


 

 

 

 

 شكر وتقدير  
الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا ، نشكر اهلل العمي 

 القدير الذي أنار دربنا النجاز ىذا العمل.

نتقدم بالشكر وبمناسبة إنياء ىذا العمل الذي كان ثمرة الجيد المتواصل 

المشرف وزار سميمان الذي وافق عمى  الجزيل والعرفان الكبير إلى األستاذ

رشادا ، فمو منا عظيم العرفان عمى صبره معنا  ىذه الدراسة إشرافا توجييا وا 

 تياون عن توجيينا بنصائحو الرشيدة .ولم يطيمة ىذه الدراسة 

 والى الذين كانوا لنا عونا وسندا في ىذا العمل .

 

 

 

 

 



 

 

  اإلهداء

 ة والسالم عمى اشرف خمق اهلل نبينا محمد عميو الصالة والسالمالصال

الحمد هلل الذي أتممت بعونو ىذا العمل المتواضع الذي ارجوا أن يمقى امتحان يتساقط 

الحبر حرفا بحرف لينسج عبارات من حشود الكممات وبمفردات أىديتيا إلى من سيرت 

وتعبت وضحت من اجل راحتنا ، إلى من أىدتني عمرىا وكرست لنا حياتيا وكان مطمبيا 

يالي من اجمنا لترانا دوما أحسن ، فكانت لي قدوة في ىذه ىو نجاحنا ، إلى من سيرت الم

 . " عائشة "العزيزة  أمي إلىالحياة ، 

مرفوعة الرأس يدفعني الطموح في دروب ىذه الحياة بثقة  أسير أنمن عممني  إلى

 كان لي فخرا في الحياة ، وكان لي قارب ويرافقني األمل ، وىدفي ىو النجاح ، إلى الذي

 من سير عمى تربيتي وانتظر بكل شوق نجاحي إلى قرة عيني  النجاح ، إلى

 ." قويدر" الغالي أبي

من تقاسموا معي حمو الحياة ومرىا إخوتي وأخواتي ،إلى كل األصدقاء إلى كل 

 ." فاطمة "والزمالء بالدراسة وخاصة منيم أختي والعزيزة عمى قمبي

 بلعربي زهرة                                                         

 



 

 

 اإلهداء 

ل رب ارحميما كما خفض ليما جناح الذل من الرحمة وقمن قال فييا الرحمن " وا إلى

 32:ربياني صغيرا " سورة اإلسراء اآلية 

إلى من .......أراىا تحمولي الحياةعندما إلى من ن ......إلى سفيرة الحياة والحنا

عطر  إلىشابة  وأناوساندتني ......وسيرت عمي وأنا صبية ة .....رعتني وأنا وليد

 أمي إلىحقيا...... قمبي فمن أفييا ن دماءالتي ميما سقيتيا م .إلى........الدنيا

 ." " عائشةإليك حبيبتي أمي الغالية  حفظيا اهلل في عمرىاالغالية 

بعطفو وعطائو رمز العطاء  وأحاطني، وكافح لتعميمي الذي رعاني وحماني إلى

 ." مهني "، رمز التحدي والوفاء والدي العزيزوالسخاء

  "سهام "إليكما أبي وأمي حفظكما اهلل وأدامكما تاجا فوق رؤوسنا ، إلى أختي العزيزة 

الحياة الجامعية بحموىا  أعباءالتي تقاسمت معي  وأختيزميمتي  إلىقدوتي في الحياة ، 

صاحبة القمب الكبير العزيزة إلى من قاسمتني ىذا العمل بحموه ومره وكانت ومرىا 

 " بلعربي زهرة "معي نعم الصديقة خالل سنوات الدراسة 

 غول فاطيمة                                                                     
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00 
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 مقدمة

 

 
 أ

تميز العالم المعاصر بتغيرات اجتماعية ، اقتصادية وثقافية بعد االكتشافات العممية 

السميم الذي يحقق تطور والتكنولوجية حيث تطمب ذلك اىتماما زائدا بالتنظيم العممي 

الحاجة ماسة إلى تعميم األفراد والجماعات باإلضافة إلى المجتمعات وتقدميا إذ أصبحت 

 تنمية قدراتيم العقمية ورعاية مواىبيم وميوليم ورغباتيم وتطويرىا لألفضل .

فكانت المكتبة ىي ذلك الجسر الرابط بين الثقافات والعموم المختمفة ونتيجة ليذه 

، تساىم في ممية وثقافيةالتغيرات كميا ، أصبحت المكتبة ظاىرة اجتماعية ، ومؤسسة ع

تحقيق اىداف الجامعة في العممية التعميمية والبحث العممي وخدمة المجتمع . الشيء الذي 

يجعميا دوما تسعى لتطوير خدماتيا كما وكيفا لمنجاح في تحقيق برامج ومقررات 

التخصصات الجامعية وكذا البحث العممي ، وقياس نجاح المكتبة من خالل الخدمات 

 ة لممستعممين فال فائدة لمكتبة جامعية اليجد فييا المستعمل احتياجاتو .المقدم

 تأىيالالتكوين في المكتبات الجامعية نتيجة الطاقات البشرية المؤىمة  أىميةلقد زادت و 

لتنوع  أنالمعمومات والقيام بكافة العمميات المرتبطة بيا كما  إعدادعمميا والقادرة عمى 

الميني المالئم داخل  التأىيلتعددىا الدور الكبير في زيادة ضرورة احتياجات المستفيدين و 

 . المكتبات

وقد جاء اختيارنا ليذا الموضوع اليماننا باىمية تكوين المستفيدين عمى استخدام 

بتقسيم بحثنا الى اربعة فصول بدءا بالفصل المنيجي الذي المكتبات الجامعية ولقد قمنا 



 مقدمة

 

 
 ب

لمدراسة من خالل تحديد مشكمة البحث التي تبين اىم العناصر  تناولنا فيو االطار المنيجي

التي تطرقنا ليا وفرضيات البحث اذ بيا يمكن اختيار اجابات مسبقة باالضافة الى اسباب 

ثم اختيار الموضوع ، اىميتو واليدف منو والدراسات السابقة ، مع تحديد المنيج المستخدم 

 حددنا ادوات جمع البيانات .

التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية تناولنا فيو مبحثين الفصل الثاني كان بعنوان  اما

المبحث االول بعنوان ماىية التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية وجاء فيو ماىية المكتبات 

، االىداف ، االنواع الجامعية ، مفيوم التكوين والتكوين الوثائقي ،التطور التاريخي لمتكوين 

المبحث الثاني فيحمل عنوان التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية اسسو ومستوياتو  اما

تناولنا فيو اسباب تواجد التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية اسسو، مستوياتو ،وسائمو  

 . أىميتو

  وتقييمياالفصل الثالث فكان مخصص لبرامج التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية  أما

بعنوان برنامج التكوين الوثائقي ومراحمو ويضم  األولمبحثين  األخيرن كذلك ىذا ويتضم

 األساسيةوكذلك الحاجيات  مستفيديناىتمام المكتبات الجامعية ببرنامج التكوين الوثائقي لم

برنامج التكوين ،خدمة وطرق تدريب  إعدادومراحل  لممستفيدين من مراكز المعمومات ،

.اما المبحث الثاني عنوناه بتقييم برنامج التكوين الوثائقي ت الجامعية المستفيدين بالمكتبا



 مقدمة

 

 
 ج

وجاء فيو تقييم التكوين الوثائقي لممستفيدين واسبابو ، اساليبو  والصعوبات التي تواجيو

  والصعوبات التي تواجيو.

