06.66، وممن ليم مستوى الثالثة ثانوي بنسبة 06.66%

 

 

 

 

20%

66.66%

6.66%
6.66%

توزيع الدراسة حسب المؤهل :03الشكل رقم 
العلمي

ماستر

لٌسانس

شهادة الدراسات 
الجامعٌة التطبٌقٌة

السنة الثالثة ثانوي
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توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة :04جدول رقم   

لخبرة ا التكرار النسبة  

53.33%   سنوات 05أقل من  08 

33.33%   سنوات 10 إلى 05من  05 

13.33%   سنوات10أكثر من  02 

100%  المجموع 15 

 

  

( 04)    يتبين لنا من خالل نتائج  المحصل عمييا في الجدول رقم 

أعمى نسبة من العاممين : أن (04)و الموضحة في الشكل رقم 

53.33%33.33%

13.33%

توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة : 04الشكل رقم 

سنوات  05أقل من 

سنوات 10إلى  05من 

سنوات  10أكثر من 
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، ثم %53.33 سنوات بنسبة5سجمت ىي لمذين خبرتيم أقل من 

و ىي تخص الفئة % 33.33تمييا في الرتبة الثانية نسبة تقدر ب

 سنوات ، في حين قدرت فئة العاممة أكثر 10 إلى 05العاممة من 

% . 13.33 سنوات بنسبة 10من 

:  الكفاءات المعموماتية : المحور األول 

مفهوم الكفاءات المعموماتية لدى العاممين : 05جدول رقم   

 مفهوم الكفاءات المعموماتية التكرار النسبة

37.5% إلعتماد عمى التكنولوجيا الحديثةا 09   

12.5% لتمييز بين الحاجة لممعمومات و الحصول ا 03 

 عمىييا 

50%  كفاءة الحصول عمى المعمومات من مصادرىا 12 

100%  المجموع 24 
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نالحظ أن نسبة  (05)و الشكل رقم (05)  من خالل الجدول 

من عينة الدراسة ترى أن مفيوم الكفاءات المعموماتية يعني % 50

كفاءة الحصول عمى المعمومات من مصادرىا، بينما ترى نسبة 

أن ىذا المفيوم يعني االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة ، % 37.5

فترجح أن ىذا المفيوم يعني ليا التمييز بين % 12.5أما نسبة 

. الحاجة لممعمومات و الحصول عمييا

 

 

37.5%

12.5%

50%

مفهوم الكفاءات المعلوماتية لدى العاملين : 05الشكل رقم 

االعتماد على تكنولوجٌا الحدٌثة 

التمٌٌز بٌن الحاجة للمعلومات و 
الحصول علٌها

كفاءة الحصول على المعلومات من 
مصادرها
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مميزات الكفاءات المعموماتية من وجهة نظر العاممين  : 06جدول رقم   

 مميزات الكفاءات المعموماتية  التكرار  النسبة 

23.91%  تطوير األداء في العمميات الفنية  11 

 21.73%  تعمم إستراتيجية البحث عن المعمومات  10 

17.39%  تقميص األعمال الروتينية  08 

8.69%  تعمم األمور األخالقية و األعمال القانونية  04 

28.26%  التعرف عمى مكان تواجد المعمومات و مصادرىا 13 

100%  المجموع  46 

   

 

23.91%

21.73%
17 39. %

8.69%

28.26%

مميزات الكفاءات المعلوماتية من وجهة : 06الشكل رقم 
نظر العاملين

تطوٌر األداء فً العملٌات 

تعلم إستراتٌجٌة 

تقلٌص األعمال الروتٌنٌة 

تعلم األمور األخالقٌة و األعمال 
القانونٌة

التعرف على مكان تواجد المعلومات 
و مصادرها
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: نالحظ (06)و الموضح في الشكل رقم  (06)  من خالل الجدول 

أن تقارب النسب بين مختمف المميزات حيث أن نجد أن نسبة 

ترى أن مميزات الكفاءات المعموماتية ىي التعرف عمى % 28.26

أن % 23.91مكان تواجد المعمومات و مصادرىا، بينما ترى نسبة 

% 21.73مميزاتيا تطوير األداء في العمميات الفنية ؛ إال أن نسبة 

ترى بأن مميزات الكفاءات المعموماتية ىي تعمم إستراتيجية البحث 

عن المعمومات ، باإلضافة إلى تقميص األعمال الروتينية بنسبة 

إال أن القمة ترى أن مميزات الكفاءات المعموماتية ىي %. 17.39

% . 8.69تعمم األمور األخالقية و األعمال و جاءت بنسبة 
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 أسباب الحاجة إلى الكفاءات المعموماتية 07: جدول رقم 

 النسبة التكرار أسباب الحاجة إلى الكفاءات المعموماتية

 %14.51 09 بروز تكنولوجيا المعمومات 

 %22.58 14 تطوير الخدمات المكتبية 

 %12.90 08 االستفادة من خدمات بنوك المعمومات 

 %22.58 14 مواكبة تطور مجتمع المعمومات 

 %09.67 06 تغير اتجاىات المستفيدين 

 %17.78 11 تشعب التخصصات و دقتيا

 %100 62 المجموع

 



   -مستغانم – جامعة الطب كلية بمكتبة المعلوماتية الكفاءات تنمية: الرابع الفصل

 

 
108 

    

( 07)والموضح في  الشكل رقم  (07)    تشير نتائج الجدول رقم 

إجماع عينة الدراسة عمى أن أسباب الحاجة إلى ىذه الكفاءات :أن 

ىي تطوير الخدمات المكتبية و كذا مواكبة تطور مجتمع المعمومات 

ثم تمييا كل من تشعب التخصصات و %. 22.58و ىذا بنسبة 

، وبروز تكنولوجيا المعمومات بنسبة  %17.78دقتيا بنسبة 

االستفادة من خدمات بنوك % 12.90، وبنسبة 14.51%

%. 09.67المعمومات؛  وأخيرا تغير اتجاىات المستفيدين

 

 

14 51. %

22.58%

12.90%
22.58%

9.67%

17.78%

أسباب الحاجة إلى الكفاءات : 07الشكل رقم 
المعلوماتية 

بروز تكنولوجٌا المعلومات 

تطوٌر الخدمات المكتبٌة 

االستفادة من خدمات بنوك 
المعلومات 

مواكبة التطور مجتمع المعلومات 

تغٌر اتجاهات المستفٌدٌن 

تشعب التخصصات و دقتها
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الكفاءات الواجب توافرها لدى العامل بالمكتبات الجامعية  :08جدول رقم 

الكفاءات الواجب توافرها لدى العامل بالمكتبات 

 الجامعية؟

 النسبة التكرار 

 %12.12 08 كفاءات استرجاع المعمومات 

 %28.78 14 كفاءة التواصل

 %19.69 13 كفاءة استخدام المصادر الرقمية

 %19.69 13 كفاءة استخدام قواعد البيانات

 %19.69 13 كفاءات معرفية 

 %100 66 المجموع
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يبين أن كفاءة  (08)و الموضح في الشكل رقم  (08)الجدول رقم  

، و تمتيا كل من % 28.78التواصل في المرتبة األولى بنسبة 

كفاءة استخدام المصادر الرقمية و قواعد البيانات ثم الكفاءات 

كفاءة استرجاع % 12.12؛ ثم ما نسبتو % 19.69المعرفية بنسبة 

.  المعمومات

 

 

 

12.12%

28.78%

19.69%

19.69%

19.69%

الكفاءات الواجب توافرها لدى العاملين : 08الشكل رقم 
بالمكتبات الجامعية 

كفاءة استرجاع المعلومات 

كفاءة التواصل

كفاءة استخدام المصادر الرقمٌة 

كفاءة استخدام قواعد البٌانات 

كفاءات معرفٌة 
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الكفاءات التي يجيدها العاممين بالمكتبات الجامعية :09جدول رقم 

 النسبة التكرار  الكفاءات التي يجيدها العاممين بالمكتبات الجامعية؟

 %15.09 08 كفاءات استرجاع المعمومات 

 %26.41 14 كفاءة التواصل

 %18.86 10 كفاءة استخدام المصادر الرقمية

 %20.75 11 كفاءة استخدام قواعد البيانات

 %18.86 10 كفاءات معرفية 

 %100 53 المجموع
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و الموضح في الشكل رقم  (09)     المالحظ من خالل الجدول 

%. 26.41أن كفاءة التواصل سجمت أعمى نسبة المقدرة ب (09)

%. 20.75وأيضا كفاءة استخدام قواعد البيانات و ذلك بنسبة 

وتمتيا كفاءة استخدام المصادر الرقمية و الكفاءات المعرفية بنسبة 

%. 15.09، فكفاءة استخدام قواعد المعمومات بنسبة 18.86%

 

 

 

15.95%

26.41%

18.86%

20.75%

18.86%

الكفاءات التي يجيدها العاملين بالمكتبات : 09الشكل رقم 
الجامعية 

كفاءات استرجاع المعلومات

كفاءة التواصل

كفاءة استخدام المصادر 
الرقمٌة 

مفاءة استخدام قواعد البٌانات 

كفاءات معرفٌة 
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 القيمة المضافة عند التحكم في إحدى الكفاءات:10جدول رقم 

 النسبة التكرار القيمة التي يقدمها العامل في أحد هذه الكفاءات؟

 %23.52 08 السيطرة عمى أداء البحث 

 %35.29 12 الوصول السريع لممعمومات 

 %41.17 14 اختزال الوقت و الجيد

 %100 34 المجموعا

    

 

القيمة  (10)الموضح في الشكل رقم  (10)    يمثل الجدول رقم 

المضافة عند التحكم في إحدى الكفاءات و سجمت أعمى نسبة 

23.52%

35.29%

41.17%

القيمة المضافة عند التحكم في إحدى الكفاءات : 10الشكل رقم 

السٌطرة على أداء البحث

الوصول السرٌع للمعلومات

اختزال الوقت
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ممثمة %35.29اختزال الوقت و الجيد، وجاءت نسبة % 41.17

و أخيرا السيطرة عمى أداة البحث . في الوصول السريع لممعمومات 

 % .23.52بنسبة 

تنمية الكفاءات المعموماتية : المحور الثاني 

التطورات الواجب مواكبتها من قبل االمكتبي : 11جدول رقم 

 النسبة التكرار التطورات الواجب مواكبتها من قبل المكتبي؟

 %23.63 13 تكنولوجيا المعمومات الحديثة 

 %18.18 10 استراتيجيات البحث عن المعمومات 

 %20 11 التسيير العممي

 %23.63 13 تطوير الخدمات المكتبية 

 %14.54 08 أخرى

 %100 55 المجموع
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(: 11)الموضح في الشكل رقم  (11)     يمثل الجدول رقم 

مختمف التطورات التي يجب مواكبتيا من قبل المكتبي فكانت 

تكنولوجيا المعمومات الحديثة و تطوير الخدمات المكتبية في المرتبة 

، و جاء التسيير العممي في المرتبة الثانية % 23.63األولى بنسبة 

ىي استراتيجيات البحث عن % 18.18بينما نسبة %.20بنسبة 

المعمومات ، نسبة تمقي الدورات التدريبية كان ذلك بنسبة 

14.54 .%

 

23.63%

18.18%

20%

23.63%

14.54%

التطورات الواجب مواكبتها من قبل : 11الشكل رقم 
المكتبي

تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة

استراتٌجٌات البحث عن 
المعلومات

التسٌٌر العلمً

تطوٌر الخدمات المكتبٌة 

أخرى
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نسبة تمقي الدورات التدريبية :12جدول رقم

 

   

 

( 12)و الموضحة في الشكل رقم  (12)تشير نتائج  الجدول رقم 

العاممين بالمكتبات الجامعية أحيانا ما يتمقون الدورات التدريبية : أن 

6.66%

53.33%

40%

نسبة تلقي الدورات التدريبية: 12الشكل رقم 

دائما

أحٌانا

ال تتلقى على 
اإلطالق

 النسبة التكرار  هل تتمقون دورات تدريبية؟

 %06.66 01 دائما

 %53.33 08 أحيانا

 %40 06 ال تتمقى عمى اإلطالق

 %100 15 المجموع
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، بينما أتى اختيار عدم تمقييم التدريب % 53.33و ذلك بنسبة

من عينة الدراسة أكدت عمى % 06.66؛ إال أن نسبة % 40بنسبة 

. أنيا تتمقى الدورات التدريبية بصفة دائمة 

مدى توافق البرنامج التدريبي مع احتياجات العمل   : 13جدول رقم 

هل محتوى البرنامج التدريبي يتوافق مع احتياجاتك في 

 العمل؟

 النسبة التكرار

 %00 00 جميعيا

 %86.66 13 بعضيا

 %13.33 02 لم تؤخذ بعين اعتبار

 %100 15 المجموع
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أغمبية أفراد : أن (13)الشكل رقم   (13)    يتضح من الجدول رقم 

العينة تؤكد عمى أن محتوى البرنامج التدريبي يتوافق مع بعض 

، في حين ينفي %86.66احتياجاتيم في العمل و ىذا بنسبة 

%. 13.33الباقون ذلك و ىذا بنسبة 

 

 

 

 

 

0%

86.66%

13.33%

مدى توافق  البرنامج التدريبي مع : 13الشكل رقم 
احتياجت العمل

جمٌعها 

بعضها

لم تؤخذ بعٌن 
اعتبار
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التدريبي  البرنامج أهداف وضع أثناء العاممين إشراك :14 رقم جدول

 النسبة التكرار التدريبي؟ البرنامج أهداف وضع أثناء إشراكك تم هل

 %06.66 01  نعم

 %80 12 ال

 %13.33 02 إجابة دون

 %100 15 المجموع

 

 

 نرى  (14) رقم الشكل في الموضح (14) رقم الجدول خالل من    

 و ذلك و العينة أفراد قبل من النفي طابع عمييا يغمب اإلجابات : أن

 أثناء إشراكيا تم %06.66 نسبة نجد حين في ،%80 بنسبة ذلك

6.66%

80%

13.33%

إشراك العاملين أثناء وضع أهداف البرنامج : 14الشكل رقم 
التدريبي

تعم

ال

دون إجابة
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 عن امتنعوا %13.33 أن إال ؛ التدريبي البرنامج أىداف وضع

. اإلجابة

التدريبي  البرنامج وضع أثناء العاممين إشراك عدم أسباب :15 رقم جدول

 البرنامج وضع أثناء العاممين إشراك عدم أسباب

 التدريبي

 النسبة التكرار

 %32.35 11 العاممين و اإلدارة بين التواصل عدم

 %38.23 13  العميا اإلدارة قبل من البرنامج فرض

 %23.52 08  لمدورة المسبق التحديد عدم

 %05.88 02 أخرى

 %100 34 المجموع
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 في والموضحة (15)رقم الجدول يبينيا التي إحصائيات تظير      