الفصل الرابع جاء دعما لمجانب النظري وىو الدراسة الميدانية فقد تناولنا فييا التعريف  أما

جمع  أساليببمكان الدراسة ، حدود الدراسة ، منيج الدراسة ، مجتمع الدراسة والعينة ، 

البيانات ، تحميل النتائج وتفسيرىا ، النتائج العامة والنتائج عمى ضوء الفرضيات وحاولنا 

 الخاتمة . وأخيراحمول  اقتراح



 اإلطار المنهجي
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 تمهيد اإلطار المنهجي :

مما الشك فيو أن البحث الجيد في أي عمم ىو دليل قاطع عمى قوة ىذا العمم ألنو 
يعد المبنة األساسية لبناء وتطوير ىذا العمم ومن ثم وقوفو أمام التحديات المستقبمية 

المتعاقبة ، ومن ذلك نجد أن كل دراسة عممية تحتاج إلى منيج محدد من حيث تحديد 
 اإلشكالية والفرضيات وأىمية ىذه الدراسة وماتيدف لو .
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 اإلشكالية:-1

لو طرح مشكمة البحث فعند النظري الشخصي الذي يتم من خال اإلطار"  اإلشكاليةتعتبر 

، نتمكن من حصر المسائل الجوىرية مقارنة بالمسائل الثانوية ، ونتمكن كذلك من تحديدىا

 اإلشكاليةمحاولة عرض  إلى، وذلك مادفعنا  أجوبةنجد ليا  أنالتي نود  األسئمةتحديد 

. 1"لمعرفة حقيقة مانبحث عنو  أداة، حتى تكون  أفكارنابشكل منسجم ، نحدد من خالليا   

في العممية التعميمية والبحثية في الجامعات فيي  أساسيمحور  ىي المكتبات الجامعية 

.أىدافياتحقق  إذتحتل مكانة متميزة في مؤسسات التعميم العالي   

والحكم  األكاديميفي تقويم الجامعات واالعتراف بمستواىا  أساسيوالمكتبة تمثل عنصر 

والبحث بشكل عام فال  واألستاذعمى مدى نجاحيا وىي مصدر المعمومات الرئيسي لمطالب 

.جامعة التي وجدت المكتبة لخدمتياال أىدافعن المكتبة الجامعية  أىدافنعزل  أنيمكن   

وتنظيميا ، لذلك  إدارتيادورىا يتوقف عمى الييئة المسؤولة عن  تأديةمكتبة في  أينجاح  إن

قامت المكتبات الجامعية بخطوات لربط المستفيدين بالمكتبة من خالل المعمومات التي 

ذاتوفرىا ليم وتمبي احتياجاتيم .  تكوينو  بأعباءكانت المرحمة الجامعية تييئ الطالب لمقيام  وا 

 إلثراءرات ونتائج البحوث العممية الجارية في تخصص فانو يتوجب عميو متابعة منشو  

بحوثو ومعارفو بيسر وذلك من خالل التكوين الوثائقي عمى ميارات وكفاءات التحكم في 

 إلىييدف التكوين الوثائقي طرق البحث عن المعمومة العممية والتقنية بالمكتبة الجامعية كما 
                                                           

 .73ص. 1999ورات جامعة منتوري قسنطينة، . قسنطينة: منشاالجتماعيةأسس المنهجية في العموم غربي.،عمي  ؛دليو ،فضيل1
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ادة بالشكل الصحيح من مقتنياتيا والعمل عمى تعميم الطالب كيفية استخدام المكتبة واالستف

 تكوين الطمبة ميدانيا عمى استخدام الوسائل والتجييزات التكنولوجية الحديثة .

عمى الباحثين لن  إلزاماالمحيطة بيذا الموضوع تفرض  اإلشكالياتحيث نممس العديد من 

 اإلشكاليةفرض عمينا طرح ، وىذا الموضوع  واألكاديميةعندىا بالمزيد من الدراسات العممية 

: ىل يمتمك المستفيد ميارات التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية ؟ اآلتية  

  :تساؤالت الدراسة -1

عنيا من خالل  لإلجابةيسعى الباحث  األسئمةعن مجموعة من  تساؤالت الدراسة وىي عبارة

مشكمة  أووكذلك مواقع االنترنت ، وتكون التساؤالت متعمقة بالموضوع المراجع والكتب 

يمكن  أساسيالدراسة البحوث العممية والتي  األساسيةالدراسة ، وتعد تساؤالت الدراسة النقطة 

مطروح في المشكمة . وبمعنى تفريغ وتبسيط من وضع فرضيات كتحميل لمتساؤل الجوىري ال

 البحث . مشكمة أسئمة فرعية تساعد عمى تحميل وخدمة إلىالغموض العام 

الدراسة العديد من التساؤالت المتعمقة بيا والتي بمجموعيا تعرض لنا  إشكاليةتحتضن 

: التساؤالت التالية  

ماىو واقع التكوين الوثائقي بمكتبة كمية العموم االجتماعية ؟ -  

دين ؟مدى يعد التكوين الوثائقي ضرورة لممستفي أي إلى -  

ىل خدمات المكتبة تغطي احتياجات المستفيدين ؟ -      
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 2فرضيات الدراسة:

عدة  أوكبيرة عند انجاز الدراسات والبحوث العممية وىي عبارة عن جممة  أىميةلمفرضيات 

التابع ، فيي تعبر عن  خرواآلوجود عالقة بين العامل المستقل  إمكانيةجمل تعبر عن 

: ندليجيقمشكمة والتي تم تحديدىا بوضوح ويعرفيا الباحث  إلى أدتالتي  بعادواألالمسببات 

حل لممشكمة التي ىي موضوع البحث ، فالفروض ىي حمول  إليجادخطوة  أول أنياعمى 

 أومقترحات تحاول تفسير حاالت  أومقترحة لممشكمة يضعيا الباحث عمى شكل تعميمات 

1بعد عن طريق حقائق . تتأكدلم  إحداث  

: ىل يمتمك المستفيد ميارات التكوين الرئيسية اإلشكاليةعمى التساؤالت المذكورة في  ولإلجابة

الفرضيات التالية : أدرجناالوثائقي؟   

كثيرة.التكوين الوثائقي بمكتبة كمية العموم االجتماعية يشكوا نقائص  -  

الوثائقي.تكوين المستفيدين ضرورة تحتميا صعوبات البحث  -  

  . المستفيدينغطي احتياجات خدمات المكتبة ت -

 

 

 
                                                           

 
 . 338. ص 1999. عمان : دار الفكر ،  المكتبات والمعموماتمقدمة في عمم .  أمين،نجوادي لا؛  ربحي مصطفى ، عميان 1
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الدراسة : أهمية -3  

 إلىتمك الخدمات  إيصالفي  أىدافيابحاجة ماسة لتسويق خدماتيا بغرض تحقيق  أصبحت

 اليبات، وكذلك الحصول عمى اكبر قدر من الدعم المادي لتمك المكتبات من قبل المستفيدين

.التي تتبعيا  

الضوء عمى التطبيقات التسويقية القائمة في المكتبات يعد من الجوانب التي  إلقاء إنوال شك 

النشاطات التي تقوم  بالغة لممكتبات التي تحتاج لقياس مدى كفاءة وكفاية تمك أىميةتحقق 

سواء كانت  األخرىنموذجا تستفيد منو المكتبات  أخرىولتكون من جية  بيا من جية 

  .رةمغاي أومماثمة ليا في النوع 

 أصبحالدور اليام لمتكوين الوثائقي لممستفيدين ، حيث  إبرازىذه الدراسة في  أىميةتكمن 

تكوين المستفيدين عمى كيفية استخدام مؤسسات المعمومات ضرورة ممحة يفرضيا عصر 

المعمومات وذلك من خالل التكوين الوثائقي عمى ميارات وكفاءات التحكم في طرق البحث 

كما تبرز الصعوبات التي يواجييا الطمبة خاصة منيم .  الجامعية مكتبةعن المعمومة بال

في ظل الكم اليائل من المعمومة محل احتياجاتيم  أوالوثيقة  إلىالجدد في محاولة الوصول 

المعمومة في الوقت المناسب . إلىالمعمومات ، مايجعميم غير قادرين عمى الوصول   
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ستسعى  أىدافموضوع لمدراسة يعني وجود عدة  أيتبني  إنالدراسة : أهداف -4