 عمى أكدت العينة أفراد من %38.23  نسبة أن  (15)رقم الشكل

 قبل من فرضو يتم التدريبي البرنامج أن في المتمثل و الثاني االختيار

 الذي و %32.35  بنسبة األول االختيار بعدىا يأتي العميا اإلدارة

 نسبة ترى و . العاممين و اإلدارة بين التواصل عدم إلى يولى

 تتمحور حين في ، التدريبية لمدورة المسبق التحديد عدم أن 23.52%

.  %05.88 بنسبة كانت التي و العينة أفراد إجابات باقي

 

 

32.35%

38.23%

23,52%

5.88%

أسباب عدم إشراك العاملين أثناء وضع البرنامج :  15الشكل رقم 
التدريبي

عدم التواصل بٌن اإلدارة و 
العاملٌن 

فرض البرنامج من قبل 
اإلدارة العلٌا

عدم التحدٌد المسبق للدورة 

أخرى
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التدريب  فترة أثناء المتبع األسموب :16 رقم جدول

 النسبة التكرار التدريب فترة أثناء المتبع األسموب

 %82.35 14 المحاضرة أسموب

 %05.88 01 الحساسية أسموب

 %00 00  المحاكاة

 %00 00 بعد عن التدريب

 %11.76 02 الميدانية الزيارات طريق عن

 %100 17 المجموع

 

 

82.35%

5.88%
0%

0%

11.76%

األسلوب المتبع أثناء فترة التدريب: 16الشكل رقم 

أسلوب المحاضرة

أسلوب الحساسية

المحاكاة 

التدريب عن بعد

عن طريق الزيارات الميدانية
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 أن عمى الدراسة عينة أفراد إجماع أن  (16) رقم الشكل و(16) رقم الجدول يوضح     

 %11.76 نسبة أن نجد بينما ،%82.35بنسبة األمثل األسموب ىو المحاضرة أسموب

 نسبتو نجد ما حين في ، الميدانية الزيارات خالل من ىو األقرب األسموب بأن

 يتم فمم األخرى لألسباب نسبة األمثل،أما ىو الحساسية أسموب أن يرى 05.88%

 .ليا اإلشارة

التدريب  عممية من األساسية األهداف :17 رقم جدول

 النسبة التكرار التدريب من األساسي الهدف

 %20.75 11 النظرية المعارف إكساب

 %22.64 12  جديدة كفاءات إكساب

 %26.42 14  الخدمات تحسين

 %22.64 12  التكنولوجي التطور مواكبة

 %07.54 04 أخرى

 %100 53 المجموع
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 اليدف : أن  (17) رقم الشكل و(17) رقم الجدول يوضح     

 بنسبة ذلك و الخدمات تحسين ىو التدريب عممية من األساسي

 التطور مواكبة و ، جديدة كفاءات إكساب من كل يأتي و %.26.42

 إلى باإلضافة ؛ %22.64 بنسبة الثانية المرتبة في التكنولوجي

 إعطاء إلى البعض راح و %.20.75 بنسبة النظرية المعارف إكساب

%. 07.54 بنسبة ذلك و لمتدريب أخرى أىداف

 

 

 

20.75%

22.64%

26.42%

22.64%

7.54%

األهداف األساسية من عملية التدريب: 17الشكل رقم 

إكساب المعارف النظرٌة 

إكساب كفاءات جدٌدة

تحسٌن الخدمات 

مواكبة التطور

أخرى
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المعموماتية  الكفاءات تنمية أسس :18 رقم جدول

 من كفاءاتك تنمي أن كمكتبي تستطيع هل

 خالل؟

 النسبة التكرار

 %26.92 14 العمل أثناء التدريب

 %25 13 الذاتي التكوين

 %21.15 11 المستمر التعمم

 %17.30 09 المؤسسة طرف من المنظم الجماعي التكوين

 %09.61 05 أخرى

 %100 52 المجموع
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 نسبة : أن  (18) رقم الشكل و (18) رقم الجدول يوضح      

 خالل من كفاءاتيم تنمية يمكن بأنو ترى الدراسة عينة من 26.92%

 التكوين عمى االعتماد أن %25 نسبة ترى بينما .العمل أثناء التدريب

 من %21.15 نسبة تمتيا و كفاءاتيم، لتنمية األنسب ىو الذاتي

 نسبة إن إال المستمر؛ التعميم إلى كفاءاتيا تنمية أرجعت التي العينة

 من المنظم الجماعي التكوين إلى كفاءاتيم تنمية أرجعت 17.30%

 إلى كفاءاتيم تنمية أرجعت فقد %09.61 أما ؛ المؤسسة طرف

.  أخرى أسباب

 

26.92%

25%21.15%

17.30%

9.61%

أسس تنمية الكفاءات المعلوماتية : 18الشكل رقم 

التدرٌب أثناء العمل

التكوٌن الذاتً

التعلم المستمر

التكوٌن الجماعً المنظم من 
طرف المؤسسة

أخرى
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التقييم  عممية استمرارية :19رقم جدول

 النسبة التكرار التدريب عممية بعد األداء تقييم

 %06.66 01 دائما

 %40 06 أحيانا

 %53.33 08 التقييم يتم ال

 %100 15 المجموع

     

 

 (19) رقم الشكل في الموضحة و (19) رقم جدول نتائج جاءت       

 بعد التقييم العممية خضوعيا أكدت %06.66 نسبة :كاآلتي ممثمة

6.66%

40%53.33%

استمرارية عملية التدريب: 19الشكل رقم 

دائما

أحٌانا

ال ٌتم التقٌٌم
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 أن فترى %40 نسبة أما ، دائمة بصفة التدريب فترة من االنتياء

 بعدم فتقر الدراسة عينة من %53.33 و ، تكون التقييم عممية

.  العممية ليذه خضوعيا

تقييمها  يتم التي الجوانب : 20 رقم جدول

 النسبة التكرار تقييمها يتم التي الجوانب

 %44.44 08 المكتسبة الكفاءات

 %16.66 03  العمل في السموك

 %05.55 01 العمل مشاكل مع التعامل كيفية

 %27.77 05 المستفيد مع التواصل كيفية

 %05.55 01 أخرى

 %100 18 المجموع
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 : أن نجد  (20) رقم الشكل و (20) رقم الجدول إلى بالنظر    

 يتم التي الجوانب أن عمى %44.44 تقدر بنسبة أكدت اإلحصائيات

 %27.77 نسبة و ، المكتسبة الكفاءات ىي اإلدارة قبل من تقديميا

 الجوانب من المستفيدين مع التواصل كيفية أن أكدوا المستجوبين من

 الجوانب أن %16.66 نسبة صرحت و ، التقييم عممية في الميمة

 أن %05.55 يرى كما .العمل في السموك ىي تقييميا يتم التي

 أما العمل؛ مشاكل مع التعامل كيفية ىي تقييميا يجب التي الجوانب

%. 05.55 بنسبة األخرى الجوانب

 

44.44%

16.66%
5.55%

27.77%

5.55%

الجوانب التي يتم تقييمها: 20الشكل رقم 

الكفاءات المكتسبة

السلوك فً العمل 

كٌفٌة التعامل مع مشاكل 
العمل 

كٌفٌة التواصل مع المستفٌد

أخرى
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لمتدريب  الفعمية العاممين حاجة :21 رقم جدول

 النسبة التكرار  لمتدريب الفعمية الحاجة

 %80 12  نعم

 %20 03 ال

 %100 15 المجموع

 

 

 نسبة : أن نالحظ (21) رقم الشكل و  (21) رقم الجدول خالل من

 %20 نسبة ترى بينما ، لمتدريب الفعمية حاجتيا عمى أجمعت 80%

  .التدريب عن غنى في أنيا

 

80%

20%

حاجة العاملين الفعلية للتدريب: 21الشكل رقم 

نعم

ال
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التدريب  إلى الحاجة دوافع :22 رقم جدول