من خالل معالجتنا ليذا  إليياالتي سنحاول الوصول  األىدافالدراسة لتحقيقيا ، من بين 

 الموضوع نذكر مايمي :

معرفة مدى نجاح التكوين الوثائقي في المكتبات الجامعية . -  

التعرف عمى مدى تحكم الطمبة في تقنيات البحث الوثائقي . -  

التعرف عمى أسباب قيام التكوين الوثائقي في المكتبات الجامعية . -  

اقتراح برنامج التكوين الوثائقي لممستفيدين من مكتبة الكمية . -  

إعطاء مفيوم لمتكوين الوثائقي عند طمبة كمية العموم االجتماعية . -  

أسباب اختيار الموضوع : -5  

منيا  األسباباختيار ىذا الموضوع في نوعين من  إلىالتي دفعت بنا  األسبابتمثمت 

   التالي:ة ومنيا الذاتية والتي نذكرىا عمى النحو الموضوعي

الذاتية : األسباب  

تطبيقو  وباألخصبالنسبة لمتكوين الوثائقي  األىميةلدينا اىتمام شخصي وبالغ  -

 بالمكتبات الجامعية .

. صص وىو مايتعمق بالخدمات المكتبية البحث في ميدان التخ -  
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. ارتباط الموضوع بالتخصص -  

الموضوعية : األسباب  

مادفع بنا نحو دراسة ىذا الموضوع ىو التكوين الوثائقي لممستفيدين بالمكتبات  أىم إن

 الجامعية .

المزيد من الدراسة . إلىكون ىذا الموضوع اليزال في حاجة  -  

التكوين الوثائقي في المكتبات الجامعية . أىميةالرغبة في التعرف عمى  -  

غياب ثقافة التكوين الوثائقي لممستفيدين بمكتباتنا الجامعية . -  

الرغبة في وضع برنامج التكوين لممستفيدين من مكتبة كمية العموم االجتماعية . -  

الدراسات السابقة : -6  

 اإلنسانيةباحث في مختمف العموم خاصة العموم  أي أنمن البدييي  أومن المسمم بو  

كان نوع ىذا البحث الينطمق من فراغ  أياواالجتماعية عند خوضو في موضوع البحث 

الدراسات والبحوث السابقة في مجال موضوعو ، لمعرفة  إلىيرجع  فالباحث الفطن ىو الذي

1.بحثو جوانب ىذه الدراسات في موضوع   

                                                           

 
 . 141ص.  2006. دمشق: دار النشر، منهجية البحث العممي في العموم النفسية والتربويةعبود عبد اهلل، العسكري.  1



 اإلطـــار المنـــهجي
 

~ 22 ~ 
 

ورد في كتاب د.شعبان خميفة في كتابو " المحاورات في مناىج البحث والدراسات السابقة كما 

من قبل في نفس نقطة  أعدتفي عمم المكتبات والمعمومات " ىي البحوث العممية التي 

نماوالن الحكمة من استعراضيا ليس المقصود في ذاتيا  1البحث " االلتقاء  ىو تحميل نقاط وا 

ظرائو في نفس الموضوع ، ويشمل استعراض الدراسات ونقاط االفتراق بين البحث الحالي ون

لزاما عمى  أصبحكما كانت مسيرة العمم متصمة الحمقات فقد  ألنووالبحوث السابقة ، وذلك 

عمى البحوث والدراسات ذات صمة بموضوع بحثو  اإلمكانالباحث وىو يمضي في بحثو قدر 

الدراسات التي عالجت موضوع بحثنا "  أىمونحن بدورنا فقد حاولنا البحث واالطالع عمى  

. "التكوين الوثائقي لدى مستفيدي المكتبات الجامعية  

نت ليا مجموعة من الدراسات كا أحصيناولكن بعد اطالعنا عمى بعض ىذه الدراسات فقد 

: كاآلتيصمة مباشرة بموضوع بحثنا وىي   

:  بعنوان دة الدكتوراه عموم بجامعة قسنطينة مقدمة لنيل شيا أطروحة:  األولىالدراسة 

الوثائقي لدى مستفيدي المكتبة المركزية: دراسة ميدانية بجامعة منتوري بقسنطينة " التكوين 

والثقافة وكيفية تطبيقو  لمطالبة مقناني صبرينة ، تعالج ىذه الباحثة مشكمة التكوين الوثائقي 

المؤثرة فييا .والعوامل المكتبية لمطالب الجامعي   

المكتبات المركزية الجامعية عموما   أن إلىالجانب التطبيقي فقد خمصت فيو الباحثة  أما

قسنطينة خصوصا، تقوم بنوع من التكوين الوثائقي بشكل غير رسمي وغير  منتوريوجامعة 
                                                           

 
 .  141نفس المرجع. ص عبود عبد اهلل ، العسكري . 1
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 واإلرشادببيو المكتبة ،  اإلرشاديةاالعتماد عمى الممصقات  إلىمنظم مبادرين في ذلك 

عن االستفسارات عند الطمب . واإلجابةالتوجيو و   

مجال المكتبات والمعمومات ىي عبارة عن دورية عممية محكمة تعنى ب: الدراسة الثانية

، لمباحث حافظي  2008.يونيو 16ع :" تكوين المستفيدين في مجال المعمومات "بعنوان

، كما تناقش المختمفة وأنواعوتعطي ىذه الدراسة لمحة تاريخية عن تكوين المستفيدين  زىير،

، كما تقدم الدراسة تجارب ناجحة في بعد ودورىا في تكوين المستفيدينبرامج التكوين عن 

، تجربة وزارة التربية والتعميم بالمغرب ، وتجربةجال تكوين المستفيدين بجامعة قطرم

 المكتبات الجامعية بتونس والمكتبات الجامعية بالجزائر .

والمقترحات التالية :الحمول  إلىىذه الدراسة  توصل الباحث في  

يكون ىناك ارتباط وثيق بين مناىج تكوين المستفيدين والتطورات الحاصمة في  أنيجب  -

 تكنولوجيا المعمومات ومواكبتيا لتحقيق التنمية الوطنية .

وضع سياسة واضحة في مجال تكوين المستفيدين عن طريق وضع المناىج الضروري  -

.في مجال التكوين أخصائيينمن طرف   

ضعف ىذا النوع من  إلىوالتدريب حيث يشير الواقع  اإلرشادالتركيز عمى خدمات  - 

 الخدمات .
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المكتبات بعنوان البحث مقدمة لنيل شيادة دكتوراه الدولة في عمم  أطروحة :الدراسة الثالثة 

الوثائقي التربوي في مجتمع المعمومات : دراسة ميدانية في المؤسسات التربوية الجزائرية 

التي  األىميةيبرز  أنحاول في دراستو  والية قسنطينة نموذجا لمطالب : عز الدين بودربان

لتحقيق لمدرسية يعطييا النظام التربوي الجزائري لمبحث الوثائقي ، ومدى توظيف المكتبة ا

لممدرسة من جية ، وتمكين تالميذ الثانويات من التحكم في القواعد  األىداف التربوية

في الجانب التطبيقي فقد اعتمد  أما،  أخرىلمبحث عن المعمومات من جية  األساسية

تحميالت مصحوبة ببعض  إلىلجمع البيانات توصل من خالليا  كأداة االستبانةالباحث عمى 

ن ، حتى يمكالنظام التربوي، ومختمف وسائمو المقترحات من شانيا زيادة االىتمام بتحديث

 أشكاليا، ويحسن استعماليا واستغالل وسائميا بشتى تكوين فرد يعرف قيمة المعمومات

ة ، الشيء الذي يساعده عمى دخول مجتمع المعمومات بعزم واطمئنان وثقباستقاللية تامة

.كاممة في النفس   

منهج الدراسة : -7  

، وتعني في الغرض المطموب إلىالطريق المؤدي  األوروبي األصلكممة منيج " تعني في 

الكشف عن الحقيقة في العموم بواسطة طائفة  إلىالفكر العممي المعاصر الطريق المؤدي 

1من القواعد العامة "  

                                                           

 
  .5ص. 1984ة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: مؤسسة الرسال. سين جيم في مناهج البحث العمميىمام، طمعت. 1
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 ألنوكل بحث ودراستو ، فيو يختمف باختالف موضوع كل دراسة  أساسيعتبر المنيج 

يساعد الباحث في تحديد وضبط دراستو وفق فرضيات موضوعو ومحتممة مسبقا ، ومن ثم 

نتائج دقيقة وواضحة والمنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي  إلىالوصول 

1التحميمي .  