 النسبة التكرار  التدريب إلى الحاجة دوافع

 %28.57 12  المكتبة بخدمات الرقي

 %21.42 09 جديد ىو ما كل مواكبة

 %19.04 08 المستفيد مع التفاعل زيادة

 في الحاصمة التطورات بمختمف اإللمام

 المينة مجال

10 23.80% 

 %7.14 03  أخرى

 %100 42 المجموع
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 أعمى :أن نالحظ  (22) رقم الشكل و (22) رقم الجدول خالل من    

 نسبة تمتيا ، المكتبة بخدمات الرقي تمثل و %28.57 كانت نسبة

 مجال في الحاصمة التطورات بمختمف اإللمام تمثل و 23.80%

 ما كل مواكبة لتمثل %19.04 و %21.42 نسبة تمتيا ثم .المينة

 نسبة سجمت أنو و ،كما المستفيدين مع التفاعل زيادة كذا و جديد ىو

%. 07.14  بمغت أخرى

 

 

28.57%

21.42%19.04%

23.80%

7.14%

دوافع الحاجة الفعلية إلى التدريب: 22الشكل رقم 

الرقً بخدمات المكتبة 

مواكبة كل ما هو جدٌد

زٌادة التفاعل مع المستفٌد

اإللمام بمختلف التطورات 
الحاصلة فً مجال المهنة 

أخرى 
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عميها  العاممين تدريب تم التي الكفاءات مجمل :23 رقم جدول

 النسبة التكرار عميها التدريب تم التي الكفاءات

 %15.90 07  المعمومات استرجاع و البحث

 %20.45 09  الغير مع التواصل

 %22.72 10 الرقمية المصادر استخدام

 %18.18 08  البحث محركات استخدام

 %09.09 04  المباشر غير البحث

 %13.63 06 منيا أي عمى أتدرب لم

 %100 44 المجموع
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 أن :نالحظ (23) رقم الشكل و (23) رقم الجدول خالل من      

 العاممين تدريب تم التي الكفاءات يخص فيما متقاربة كانت النسب

 تدريبيم تم التي الكفاءة أن عمى %22.72 نسبة أجمعت حيث عمييا

 التي %18.18 نسبة تمتيا و ، الرقمية المصادر استخدام ىي عمييا

 .البحث محركات استخدام ىي عمييا المتدرب الكفاءات بأن تقر

 بنسبة الثالثة المرتبة في المعمومات استرجاع و البحث كفاءة وجاءت

 بنسبة فجاءت المباشر الخط عبر البحث كفاءة أما %.15.90

 بعدم أقروا المستجوبين مجمل من %13.63 بينما ؛ 09.09%

. الذكر سابقة الكفاءات عمى تدريب ألي تمقييم

15.95%

20.45%

22.72%

18.18%

9.09%

13.63%

مجمل الكفاءات التي تم تدريب العاملين عليها: 23الشكل رقم 

البحث و استرجاع 
المعلومات

التواصل مع الغٌر 

استخدام المصادر الرقمٌة

استخدام محركات البحث

البحث غٌر المباشر

لم أتدرب على أي منها
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الكفاءات  في التحكم مدى :24 رقم جدول

النسبة التكرار الكفاءات؟  ىذه في تحكمك مدى ما

 استرجاع و البحث

  المعمومات

% 77.77 07جيد 

% 22.22 02متوسط 

% 00 00ضعيف 

% 100 09 المجموع 

% 62.50 05جيد الغير  مع التواصل

% 37.50 03متوسط 

% 00 00ضعيف 

% 100 08 المجموع 

 المصادر استخدام

الرقمية 

% 50 06جيد 

% 50 06متوسط 

% 00 00ضعيف 

% 100 12 المجموع 

% 66.66 06جيد  محركات استخدام



   -مستغانم – جامعة الطب كلية بمكتبة المعلوماتية الكفاءات تنمية: الرابع الفصل

 

 
136 

 الخط عبر البحث

 المباشر

% 50 01جيد 

% 00 00متوسط 

% 50 01ضعيف 

% 100 02 المجموع 

 

 

مدى التحكم في الكفاءات: 24الشكل رقم 

البحث و استرجاع 
المعلومات 

التواصل مع الغٌر

استخدام المصادر الرقمٌة

استخدام محركات البحث

البحث عبر الخط المباشر

% 33.33 03متوسط البحث 

% 00 00ضعيف 

% 100 09 المجموع 
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 إجاباتيا كانت الدراسة عينة : أن نجد (24) رقم الجدول خالل من

.  (24) رقم الشكل  يفسره ما ىذا و النسب متفاوتة

العاممين  أداء عمى التدريب انعكاسات (:25) رقم جدول

 النسبة التكرار األداء عمى التدريب انعكاسات

 %25 10 العمل مشاكل تفادي

 %32.50 13 العمل طمبات مع بجدية االتعامل

 %35 14 الحاصمة التطورات مواكبة

 %07.50 03 انعكاس أي يحصل لم

 %100 40  المجموع
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 :أن نجد  (25) رقم الشكل في والموضح (25) رقم الجدول خالل من

 و الحاصمة التطورات مواكبة ىو العاممين لدى لمتدريب انعكاس أىم

 التعامل في المتمثل و الثاني االختيار جاء و ؛ %35 بنسبة جاءت

 %.32.50 بنسبة الثانية المرتبة في المستفيدين طمبات مع بجدية

 فئة أن إال ؛ %25 بنسبة ذلك و العمل مشاكل تفادي من كل وتمتيا

 انعكاس أي يحدث لم التدريب أن عمى أكدوا المستجوبين من أخرى

  . %07.50 بنسبة ذلك و أدائيم عمى

 

 

25%

32.50%

35%

7.50%

انعكاسات التدريب على أداء العاملين : 25الشكل رقم 

تفادي مشاكل العمل 

التعامل بجدٌة مع طلبات العمل 

مواكبة التطورات الحاصلة

لم ٌحصل إي انعكاس
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 عن البحث إستراتيجية خطوات طرح تم السؤال هذا في -20

 مدى لمعرفة ترتيبها العاممين من طمب و مرتبة غير المعمومات

فيها؟  تحكمهم

: التالي بالجدول ممثمة النتائج فجاءت

البحث  إستراتيجية عمى العاممين إطالع :26 رقم جدول

 النسبة التكرار  اإلجابات

 %13.33 02  الصحيحة

 %53.33 08 الخاطئة

 %33.33 05 إجابة دون

 %100 15 المجموع
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 أغمبية : أن نالحظ  (26) رقم الشكل و (26) رقم الجدول خالل من  

 عن البحث إستراتيجية عمى كافي إطالع  ليا ليس الدراسة عينة

 كانت %13.33 نسبة أن إال ، %53.33 بنسبة ذلك و المعمومات

. رأييا تبدي لم %33.33 نسبة و .البحث إستراتيجية ترتيب في موفقة

 

 

 

 

13.33%

53.33%

33.33%

إطالع العاملين على إستراتيجية البحث: 25الشكل رقم 

الصحٌحة

الخاطئة

دون إجابة
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المعمومات  عن البحث إستراتيجية ضبط من الغاية :27 رقم جدول

 النسبة التكرار الغاية من ضبط إستراتيجية البحث عن المعمومات

 %52.17 12 الحصول عمى معمومات دقيقة 

 %39.13 09 تحديد مجال البحث عن المعمومات 

 %8.69 02 التقيد بما ىو مطموب

 %100 23 المجموع 

 

      

الموضحة في  (27)يتبين من خالل نتائج  الجدول رقم 

مجمل المستجوبين أجمعوا عمى أن الغاية من : أن (27)الشكل رقم 

52.17%39.13%

8.69%

الغاية من ضبط إستراتيجية البحث عن : 27الشكل رقم 
المعلومات

الحصول على معلومات 
دقٌقة

تحدٌد مجال البحث عن 
المعلومات

التقٌد بما هو مطلوب
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ضبط ىذه اإلستراتيجية ىي بالدرجة األولى الحصول عمى معمومات 

، أما اإلحصائية الثانية فأكدت عمى % 52.17دقيقة و ذلك بنسبة 

أن الغاية تعمل تحديد مجال البحث عن المعمومات و ذلك بنسبة 

و جاء التقيد بما ىو مطموب في المرتبة األخيرة بنسبة %. 39.13

8.69.% 

. دور اإلدارة في عممية التدريب : المحور الثالث 

الدورات التي توفرها اإلدارة : 28جدول رقم 

 النسبة التكرار الدورات التي توفرها اإلدارة 

 %26.66 04 دورات تأىيمية

 %26.66 04 دورات تدعمية 

 %26.66 04 دورات إكساب الكفاءات

 %20 03 دورات معرفية

 %100 15 المجموع
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: نالحظ أن (28)و الشكل رقم  (28)  من خالل جدول رقم 

المستجوبين أجمعوا عمى أن الدورات التي توفرىا اإلدارة بشكل كبير 

ىي دورات تدعمية و دورات إكساب الكفاءات و ذلك بنسبة 

، %26.66كما حضيت أيضا الدورات التأىيمية بنسبة %. 26.66

%. 20وأخيرا الدورات المعرفية بنسبة 

 

 

 

 

26.66%

26.66%
26.66%

20%

الدورات التي توفرها اإلدارة : 28الشكل رقم 

دورات تأهٌلٌة

دورات تدعمٌة

دورات إكساب الكفاءات

دورات معرفٌة



   -مستغانم – جامعة الطب كلية بمكتبة المعلوماتية الكفاءات تنمية: الرابع الفصل

 

 
144 

توفير اإلدارة الجو المناسب لمتدريب : 29جدول رقم 

 النسبة التكرار  توفير اإلدارة الجو المناسب لمتدريب

 %06.66 01 دائما 

 %73.77 11 أحيانا

 %20 03 لم توفر

 %100 15 المجموع

     

 

نسبة : أن  (29)و الشكل رقم  (29)  يوضح الجدول رقم 

أجمعوا عمى أن اإلدارة توفر الجو المناسب إلقامة % 73.77

6.66%

73.33%

20%

توفير اإلدارة الجو المناسب للتدريب: 29الشكل رقم 

دائما

أحٌانا

لم توفر 
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التي ترى بأن اإلدارة % 20و تمتيا نسبة . الدورات التدريبية أحيانا

ترى % 06.66ال توفر ىذا الجو ؛ غير أن الباقية و الممثمة بنسبة 

 . بأن اإلدارة توفر الجو المناسب إلقامة ىذه الدورات

األسس التي يتم من خاللها تنمية الكفاءات المعموماتية :30جدول رقم 

 النسبة التكرار تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين

 %33.33 09 عقد الندوات 

 %00 00 إقامة المؤتمرات

 %40.74 11 إجراء التربصات 

 %18.51 05 االعتماد عمى ىيئات خارجية 

 %07.40 02 أخرى

 %100 27 المجموع
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اإلدارة : أن   (30)و الشكل رقم  (30)    يوضح الجدول رقم 

تعمل عمى تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين من خالل إجراء 

؛ ثم تأتي كل من عقد الندوات % 40.74التربصات و ذلك بنسبة 

واالعتماد عمى الييئات الخارجية بنسبة % 33.33بنسبة 

بينما أشارت بقية العينة إلى أسس أخرى  جاءت بنسبة %. 18.51

07.40 .%

 

 

33.33%

0%40.74%

18.51%

7.40%

األسس التي يتم من خاللها تنمية الكفاءات : 30الشكل رقم
المعلوماتية 

عقد الندوات 

إقامة المؤتمرات

إجراء التربصات

االعتماد على هٌئات خارجٌة 

أخرى
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 مكان التدريب :31جدول رقم

 النسبة  التكرار  مكان التدريب المناسب داخل المكتبة الجامعية 

 %53.33 8 نعم 

 %46.66 7 ال

 %100 15 المجموع

 

 

و الموضحة في  (31)يتبين من خالل نتائج الجدول رقم 

عينة الدراسة تقارب إجاباتيا حول مكان :أن  (31)الشكل رقم 

التدريب فمنيم من يرى أن المكان داخل المكتبة ىو أفضل اختيار 

53.33%
46.66%

مكان التدريب : 31الشكل رقم 

نعم 

ال
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ترى أنو % 46.66، أما نسبة % 53.33من أجل التدريب بنسبة 

 .غير مناسب لمتدريب 

 أسباب عدم مالئمة مكان التدريب لمعاممين: 32جدول رقم 

 النسبة التكرار عدم مالئمة مكان التدريب العاممين

 %15.78 03 عدم توفر تييئة المكان 

 %36.84 07 عدم توفر الظروف المالئمة

 %47.39 09 نقص التجييزات

 %100 19 المجموع

 

 

15.75%

36.84%

47.39%

أسباب عدم مالئمة مكان التدريب للعاملين: 32الشكل رقم 

عدم توفر تهٌئة المكان

عدم توفر الظروف 
المالئمة

نقص التجهٌزات 
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: نجد (32)و الشكل رقم  (32)يتضح من خالل الجدول رقم 

من عينة الدراسة إلى نقص التجييزات ىو العامل % 47.39ميل 

الرئيسي في عدم مالئمة مكان التدريب داخل المكتبة الجامعية؛ أما 

أما . فترجع السبب إلى عدم توفر الظروف المالئمة% 36.84نسبة 

فترى عدم تييئة المكان ىو السبب في عدم مالئمة % 15.78نسبة 

. المكتبة الجامعية لمتدريب عمى الكفاءات المعموماتية

دوافع تنمية الكفاءات المعموماتية لدى العاممين  : المحور الرابع        

دوافع تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين  :33جدول رقم 

تعقد احتياجات المستفيدين دافع لتنمية كفاءات 

 العاممين؟

 النسبة التكرار

 %80 12 نعم 

 %20 03 ال

 %100 15 المجموع
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: نجد أن  (33)و الشكل رقم   (33)   من خالل الجدول رقم 

أغمبية العينة أجمعت عمى أن تعقد احتياجات المستفيدين ىو الدافع 

، و ترى نسبة % 80األساسي في تنمية كفاءاتيم و ذلك بنسبة 

 . أن ىذا السبب ال يعد دافع حسب رأييم % 20

أسباب تعقد احتياجات المستفيدين : 34جدول رقم 

 النسبة التكرار أسباب تعقد احتياجات المستفيدين

 %43.47 10 تعدد التخصصات و تعقدىا

 %34.78 08 تغير احتياجات المستفيدين

 %21.73 05 تغير بيئة العمل المكتبي

 %100 23 المجموع 

80%

20%

دوافع تنمية الكفاءات المعلوماتية للعاملين: 33الشكل رقم 

نعم

ال
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و الموضح في الشكل رقم  (34)بالنظر إلى الجدول رقم 

العينة المدروسة أكدت عمى أن تعدد التخصصات : نجد أن (34)

، بينما ترجع نسبة % 43.47ىي الدافع الرئيسي و ذلك بنسبة 

األخرى ذلك إلى تغير احتياجات المستفيدين و ىذا بنسبة 

؛ إال أن البقية أرجعت سبب تعقد احتياجات المستفيدين 34.78%

%. 21.73إلى تغير بيئة العمل المكتبي بنسبة 

 