 واألساليبمضمة واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناىج  ىو المنيج الوصفي التحميميف

المنيج  أن إذالفرعية مثل المسوح االجتماعية ودراسات الحاالت التطورية والميدانية وغيرىا . 

تحديد خصائص الظاىرة ووصف طبيعتيا ونوعية العالقة بين  أساسالوصفي يقوم عمى 

ظاىرة  أومشكمة  أغواروانب تدور حول سبر الى ذلك من جواتجاىاتيا وما وأسبابيامتغيراتيا 

ويعتبر بعض الباحثين بان المنيج الوصفي  2معينة والتعرف عمى حقيقتيا في ارض الواقع .

باستثناء المنيجين التاريخي والتجريبي . الن عممية الوصف  األخرىيشمل كافة المناىج 

. ويعتمد البحوث العممية أنواعوالتحميل لمظواىر تكاد تكون مسالة مشتركة وموجودة في كافة 

والعالقات ماىو كائن( وتحديد الظروف  أيالمنيج الوصفي عمى تفسير الوضع القائم )

الموجودة بين المتغيرات . كما يتعدى المنيج الوصفي مجرد جمع بيانات وصفية حول 

النتائج التحميل والربط والتفسير ليذه البيانات وتصنيفيا وقياسيا واستخالص  إلىالظاىرة 

 منيا .

                                                           
 . 27.ص  1988. الرياض : دار المريخ ،  مناهج البحث في عموم المعمومات والمكتباتاحمد ، بدر.  1
عدادموسوعة البحث العممي مراد عبد الفتاح . 2  اإلسكندرية.  شرعي –عربي  –فرنسي  –والمؤلفات : انجميزي  واألبحاثالرسائل  وا 

 .1269ص  .]د.ت[ 
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يعتمد المنيج الوصفي  :"تعريفا شامال لممنيج الوصفي التحميمي فيقول  المشوخيويعطي 

التحميمي عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا ويعبر عنيا 

التعبير الكمي  أماكميا . فالتعبير الكيفي يصف الظاىرة ويوضح خصائصيا ،  أوكيفيا 

درجة ارتباطيا مع الظواىر  أوحجميا  أويوضح مقدار ىذه الظاىرة فيعطييا وصفا رقميا 

. األخرى  

:ضبط المصطمحات -8  

 أيفي  األساسية األموريعتبر ضبط المصطمحات المستخدمة في الدراسة وشرح معانييا من 

يدرجيا الباحث قد تكون ليا  وأفكاربحث عممي ، فالمصطمحات والمفاىيم التي تحمل معاني 

قراءة خاطئة  إلىلمدراسة ، مما يؤدي  اإلجرائيستؤثر عمى المعنى  أخرىدالالت ومعاني 

تعتمد عمى الوضوح ودقة المفاىيم والمصطمحات .الن القراءة المفيدة والدقيقة لمموضوع   

جب فرعية تتداخل مع بعضيا مما يستو  وأخرى،  أساسيةويتشكل موضوع دراستنا من مفاىيم 

تحديد معنى لتامين التنسيق بين الجانب النظري والميداني ، وتحديد المفيوم الذي نقصده 

واجية المعنى والدالالت الخاطئة .والمبحوث في متاىات ازد القارئحتى اليقع   

عض المفاىيم توضيح ب إلى ارتأينا القارئمحاولة منا لتجنب االلتباس الذي قد يقع فيو 

المستخدمة في بحثنا وىي كما يمي : األساسية  
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 ختمفة ، ويستخدم المربيون مفاىيمتعددت مفاىيم التكوين في المغات الم مفهوم التكوين :

ومفيوم ( (préparation  اإلعدادالتكوين من ضمنيم  عديدة لمتعبير عن

 (Formation)مفيوم التكوين وأخيرا (Training)ومفيوم التدريب(Qualification)التأىيل

نشاط يقوم عن طريق نقل  بأنوشيوعا في مجال التعميم والتربية ، وقد عرف "  األكثروىو 

عممية جديدة بتحويل عميق لمبناء السيكولوجي  وأنماط الحكم  ومبادئ األفكارمحتوى 

التكوين عممية تقوم بنقل مجموعة  أنجاء فيو "  آخروفي تعريف  1" فرادلألواالجتماعي 

  2"أخرىتغيير عام يسمح لو بالقيام بميام  إلىمترابطة من المعارف والميارات ، تؤدي بالفرد 

ىي مكتوب يحتوي عمى معمومات بصرف النظر عن خصائص  عام بوجو : الوثائقمفهوم 

3التسجيل والقيد .  

المخصصة لتعميم المستفيد خدمات   األنشطةيشتمل عمى جميع  مفهوم التكوين الوثائقي :

ستراتيجيةالمكتبة وتسييميا وتنظيم مواردىا  البحث ، كما يمكن المتكون من تنمية مياراتو  وا 

4البحثية لمحصول بمفرده عمى المعمومات المسايرة لمتطورات التكنولوجية الحديثة .  

                                                           

 1عبد الكريم، قريشي. التكوين والتوظيف في الجزائر، مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية ، عدد1، المركز الجامعي ورقمة 
.22. ص1998ديسمبر   

.23المرجع نفسو، ص  2  
  3 سموى، عمي ميالد. مصطمحات الوثائق األرشيفية: عربي-انجميزي-فرنسي. القاىرة: دار الثقافة لمطباعة والنشر، 1982.ص70.

 دار الكتاب: .القاىرة1ط عربي.-القاموس الشارح في عمم المكتبات والمعمومات:انجميزيلشر. ،تريسا ؛المعطي عبد ،ياسر 4
  .490. ص2008الحديث، 
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 المستخدم أومن الناحية المغوية عمى انو المستعمل  يمكن تعريف المستفيد :مفهوم المستفيد

الفرد  بأنوالناحية االصطالحية فيعرفو معجم المعرب مصطمحات المكتبات والمعمومات  أما

 يستخدم وسيمة من الوسائل ويستفيد من خدمة معينة كمن أوالذي يشغل جياز 

 .يستعمل المكتبة  

في نياية السمسمة التوثيقية وذلك عندما يتقدم  إاليكون  البعض ال إلىوالمستفيد بالنسبة 

بالنسبة  أمابحث وثائقي .  إجراءات أو أوليةبطمب خدمة معينة مثل الحصول عمى وثيقة 

، فالمستفيد ىو تمك الشخص الذي  آلياالنظم التي تستخدم قواعد معمومات كبيرة مقروءة  إلى

 أيواحد طالب خدمات منتج ليا  آنالمستفيد في  أنيبحث في ىذه القواعد ، يرى البعض 

 1انو جزء من نظام المعمومات .

حمقة في السمسمة الوثائقية. آخربعد ، فالبعض يعتبره اليزال مفيوم المستفيد غير محدد  إذن  

المعمومات عند يقدم طمبا وثائقيا معينا ، ويراه البعض  إبالغفي مرحمة  إالاليظير  أي

معمومات ، فيو يؤثر عمى كل حمقات السمسمة الوثائقية لنظام ال األساسيالعنصر  اآلخر

 من االقتناء وحتى عند اختيار وسيمة بث المعمومات المناسبة .  ابتدءا

 ومجموعة المكتبات التي تنشا وتمول وتدار من قبل المكتبة ىي تمك:الجامعيةالمكتبة 

المعمومات والخدمات المكتبي، وذلك لتقديم معاىد التعمم المختمفة الجامعات أو الكميات أو  

                                                           
1
 .1248ص بيروت: دار اآلداب،]د.ت[.عربي. -المنهل: قاموس فرنسيسييل، إدريس.  
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المكون من الطمبة والمدرسين والعاممين في ىذه المؤسسات  األكاديميالمختمفة لممجتمع 

1. األكاديمية  

 إجراءات الدراسة الميدانية : 

:  الميدانية  حدود الدراسة -1  

يقوم بتحديد مجاالت البحث التي  أندراسة ميدانية يشترط من الباحث  أي إجراءعند 

 والمتمثمة في الحدود الجغرافية  من عناصر محورية تعتبر ركيزة البحث أساساتتكون 

 أدواتالزمنية والبشرية . تحديد ىذه المجاالت الثالثة ىي في الحقيقة . بمثابة توفير 

2لمتحكم في موضوع البحث . أساسية  

 الحدود الجغرافية :

. وقد تمركزت ىذه الحدود عمى دراستنا والذي تتوزع عميو عينتنافيو  أجريناالذي  اإلطاروىي 

.كمية العموم االجتماعية بمستغانممستوى مكتبة   

:الحدود الزمنية  

استغرقتو الدراسة الميدانية بدءا من تحديد مجاليا واختيار عينتيا  وىي تشمل الوقت الذي

تحميميا بعد جمع عناصرىا . إلىوصوال  جمع البيانات المستخدمة فييا ، أدواتوتصميم   

                                                           
. 1988دار المريخ، : الرياض. المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات والمعموماتالسيد.، حسب اهلل ؛الشامل محمد أحمد، 1
 .1167ص

  2 محمد فتحي، عبد اليادي. البحث ومناهجه في عمم المكتبات والمعمومات. القاىرة: مكتبة الدار العربية، 2003.ص89.
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غاية  إلى 2016، من شير ديسمبر أشير 6د استغرقت مدة انجاز ىذه الدراسة حوالي لق

وكنا نعمل موازنة ليذا  أشير أربعةوقد استغرقت الدراسة النظرية حوالي  2017شير ماي 

غاية  إلىالعمل عمى انجاز استمارة استبيان وتصحيحيا وتواصمت عممية التحميل والنتائج 

.شير ماي   

: الحدود البشرية  

بمختمف شممت حدود الدراسة البشرية المستفيدين من مكتبة كمية العموم االجتماعية 

.التخصصات من طمبة ودكاترة  

جمع البيانات : أساليب -2   

لجمع  أداة أومن طريقة  أكثريستخدم  أنعند القيام ببحث في موضوع محدد يمكن لمباحث 

1.فرضياتيا أو أسئمتياعن  لإلجابة أوالمعمومات حول مشكمة الدراسة   

:وقد استخدمنا في ىذا البحث  

إن أي بحث ميداني اليخموا من المالحظة واقعة ما فبحثنا اليتوصل إلى :  المالحظة-1

نتائج المتوخاة إال بمالحظتنا لمعينة المستيدفة وىي واقع التكوين الوثائقي لدى مستفيدي 

  المكتبات الجامعية 

                                                           

 
 عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع،. وأساليب البحث العممي: النظرية والتطبيقمناهج محمد غنيم.،عثمان  ؛عميان ،ربحي مصطفى1

  .81ص. 2000
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تسمم  أوتوجو  أوترسل  األسئمةتكون من مجموعة من ت أداةوالتي ىي "  : االستبانة -2

الواردة  األسئمةعمى  إجاباتيمالذين تم اختيارىم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل  لألشخاص

عادتوبو  1بعد ذلك لمباحث " وا   

تكون  أنوفرضيات الدراسة مع مراعاة  إشكالياتاستمارة استبيان تتوافق مع  بإعدادوقد قمنا 

استمارة االستبانة  تحرير إلىبسيطة وواضحة وغير معقدة ، الشيء الذي دفعنا  األسئمة

، ثم المطروحة  األسئمةتجاوب الفئة المدروسة مع  إمكانيةلمتعرف عمى مدى  أوالالتجريبية 

من حيث طريقة  األسئمةالنظر في بعض  أعدناالسمبيات الموجودة بيا ، ثم  إبعاد واستخراج 

عدادالغموض الموجود بيا ، قمنا بعد ذلك بالتصحيح  أوالصياغة  أوالطرح  الستبانة ا وا 

ومن ناحية المضمون ، حتى تكون  األسموبالنيائية مع مراعاة البساطة والوضوح من ناحية 

 في متناول المستجوبين .

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .83ص . ربحي مصطفى، عميان ؛ عثمان، محمد غنيم.نفس المرجع  
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 خالصة اإلطار المنهجي :

ذه المرتكزات والتي تشكل لنا المنطمق الرئيسي لدراسة موضوع التكوين الوثائقي لدى من ى
مستفيدي المكتبات الجامعية والتي تسمح لنا بالتعرف عمى واقع التكوين الوثائقي بالمكتبة 

وىذا اليتم إال من خالل إتباعنا  –مستغانم  –الجامعية ، مكتبة كمية العموم االجتماعية 
منيجية المناسبة والتدرج في دراسة الموضوع من العام إلى الخاص واستخدام لألساليب ال

عطاء التبريرات المنيجية الالزمة والمناسبة  انسب ألدوات جمع البيانات والمعمومات وا 
 حتى نستطيع إلى أدق النتائج واقتراح أفضل الحمول ليذا الموضوع .
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 التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية : : األولالفصل    

 تمهيد :

، وىي م عمييا البحث العممي في الجامعةتعتبر المكتبة الجامعية احد أىم الدعائم يقو 
بسبب موقعيا المتميز داخل المنظومة العممية تساىم إلى حد كبير في تنمية وتطوير 

بل بسبب الخدمات التي قد من معمومات . المجتمع ككل ليس فقط بسبب ماتتوفر عميو
يؤدي تفعيميا بالشكل المناسب إلى خمق حالة من التنمية المتواصمة في الجامعة ككل 
فيي عمى خالف كل العناصر الجامعية األخرى تتميز بأنيا األساس لتطوير البحث 

 منيا. العممي ، من خالل االرتقاء بمستوى الخدمات تقدميا لخدمة مجتمع المستفيدين

 .كوين الوثائقي بالمكتبة الجامعيةىذه الخدمات نجد الت أىمومن بين 
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 خالصة الفصل :

إن تفعيل التكوين الوثائقي في المكتبات الجامعية وتطويرىا يعد احد العناصر الرئيسية 
الجامعية واليامة لنجاح ىذه المكتبات في تقديم التكوين الوثائقي لدى مستفيدي المكتبات 

وذات كفاءة عالية لممستفيدين وتمبية احتياجاتيم البحثية من المعمومات في الوقت 
 المناسب ، كما يسيل االستفادة من مصادر المعمومات وسرعة الوصول إلييا .
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  . المبحث األول : ماهية التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية

  1- ماهية المكتبة الجامعية : 

المكتبة الجامعية بالمفيوم العممي الحديث ىي إحدى المؤسسات الثقافية التي تؤدي دورا 

عمميا ىاما في مجال التعميم العالي، وال يقل ىذا الدور في أىميتو وضرورتو عن أي دور 

يمكن أن تقوم بو أية مؤسسة عممية أخرى داخل المحيط الجامعي، فالمكتبة الجامعية  آخر

ىي مؤسسة ثقافية وتثقيفية وتربوية وعممية تعمل عمى خدمة مجتمع معين من الطمبة 

واألساتذة والباحثين المنتسبين إلى ىذه الجامعة أو الكمية أو المعيد، وذلك بتزويدىم 

عية المعمومات األخرى بعد تنظيميا وتصنيفيا وفيرستيا وتكشيفيا بالمعمومات والمراجع وأو 

إنيا جزء أساسي اليتجزا وال يمكن االستغناء عنو تسييال لموصول إلى المعمومة المطموبة .