 

 

43.47%

34.78%

21.73%

أسباب تعقد احتياجات المستفيدين: 34الشكل رقم 

تعدد التخصصات

تغٌر احتٌاجات المستفٌدٌن

تغٌر بٌئة العمل المكتبً



   -مستغانم – جامعة الطب كلية بمكتبة المعلوماتية الكفاءات تنمية: الرابع الفصل

 

 
152 

إسهام التكنولوجيا في تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين : 35جدول رقم 

مساهمة التطور التكنولوجي في تنمية الكفاءات 

 المعموماتية لمعاممين 

 النسبة  التكرار

 %60 09 أساسي

 %40 06 ثانوي

 %00 00 ال أعمم

 %00 00 ال بشكل أي دافع

 %100 15 المجموع

     

 

60%

40%

0% 0%

إسهام التكنولوجيا في تنمية الكفاءات : 35الشكل رقم 
المعلوماتية للعاملين

أساسً

ثانوي

ال أعلم

ال بشكل أي دافع
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إجماع : أن  (35)الموضح في الشكل رقم (35)يمثل الجدول رقم 

العينة عمى أن التطور التكنولوجي يساىم بشكل أساسي في تنمية 

، بينما ترجع البقية و %60الكفاءات المعموماتية لمعاممين بنسبة 

. إلى أن ىذا التطور يساىم بشكل ثانوي% 40المتمثمة في نسبة 

 الدافع الرئيسي لتنمية كفاءات المعموماتية: 36جدول رقم 

صعوبة الوصول إلى المعمومات دافع رئيسي في 

 تنمية كفاءات العاممين

 النسبة التكرار

 %80 12 نعم 

 %20 03 ال 

 %100 15 المجموع

 



   -مستغانم – جامعة الطب كلية بمكتبة المعلوماتية الكفاءات تنمية: الرابع الفصل

 

 
154 

 

من % 80: أن  (36)و الشكل رقم  (36)      يوضح الجدول رقم 

عينة الدراسة أقرت بأن صعوبة الوصول إلى المعمومات دافع رئيسي 

. ترى بأنو ليس دافعا رئيسيا% 20إال أن نسبة . لتنمية كفاءاتيم

 

 

 

 

 

80%

20%

الدافع الرئيسي لتنمية كفاءات المعلوماتية : 36الشكل رقم 

نعم

ال
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أسباب صعوبة الوصول إلى المعمومات : 37جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت

 %15.15 05 عدم التحكم في عممية البحث 

 %27.27 09 االنفجار المعموماتي 

 %36.36 12 نقص المستوى التأىيمي لمعاممين

 %21.21 07 تشابك المعمومات و تداخميا

 %100 33 المجموع

    

 

15.15%

27.27%

36.36%

21.21%

أسباب صعوبة الوصول إلى المعلومات: 37الشكل رقم 

عدم التحكم فً عملٌة البحث

االنفجار المعلوماتً 

نقص المستوى التأهٌلً 
للعاملٌن

تشابك المعلومات و تداخلها
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( 37)الموضحة في الشكل رقم (37)تعطي نتائج  الجدول رقم 

صورة عن أسباب صعوبة الوصول إلى المعمومات حيث نجد أن 

ترجع ذلك إلى % 36.66عينة الدراسة اختمفت أرائيم حوليا فنسبة 

فقد أرجعت ذلك % 27.27أما . نقص المستوى التأىيمي لمعاممين

إال أن البقية أرجعت ذلك لكل . إلى االنفجار المعموماتي الحاصل 

، و كذا عدم % 21.21من تشابك المعمومات و تداخميا بنسبة

 % . 15.15التحكم في عممية البحث بنسبة 

ما هي اقتراحاتك حول تنمية الكفاءات المعموماتية لمعاممين - 29

في المكتبات الجامعية ؟ 

      لقد أبدى المستجوبين مجموعة من االقتراحات حول تنمية 

 :الكفاءات المعموماتية لمعاممين و لذلك من خالل

  فتح دورات تدريبية و تكوينية تتماشى مع التطورات

.  الحاصمة في مجال المكتبات و المعمومات 



   -مستغانم – جامعة الطب كلية بمكتبة المعلوماتية الكفاءات تنمية: الرابع الفصل

 

 
157 

  إقامة الندوات و المؤتمرات التي تعمل عمى التحسيس

بمدى أىمية ىذه األخيرة من فترة إلى أخرى لمتعرف عمى 

 .ما توصمت إليو مختمف المكتبات الجامعية

  استثمار التكنولوجيا في تطوير الخدمات المكتبية ، من

خالل توفير مختمف التجييزات التي تساعد عمى تنمية 

 .الكفاءات المعموماتية ليم 

  توفير الجو المالئم لترغيب العاممين في االنخراط في

 .الدورات التدريبية 

  العمل من قبل الييئات المعنية عمى تنمية ىذه الكفاءات ، و غرس روح

 .التعمم لدى العاممين 

     بعد اإلطالع عمى مختمف اآلراء و االقتراحات نجد أنيا تصب في 

مجمميا حول الموضوع و ىذا دليل عمى أن العاممين ينتظرون االلتفاتة 

. من قبل مسئولييم لمرقي بالخدمات و النيوض بقطاع المكتبات الجامعية
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:  النتائج العامة لمدراسة

من خالل ما تم دراستو في الجانب النظري لمدراسة و الذي احتوى 

عمى فصمين  و بعد تحميل البيانات المحصل إلييا عمييا جراء 

الدراسة الميدانية من أجل معرفة واقع تنمية الكفاءات المعموماتية 

لمعاممين بالمكتبات الجامعية نموذج كمية الطب لجامعة مستغانم لما 

ليا من أثر في الرفع من أداء العاممين و الرقي بخدمات المكتبة 

الجامعية توصمت الدراسة إلى  مجموعة من النتائج التي تخدم 

:  موضوع الدراسة و قد جاءت كالتالي 

  من عينة الدراسة ترى أن مفيوم الكفاءات المعموماتية يعني % 50نسبة

ترى % 28.26كفاءة الحصول عمى المعمومات من مصادرىا، و نسبة 

أن مميزات الكفاءات المعموماتية ىي التعرف عمى مكان تواجد 

. المعمومات و مصادرىا 

  ترى بأن أسباب الحاجة إلى ىذه الكفاءات ىي % 22.52نسبة

 .تطوير الخدمات المكتبية و كذا مواكبة تطور مجتمع المعمومات
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  إجماع المستجوبين عمى أن العامل بالمكتبة الجامعية يجب أن

 . يكون ممما بجميع الكفاءات لكن بنسب متفاوتة 

  عينة الدراسة تؤكد بأن كفاءة التواصل ىي أىم كفاءة مجادة من

 % .28.78قبل العاممين و ذلك بنسبة 

  ترى بأن قيمة المضافة اختزال الوقت و الجيد% 41.17نسبة. 

  تعد تكنولوجيا المعمومات و تطوير الخدمات المكتبية الحديثة أىم

التطورات التي يجب مواكبتيا من قبل المكتبي و ىذا بنسبة 

23.63.% 

  العاممين بالمكتبات الجامعية أحيانا ما يتمقون الدورات التدريبية و

 %.53.33ذلك بنسبة 

  أغمبية أفراد العينة تؤكد عمى أن محتوى البرنامج التدريبي يتوافق

 %.86.66مع بعض احتياجاتيم في العمل وىذا بنسبة 

 80 % من المستجوبين تؤكد عدم إشراكيا أثناء وضع أىداف

 .البرنامج التدريبي 

  اليدف األساسي من عممية التدريب ىو تحسين الخدمات و ذلك

 % . 26.42بنسبة 
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  من عينة الدراسة ترى بأنو يمكن تنمية كفاءاتيم % 26.92نسبة

 .من خالل التدريب أثناء العمل 

 53.33 %من عينة الدراسة تقر بعدم خضوعيا لعممية التدريب. 