تحيز القول بان الجامعة ىي أستاذ  أومن المؤسسة العممية التابعة ليا، ويمكننا دون مبالغة 

 1وطالب ومكتبة .

 العمم األستاذ عمى نشر العمم والمعرفة يقف الطالب في محراب الجامعة يتمقى فبينما يعمل

 وتقف المكتبة ورائيما تعمل جاىدة عمى توفير مصادر العمم والمعرفة لكل منيما.

المكتبة الجامعية تحتل مركزا عضويا رئيسيا في" الثالوث الجامعي " وفي  أنومن ىنا تبين 

االتجاىات المعاصرة في التعميم  أصبحتية ، ومن ىنا فقد الرسالة العممية الجامع أداء

                                                           
ع العربي لمنشر عمان:مكتبة المجتم. ودورها في عصر المعمومات : المكتبات الجامعيةمطمق.  ،حسن محمود ؛نافع المدادحة ،أحمد1

 .  49،  31.ص ص2012والتوزيع،
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الجامعي تؤكد عمى ضرورة تعميم المكتبات الجامعية حتى عمى مستوى الكميات والمعاىد 

 .واألقسام

      الناتجة  والمقومات بفعالية لعدد من المتطمبات أىدافياوتحتاج المكتبة الجامعية لتحقيق 

تكون مناسبة لممستوى  أنوموضوعاتيا ، عمى  أشكاليادر المعمومات بمختمف عن مصا

عدد كافي من المتخصصين في عموم المكتبات والمعمومات والمؤىمين لمعمل مع  الجامعي 

ناجحة ونشيطة وفعالة وقادرة عمى  إدارةالمجتمع الجامعي ، واتساع حاجاتو من المعمومات ، 

دعم ومساندة معنوية ومادية  وأخيراامعة ، في الج واألكاديمية اإلدارية األطرافاالتصال مع 

 1الجامعة . إدارةمن 

ولممكتبة الجامعية ثالث وظائف رئيسية مستمدة من وظائف الجامعة وىي التعميم والبحث 

الخاصة في مجال التدريب  األكاديميةالعممي وخدمة المجتمع . فمكل جامعة برامجيا 

 إلى باإلضافةحث العممي والدراسات العميا . ىذا في مجال البليا برامجيا  أن، كما  والتأىيل

وليذا يجب عمى مكتبة  . وأبعادىادورىا الفعال في خدمة البيئة المحيطة بمختمف جوانبيا 

خدمة ىذه البرامج الثالث بفعالية من خالل تقديم مايمزميا من  إلىتسعى  أنالجامعة 

 مصادر وخدمات مكتبية . 

المكتبات الجامعية عددا من المشكالت اإلدارية والمالية ، وغياب السياسات في  وقد استفادت

 ة والخدمات المكتبية ،ومشكمة تمفمجال االختيار والتزويد ، وارتفاع تكاليف العمميات الفني

                                                           
ربحي مصطفى . المرجع في المكتبات والمعمومات . عمان : دار الشروق لمنشر والتوزيع ،  ،عميان احمد ، عمر اليمشري ؛ 1

 . 46. ص1997
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 بة عن العاممين في مجال التدريس المطبوعات وسرقتيا ، ومشكمة تميز العاممين في المكت

 1المكتبة . إلىتكنولوجيا ومشكمة إدخال ال

 مفهوم التكوين الوثائقي: -2

باستخدام  وآرائيمجيد مخطط لتغيير سموك وميارات الموظفين وتوجياتيم  ىو التكوين :

رشاديةطرق تدريبية  لمعايير العمل بشكل المطموبة وفقا  األعمال ألداءمختمفة لتييئتيم  وا 

 2مقبول .

خبرة ممكن يممكيا  أومعرفة  أوميارات  إلىالوصول  إلىتكون ىو الشخص الذي يسعى موال

سواء بمبادرة شخصية لتطوير قدراتو من خالل برامج وطرق التدريب المختمفة التي تتطمبيا 

 3وظيفتو وتتيحيا المنظمة .

تغييرات  إحداث إلىالتكوين ىو عممية منظمة ومستمرة محورىا الفرد في مجممة تيدف 

مستقبمية يتطمبيا الفرد والعمل  أوة لمقابمة احتياجات محددة حالية محددة سموكية وفنية وذىني

 الذي يؤدي بو والمؤسسة التي يعمل فييا والمجتمع الكبير .

من المستوى الممارس  بأدائيموالتكوين في مفيومو الشامل ىو تزويد العاممين بميارات ترتقي 

 األفراد أداءحول تحسين ويدور  األىدافبصورة دائمة لتحقيق  األفضلالمستوى  إلى

                                                           

 
  .46.صنفس المرجع. عميان،ربحي مصطفى  ؛ عمر اليمشري ، أحمد1
  .56.بيروت :مكتبة لبنان ، ]د.ت[.ص الموارد البشرية وشؤون العاممين إدارةمعجم ، حبيب الصفاح . 2
  .55.ص2012:دار وفاء ، اإلسكندرية. بالمكتبات ومرافق المعموماتتدريب وتنمية الموارد البشرية ، السعيد مبروك . إبراىيم 3
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 أنيعني  إنما،  1في المنظمة األفرادتدني مستوى  األحوالالعاممين واليعني ذلك بحال من 

ىناك مستوى افضل من االداء يطمح في الوصول اليو فان التكوين يوفر المنظمة فئة متميزة 

من موظفييا تستطيع االستفادة منيم في زمن المنافسة والتحوالت التكنولوجية االمر الذي 

يضمن استمرارية المنظمة فالتكوين ىو الوسيمة المثالية التي تساعدىم عمى الوصول لشغل 

 عميا .المناصب ال

 ومن المبادىء اليامة لمتكوين التي يجب مراعاتيا عند التخطيط لمبرنامج التكويني مايمي:

 2التكرار ، االرشاد والتوجيو ، الدافع والحافز ومراعاة الفروق الفردية .

مستعمل التي تتخذىا المكتبة لتقميص العوائق التي تمنع ال اإلجراءاتىو :  التكوين الوثائقي

 3المعمومات . إلىمن الوصول 

تسمح بمعرفة واستعمال  إذالتعمم  أنشطة:" مجموع أنو بYVES TESSIER   ويعرف 

عمى الحاجات من  اإلجابةمصادر المعمومات والمصادر الوثائقية بشكل كامل من اجل 

تكوينا يساعدىم عمى الطمبة  إعطاءوبالتالي فيو 4المعمومات في نياية الدراسة والبحث " 

 الفعالة لمبحث الببموغرافي . األدواتاالستفادة من محتوى المكتبات والتحكم في 

                                                           
  .56.ص نفس المرجع ،السعيد مبروك . إبراىيم 1
  .56.صنفس المرجع. ، السعيد مبروك إبراىيم 2

عين ميمة :دار اليدى  . واتجاهاته الحديثة أنواعه أهدافهالتكوين العالي في عموم المكتبات والمعمومات . صوفي،عبد الطيف3
  .113ص. 2002لمطباعة والنشر والتوزيع ، 

4MONTBRUN ,FRANCOISE .LA FORMATION DOCUMENTAIRE DANS LES BIBLIOTHEQUES 
UNIVERSITAIRES CANDIENNES . IN BBF ,T40 ,n°1 ,1995 .P9.                                                                                                            
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انو عبارة  أساسالقاموس الموسوعي لممعمومات والتوثيق " فيتطرق لمتكوين الوثائقي عمى  أما

 ا خالل البحث عمى حل لمشكل معين عن تحسين قدرات الحصول عمى المعمومات وتقسيمي

 مكنيم من تحديد حاجاتيم واقتناء معارف وتقنيات لممستفيدين ت إيصال أوتمبية الحاجة ، أي

يصال إنتاجتقييم ، تنظيم   المعمومة ويترجم ذلك من خالل ىدفين يتمثالن في : وا 

 مااصبحوا مستفيدين منظمين إذامتعممين  األشخاصاعتبار  أيترقية ثقافة المعمومات  -/1

 مصادر المعمومات .ونشيطين في استعمال 

 .1مات" معمو ال وأنظمةترقية استعمال مواد ومصالح  -/2

من  األكاديميةالتكوين الوثائقي ىو كل ماتقوم بو المكتبة  أننخمص  أنيمكن  إذ

 وبرامج تعميمية وتدريبية لممستفيدين . وأعمال مبادرات

تغييرات في سموك المتكون لجعمو قادرا عمى الحصول بمفرده عمى  إحداث بأنووعرف 

قدرة وكفاءة واستقاللية في استخدام المراجع  أكثرالمعمومات والتزويد بمختمف المعارف حتى 

التقميدية والحديثة فيو وسيمة لتنمية ورفع كفاءة المتكون فيما يتعمق بطرق البحث والتنقيب  

 2ت في مجال النشر والتكنولوجيا الحديثة .ومسايرة التطورات والتحديا

وقد استعممت عدة مصطمحات لمحديث عن مفيوم التكوين الوثائقي لممستفيدين من المعمومة 

 كاألتي :العممي والتقنية وىي 

                                                           
  .104.ص1.ع3.مج2006.مجمة المكتبات والمعمومات. تدريب المستفيدينالجامعة والمكتبة ودورها في مزيش . مصطفى ،1

  2احمد جمال ، برعي.التخطيط والتدريب في مجاالت التنمية .القاىرة :مكتبة القاىرة الحديثة ،1968.ص308.
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 التكوين الوثائقي -

 التدريب عمى استخدام الكتبة  -

 تعميم استخدام المكتبة  -

 التربية المكتبية  -

 التوعية المكتبية  -

 التييئة المعموماتية  -

 بالميارات المعموماتية  المستفيدتزويد  -

 تعميم المنيج الوثائقي -

 تعميم منيجية البحث الوثائقي -

 تعميم الميارات المكتبية  -

 تعميم الخبرات المكتبية  -

 1.تعميم التحكم في المعمومة -

 

 
                                                           

  .308ص نفس المرجع. احمد جمال، برعي . 1
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 : التطور التاريخي لمتكوين الوثائقي -3

لما  األمريكيةبالواليات المتحدة  1841مرة حوالي سنة  ألولفكرة التكوين بالمكتبة جاءت  إن

لمكتب  أستاذمنصب  إنشاءينادي بضرورة    Emersonرالف والدو امرسون بدا

في ىذا الصدد ممفيل ديوي ثم بدا يبرز مفيوم المكتبي المربي حيث قال  ، توسطاتبالم

بين المكتبي كالعامل  قارئ إالوزائر المكتبة ما ىو   أستاذالمكتبة ىي مدرسة ، والمكتبي ىو 

 1. أساتذةنجعل من المكتبة جامعة بدون  أنيمكن  :يقول  وأضاف اآلالتبين 

 ثم بدا في االنتشار والتطور ، 1886سنة  ألمانياالمكتبات بشكل منيج في  ظير تخصص

محددا بعض البرامج التي تتناول التكوين في  أمريكاثاني مدرسة في  ممفيل ديوي انشأحيث 

 أقدمعمما بان التكوين في الوثائق بصفة عامة يعد  1887بات بالواليات المتحدة سنة المكت

ن بتكوي جونز هوبز جامعة بدأتولقد تطور الوضع حينما  ، من التكوين في المكتبات

في شكل حمقات بحيث شارك فييا الطمبة و  1876 سنة المستفيدين بمكتبة الجامعة

 2في االىتمام بتكوين المستفيدين. األكثرفكان ليا بالغ  األستاذة

عمى  األمريكيةالعاممين في المكتبات في الواليات المتحدة  وتأىيلثم سار تكوين المستفيدين 

 واألىدافبوجو عام التعميمية  األىدافبين كل من  واتضحت مظاىر الدمج ، نفس الوتيرة

وكان  ، لقاءات بين عاممي المكتبات الجامعية ومعممي المكتبات المينية بوجو خاص في

                                                           
.  1. مج2002مجمة المكتبات والمعمومات . . بين الحاجة والعوائقتكوين المستفيدين في مجال المعمومات عز الدين، بودربان .1
  .76.ص1ع
  .82.ص1.ع1مج 2002مجمة المكتبات والمعمومات . دور الجمعيات المهنية في التكوين الجامعيموسى ،حروش .2
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وتاله المقاء الثاني سنة  1897المنعقد  المكتبات جمعية األمريكية لقاء في مؤتمر أول

ثم  شيدت ثالثينيات القرن الحالي اىتماما بالغا  بمنيسوتا 1918والثالث سنة  1911

 1.عمى الوظيفة التعميمية لممكتبة  وجيود كبيرة تؤكد

أوصت لجنة مستشاري رئيس الواليات المتحدة األمريكية لمعموم أن تنظم  1963وفي سنة 

الطمبة كيفية استرجاع المعمومات المنشورة بحيث أصبح  لتعميمالمعاىد والجامعات برامج 

 تكوين المستفيدين من أىم ميام مراكز المعمومات بكل أنواعيا.

أما في بريطانيا فكانت البداية متأخرة وليس بنفس القوة مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية 

ت المتخصصة لمكتبافكان أول مؤتمر ناقش موضوع تعميم المستفيدين في مؤتمر جمعية ا

لجنة إلعداد تقرير في ىذا الموضوع فاستجابت  تشكيل 1938ومراكز المعمومات سنة 

 الجامعات لعممية تكوين المستفيدين وبدأت بالقيام بيذه الميمة خالل الخمسينيات .

ولو دور كبير في تطوير المكتبات وكذا ميارات المستفيدين وجد التكوين منذ القدم 

مى حد سواء مما يسيل ويوفر الجيد والوقت لكمييما في عممية الحصول عمى والمكتبيين ع

 2المعمومة واالستفادة منيا.

 الوثائقي:أهداف التكوين  -4

 من بين أىم أىداف التكوين الوثائقي منيا :
                                                           

]د.م[:دار عربية لمستقبل مجتمع المعمومات. إستراتيجيةنحو .  التقنية الحديثة في المعمومات والمكتباتبكر محمود، اليوش. أبو 1
 . 193.ص2002،الفجر

  .418.ص1996القاىرة:دار غريب ،. عمم المكتبات والمعمومات :دراسة في النظرية واالرتباطات الموضوعيةاحمد ، بدر. 2
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تطوير القدرة عمى اختيار مصادر المعمومات المفيدة والمناسبة لمحاجات المعموماتية  -

 1الدراسة والتعامل معيا. والمتصمة بالبحث والخاصة 

ال يرتكز أداء العمل اليدوي فحسب بل يشمل أداء  نوعي ،ن المتدربين من تأىيل يمكت -

 . بكل تقنياتو ووسائمو وأجيزتوالعمل الحديث 

 بمساعدة المستفيد عمى التعرف عمى مصادر أخرى لممعمومات التي تحسين العممية ذاتيا -

  2مما يوسع معموماتو ويعمقيا. درسي ،يتناوليا المنيج غير الكتاب الم 

ترقية ثقافة المعمومات وىذا من خالل رفع مستوى المتدربين في الحصول عمى المعمومات  -

في تحصيل المعرفة اإلنسانية والتحكم في وتحميميا وتنظيميا مما يمنحيم االستقاللية 

 استراتيجيات البحث.

يح لممعمومة الن لضرورية لمقيام بميامو كمستفيد ومتالمستفيد عمى القدرة احصول  -

وأن يتحكم جيدا األولية ، البد أن يمتمك المعارف متطمبات العالم الحاضر تجعل من الكل 

 في منيجيات األنشطة المختمفة لممعمومات واالتصال.