  ترى بأن الجوانب التي يتم تقييميا من % 44.44أيضا نسبة

 .قبل اإلدارة ىي الكفاءات المكتسبة 

  أجمعت عمى حاجتيا الفعمية لمتدريب و ىذا نظرا % 80نسبة

 .ألىميتو في مجال المينة

  يعد مواكبة التطورات الحاصمة عمى أىم انعكاس لمعاممين

 % .32.50بالمكتبات الجامعية و جاء بنسبة 

  أغمبية عينة الدراسة ليس ليا إطالع كافي عمى إستراتيجية البحث عن

 % .53.33المعمومات و ذلك بنسبة 

  الدورات التي توفرىا اإلدارة بشكل كبير ىي عمى التوالي دورتا تدعميو و

 % .38.66دورات إكساب كفاءات و ذلك بنسبة 

  أجمعوا عمى أن اإلدارة توفر الجو المناسب  إلقامة % 73.77نسبة

 .الدورات 
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  من عينة الدراسة إلى نقص التجييزات ىو العامل % 53.33ميل

 .الرئيسي في عدم مالئمة مكان التدريب 

  العينة المدروسة أكدت عمى أن تعدد التخصصات و تعقدىا ىي الدافع

 %. 43.47الرئيسي و ذلك بنسبة 

  إجماع العينة عمى أن التطور التكنولوجي يساىم بشكل أساسي في تنمية

 % .60كفاءات المعموماتية لمعاممين بنسبة 

  من أىم اقتراحات عينة الدراسة من أجل تنمية الكفاءات المعموماتية لدييم

ىي العمل عمى توفير الجو المناسب ،و إقامة زيارات ميدانية لممكتبات 

األخرى، و كذا المتطمبات التكنولوجية من ضمان نتائج جيدة و الرقي 

 . بالخدمات من أجل تمبية احتياجات مستفيدييا 

:   نتائج الدراسة عمى ضوء الفرضيات     

 عمى ضوء المعطيات التي تم تجميعيا من الميدان و انطالقا من 

الفرضيات التي شكمت أساسيات ىذه الدراسة و من خالل تحميل إجابات 

المبحوثين عن أسئمة االستمارة المقدمة ليم يمكن استخالص النتائج 

: التالية
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 و المتمثمة في يخضع العاممين بالمكتبات : الفرضية األولى

 ىي الجامعية لدورات تكوينية تعمل عمى تنمية كفاءاتهم المعموماتية

فرضية محققة ألن مجمل أفراد العينة أجمعوا عمى تمقييم لمدورات 

و ىذا ما تمثمو إجابات الجدول رقم %. 53.33التدريبية و ذلك بنسبة 

في تحميل البيانات ، إضافة إلى أنو تم االعتماد عمى أسموب  (12)

المحاضرة باعتباره األنسب في عمميات التدريب  ألنو يعتمد عمى تقديم 

و . (16جدول )% 82.35و ىذا بنسبة . معمومات نظرية لممتدربين 

ذلك من أجل تحسين الخدمات و ىذا لو أثر كبير في بناء صورة 

متميزة في أذىان المستفيدين و في مستوى ترددىم عمى المكتبة و ىذا 

( .  17جدول )% 26.42ما عبرت عنو نسبة 

 و التي تمثمت في لمقائمين عمى المكتبات : الفرضية الثانية

. الجامعية دورا فعال في تنمية المهارات المعموماتية لدى العاممين 

  28فرضية محققة و ىذا ما تمثمو نتائج الجدول رقم  ىي أيضا

تأىيمية ، دورات  )  فيي تعمل عمى إقامة الدورات و تنوعيا 29و

حسب % 36.66فجاءت األولى بنسبة  (إكساب معارف و غيرىا 
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إجابات عينة الدراسة ؛ و كذلك تحاول توفير الجو المناسب إلقامة 

%. 73.77ىذا النوع من الدورات بنسبة 

 يعد التطور التكنولوجي من الدوافع التي : الفرضية الثالثة

فرضت عمى المسئولين بالمكتبات الجامعية تنمية الكفاءات 

 محققة فبرغم من تعدد فرضية ىي أيضاالمعموماتية لمعاممين لديها 

الدوافع إال أن التطور التكنولوجي كان الدافع األساسي لتنمية 

الكفاءات المعموماتية لمعاممين بالمكتبات الجامعية من قبل المسئولين 

، لما ليا من أثر إيجابي عمى تطوير % 60عمييا و ذلك بنسبة 

أداء العاممين و إتاحتيم الفرص من أجل إبراز قدراتيم لإلبداع في 

مجال تقديم الخدمات و إرضاء جميور المستفيدين لتحقيق األىداف 

التي أنشئت من أجميا المكتبة الجامعية و توفير المعمومات 

. لجميورىا لخدمة أغراضيم البحثية ، أو الدراسية أو التثقيفية 
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:اقتراحات و توصيات الدراسة  

عمى ضوء ما توصمت إليو ىذه الدراسة من  نتائج ، و من خالل ما سبق يمكن الوصول 

:إلى المقترحات التالية  

  يجب عمى القائمين أو محافظو المكتبات الجامعية التكثيف من إقامة

 .الدورات التدريبية ألن التطور التكنولوجي جد متسارع 

  دراسة طبيعة احتياجات المكتبات الجامعية ألىم الكفاءات المطموبة من

 .العاممين بالمكتبات الجامعية

  لتغير توجو العاممين و ترغيبيم في المينة و تطوير أنفسيم ال بد من

العمل عمى تحسسييم بما توصمت إليو المجتمعات األخرى في مجال 

تقديم الخدمات و إرضاء المستفيدين ، مع تقديم التحفيز عند تقديم 

 .اقتراحات حول تطوير الخدمات و كذا األداء 

  تعد التوعية أىم عامل يحفز العاممين عمى تنمية كفاءاتيم المعموماتية إال

 .أن اإلرادة تبقى ىي الدافع األساسي وراء التطور و الرقي

  اىتمام المكتبات الجامعية بتكوين العاممين من خالل برامج التكوين

 .المستمر من أجل مسايرة مختمف تطورات العمل 



   -مستغانم – جامعة الطب كلية بمكتبة المعلوماتية الكفاءات تنمية: الرابع الفصل
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  دراسة واقع البرامج التدريبية بالمكتبات الجامعية و دورىا في تنمية و

 .تطوير كفاءات أخصائي المعمومات

  دراسة أىم الصعوبات و العراقيل التي تواجو العاممين بالمكتبات الجامعية

 .في تنمية و تطوير كفاءاتيم
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إن العالم اليوم يقوم عمى تقنيات الرقمية متسارعة التطور،       

والثورة المعموماتية الفائقة ، التي تحتاج إلى عاممين ذات كفاءات 

عالية قادرة عمى التطوير و التغيير بما يناسب و يتماشى مع 

المكتبات الجامعية اليوم و مجتمع المعمومات ألنو المحرك الرئيسي 

لعممية البحث و الحصول عمى المعمومات و تقديميا لمن يحتاج 

. إلييا في الوقت المناسب

و لقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى تنمية 

مكتبة كمية "الكفاءات المعموماتية لدى العاممين بالمكتبات الجامعية 

". الطب لجامعة مستغانم 

و توصمت ىذه الدراسة التي انطمقت من أربع تساؤالت إلى أن 

العاممين بالمكتبات الجامعية يتمقون دورات تدريبية و يعتمدون عمى 

أسموب المحاضرة باعتباره األسموب األنسب في عمميات التدريب،    

فالقائمين عمى المكتبات الجامعية دورا فعال في تنمية الكفاءات 

المعموماتية إلقامة دورات منيا تأىمية و تدعمية و إكساب المعرفة 

وىذا ما يحفزىم  عمى مواصمة تنمية كفاءتيم المعموماتية، فبرغم من 
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تعدد الدوافع إال أن التطور التكنولوجي كان الدافع األساسي لتنمية 

الكفاءات المعموماتية لدى العاممين بالمكتبات الجامعية و لما ليا من 

أثر إيجابي عمى تطوير أداء العاممين و إتاحتيم الفرص من أجل 

رضاء جميور  إبراز قدراتيم لإلبداع في مجال تقديم الخدمات وا 

المستفيدين لتحقيق األىداف التي أنشئت من أجميا المكتبات 

. الجامعية و توفير المعمومات

و في األخير ال بد من إعطاء أىمية لموضوع تنمية الكفاءات 

المعموماتية و إدراجو ضمن مقررات أو مناىج عمم المكتبات و 

المعمومات من أجل غمق المنافذ أمام المتحججين بضعف التأىيل 

العممي و عدم تمقييم ألساسيات ىذه األخيرة ضمن تدرجيم العممي 

بالنسبة لذوي التخصص ، أما الذين ليم تخصصات أخرى ويعممون 

في مجال تقديم الخدمات المكتبية فمزاما عمييم تطوير أنفسيم سواء 

من خالل التعامل مع ذو الخبرة في المجال أو التعمم و التكوين 

الذاتي من أجل تطوير تنمية كفاءاتيم  و تقديم ما ىو أفضل 
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إلرضاء أنفسيم أوال،  و التعامل بجدية مع اآلخرين و عدم التسبب 

. في تعطيل مصالح المستفيدين 

 و بيذا ال يسعنا القول إال أن نرجو أن نكون قد قدمنا و لو القميل 

من أجل اإلفادة و االنطالق منو نحو تحقيق ما ىو أفضل في 

.  شاء اهلل المستقبل القريب إن
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                      االعتماد عمى التكنولوجيا الحديثة 

      التمييز بين الحاجة لممعمومات و الحصول عميها 

  كفاءة الحصول عمى المعمومات من مصادرها 

ما مميزات الكفاءات المعموماتية من وجية نظرك ؟ -2

  تطوير األداء في العمميات الفنية 

  تعمم استراتيجيات البحث 

 تقميص األعمال الروتينية 

 تعمم األمور األخالقية و األعمال القانونية 
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 التعرف عمى مكان تواجد المعمومات و مصادرها 

ما ىي أسباب الحاجة إلى الكفاءات المعموماتية رأيك ؟  - 3

  بروز تكنولوجيا المعمومات 
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:           الممخص 

 في ظل التطور التكنولوجي الحاصل وتعدد مصادر المعمومات     

و تنوع أشكالها و أنواعها ، باإلضافة إلى تعقد احتياجات 

المستفيدين و زيادة رغباتهم في الحصول عمى المعمومات أصبح 

لزاما عمى العاممين بالمكتبات الجامعية العمل عمى تنمية كفاءاتهم 

المعموماتية ، من أجل إشباع رغبات جمهور المستفيدين من المكتبة 

و هذا لن  يتأتى إذا عمد القائمين عمى المكتبات الجامعية إلى إقامة 

دورات تدريبية تعمل عمى تنمية هذه الكفاءات لمرقي بالخدمات 

المقدمة و تحقيق أقصى استفادة من المكتبة و المصادر المتوفرة 

. بها

    لذا جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع تنمية الكفاءات المعموماتية 

لدى العاممين بالمكتبات الجامعية دراسة ميدانية بمكتبة كمية الطب 

لجامعة مستغانم و مدى إحاطة العاممين بها بمفهوم الكفاءات 

المعموماتية رغم اختالف تخصصاتهم و مستوياتهم العممية ، و كذا 
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مختمف العوامل التي أدت بهم إلى تطوير كفاءاتهم و ما دور اإلدارة 

. في هذه العممية 

    و قد شممت الدراسة كل العاممين بمكتبة كمية الطب لجامعة 

مستغانم، و قد توصمت إلى أن العاممين عمى دراية بمفهوم الكفاءات 

المعموماتية ، و أن أهم مشكل يواجههم في تنمية كفاءاتهم هو عدم 

تخصيص اإلدارة الدورات التدريبية لمعاممين رغم اإلمكانات التي 

. يمتمكونها 

 

: الكممات المفتاحية 

العاممين بالمكتبات – الكفاءات المعموماتية – المكتبة الجامعية 

. التنمية– الجامعية 

 

 



Résumé: 

     Compte tenu de l'évolution technologique qui a lieu et la 

multiplicité des sources d'information et la diversité des formes et 

types, ainsi que la complexité des besoins des bénéficiaires et 

d'accroître leurs désirs l'accès à l'information, il est devenu impératif 

pour les travailleurs des bibliothèques universitaires travaillent sur les 

compétences de développement de l'informatique, afin de satisfaire 

les désirs des bénéficiaires publics de la bibliothèque et cela ne 

viendra pas Si délibérément basé sur les bibliothèques universitaires 

à mettre en place des cours de formation travaillant sur le 

développement de ces compétences pour l'avancement des services 

fournis et tirer le meilleur parti de la bibliothèque et de ses 

ressources disponibles. 

    Donc, cette étude est venue de connaître la réalité des 

compétences de développement de l'informatique chez les 

travailleurs étude des bibliothèques universitaires sur le terrain à la 

Bibliothèque de la Faculté de médecine de l'Université de 

Mostaganem et dans la mesure du personnel d'information au 



concept de l'informatique des compétences malgré les différents 

niveaux de spécialisation et scientifiques, et ainsi que les divers 

facteurs qui les ont amenés à développer leurs compétences et ce 

que le rôle de l'administration ce processus. 

    Et il a inclus l'étude de tous les employés à la Bibliothèque de la 

Faculté de médecine de l'Université de Mostaganem, et a conclu que 

les employés connaissent le concept des compétences en 

informatique, et que le problème le plus important auxquels elles sont 

confrontées dans leur développement des compétences est de ne 

pas attribuer la gestion des cours de formation du personnel, malgré 

le potentiel qu'ils possèdent. 

 

 

Mots-clés: 

Bibliothèque universitaire - compétences en informatique - 

travailleurs universitaires bibliothèque - développement. 



Abstract : 

In light of the technological development, the multiplicity of sources of 

information, the diversity of their forms and types, the complexity of 

the needs of the beneficiaries and the increase in their desire to 

obtain information, it became necessary for the staff of the university 

libraries to develop their information in order to meet the wishes of 

the library public. The University will establish training courses to 

develop these competencies to improve the services provided and 

make the most of the library, resources available. 

Therefore, this study came to know the reality of the development of 

information competencies between university library staff and field 

study in the library of the Faculty of Medicine at Mostaganem 

University and the extent to which employees are aware of the 

concept of information competencies, despite the different disciplines 

and scientific levels, as well as the various factors that led them to 



develop their competencies and the role of management In this 

process. 

The study included all staff at the University of Mostaganem Medical 

School, and found that employees are aware of the concept of 

information competencies, and that the most important problem 

facing them in developing their competencies is not to allocate 

administrative training courses for employees despite the possibilities 

they have. 

Key words : 

University Library - Information Competencies - University Libraries 

Libraries - Development. 
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