 3.واقتصادياترسيخ اإليمان بأىمية المعمومات لحياتنا المعاصرة لدى المستفيدين فكريا  -

                                                           
  .113المرجع السابق.صالحديثة.التكوين العالي في عموم المكتبات والمعمومات :اىدافو انواعو واتجاىاتو صوفي ،عبد المطيف.  1
 دور مصادر المعمومات االلكترونية في تعزيز خدمات المعمومات بالمكتبات الجامعية : دراسة ميدانية بالمكتبة .بن الطيب زينب ،2 

 .142.ص2012.مذكرة ماجستير :عمم المكتبات :قسنطينة : جامعة منتوري ،  المركزية لجامعة باتنة
المرجع . عربية لمستقبل مجتمع المعمومات إستراتيجيةالتقنية الحديثة في المعمومات والمكتبات . نحو بكر، اليوش محمود . أبو 3

 .96.صالسابق
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تنمية الذات والقدرات الشخصية من خالل المساىمة في تحقيق تنمية متوازنة لمقدرات  -

ب  مع توفير تسييالت لحصول المستفيد ميارات تتجاو  إلى إضافةالجسدية والعقمية ، 

 حاجاتو ورغباتو.

ويتم ذلك من خالل التكوين الذي المعمومات  وأنظمةترقية استعمال منتجات الوثائقية  -

 لذي ساعده لموصول لممعمومات يتمقاه المستفيد بالمكتبة بالتعرف عمى وسائل البحث ا

 .مالحق ، مستخمصات(،  كشوفاتفيارس ، 

 1ل ىذه األىداف تبين قيمة التكوين الوثائقي في تطوير الميارات .ك

 التكوين الوثائقي : أنواع -5

 : كاألتيلمتكوين الوثائقي وىي  أنواعىناك عدة 

المكتبي انو  يدرك أنىذا التكوين لممستفيد الواحد بعد  يعطيالتكوين الغير منظم :  -5-1

 2التكوين . أنواع وأنجع أىمفي حاجة ماسة لممساعدة ويعتبر من 

رموز  أو إرشادات إعطاء أيىو عبارة عن تكوين بشكل مباشر  التكوين العرضي : -5-2

تعتبر درس لممستفيد كوضع بطاقة  إذما ،  أداةمعينة توحي بنوع من التعميمات الستخدام 

تقديم برنامج يقارن فيو المكتبي مع زمالئو بين  أوفيرس  ممونة بيا تعميمات عن استخدام

 . الخاطئاالستعمال السميم واالستعمال 
                                                           

 . 42.ص1995،  األكاديمية. القاىرة :المكتبة  دراسات في تعميم المكتبات والمعمومات .، السيد  أسامةمحمود 1
 8-5من  : جامعة الشارقة ، لممكتبات والمعمومات الشارقة 12العربي المؤتمر عزالدين ، بودربان .2 

 .78.ص12.ع2.مج2001نوفمبر
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 الطمبة  المكتبي مع  بإجماعىو تنظيم تدريس استعمال المكتبة  :الفرديالتكوين  -5-3

ثم  الدرس ، يوزع خالليا عمييم تكميفا مطبوعا في صفحات تشرح باختصار الغرض من 

فتكشف   تعطى معمومات كافية عن مراجع المكتبة الالزمة لتوجيو الطالب ليبحث بمفرده ،

 1.قدراتيم الفردية

 أو خاصة أماكنوتوزع عمى  مجموعات إلى يقسم الطمبة  الخارجي:التكوين  -5-4

مصالح داخل المكتبة يتم اختيارىا مع الحصول عمى الموافقة من قبل ىيئة الستقباليم 

 وتكوينيم.

مجموعات ثم تدرب عمى  إلىيقسم الطالب في بعض البرامج  التكوين الداخمي : -5-5

عمميات الفيرسة  التصنيف ، التكشيف والخدمات داخل مصمحة خاصة بالببموغرافيا بالقسم 

 2كما يمكن تكوينيم عمى البحث في الحواسيب واسترجاع المعمومات ضمن برامج معينة .

 ريقة الحديثة في تكوين المستفيد يعتبر التكوين عن بعد الط التكوين عن بعد : -5-6

 أومكان التكوين ، وىو بدون حضور مادي  إلىوالتكوين عن بعد يعني نظام غير متنقل 

يصالاالنترنت لبث  أوالتعميم االلكتروني بكل تكوين يستعمل شبكة محمية موسعة ،   وا 

 3التعميم .

 
                                                           

 . 65ص  المرجع السابق . . دراسات في تعميم المكتبات والمعمومات ،السيد. أسامةمحمود 1
دارتهاالمكتبات الجامعية : تنظيمها احمد ، بدر .2 . القاىرة : دار  الجامعي والبحث العمميالتعميم وخدمتها ودورها في تطوير  وا 

 .42.ص 2001غريب ،
 .309.ص 2006. عمان :عالم الكتاب الحديث ، التدريب الفعالرداح ، الخطيب .3
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 المبحث الثاني : التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية :)أسسه ومستوياته(

 :كوين الوثائقيأسباب تواجد الت -1

من واقع مكتباتنا نستنتج أن ىناك أسباب محددة زادت في الحاجة إلى تكوين المستفيدين  
 وثائقيا نذكر منيا :

 توجد مكتبة تشبو أخرى ال -

 المكتبات الحالية معقدة وغير ناجعة بالنسبة لممستفيدين  -

جدا في السموكيات  سرعة فائقة في تغير الوسائل التكنولوجية يوازييا تطور بطيء -
 اإلنسانية

 يحسنون استعماليا رفض المستعممين لوسائل ال -

 الرغبة الشخصية لممستفيدين في التكوين الوثائقي -

  1.التكوين الوثائقي ضرورة لالندماج الفعمي في عالم تنافسي -

بشكل النظرة الحديثة لمؤسسات المعمومات التي تنشط باتجاه المستفيد ليستعمل المكتبة  -
 أكثر

عدم معرفة غالبية المستفيدين لطرق البحث عن المعمومات وخدمات المكتبات وكيفيات  -
 االستفادة منيا

 

 

                                                           
  .76. المرجع السابق .ص تكوين المستفيدين في مجال المعمومات بين الحاجة والعوائق .عز الدين ، بودربان  1
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اعتماد الكثير من العمماء والباحثين عمى  الجامعة غير المرئية في الحصول عمى  -

 1المعمومات الالزمة لمواصمة بحوثيم .

جعمت ىذه األسباب من التكوين الوثائقي ضرورة حتمية البد منيا خاصة في ىذا العصر 

 2.الذي يتميز بسرعة التغيير عمى كل المستويات 

 أسس التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية :  -2

 يمكن تمخيصيا في جممة النقاط التالية :

فيدين باإلضافة إلى تحديد ميوليم التعرف عمى األعمار والعدد والمستوى الدراسي لممست -

 واتجاىاتيم ومعرفة احتياجاتيم .

استجابة برنامج التكوين لممستوى المعرفي لمطالب ومدى استيعابو فضال عن أن سموكو  -

 . واحتياجاتو التي تتغير تبعا لتقدم المراحل التعميمية ونموه المعرفي

 .ل تكاممي والمقرر الدراسيارتباط التوجيو واإلرشاد والتكوين الوثائقي بشك -

 .توافق أىداف البرنامج واالحتياجات والمستوى المعرفي لممستفيد  -

 

                                                           
دارتهاالمكتبات الجامعية : تنظيمها احمد ، بدر . 1  .ع السابقالمرج. تها ودورها في تطوير التعميم الجامعي والبحث العممياوخدم وا 
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التمييز بين أىداف البرنامج والطرق المتبعة في تحقيقو وان يكون عمى مراحل حسب  -

 1.تطور حاجات المستفيدين 

 تقسيم عممية التكوين الوثائقي لمعرفة نتائجو  -

في اعتباره خمفية ىؤالء المتدربين من حيث المكان الذي كانوا يعممون  أن يأخذ البرنامج -

 بو ومن حيث مجاالت دراستيم وخبراتيم ومياراتيم .

أن يجمع البرنامج بين متطمبات المحاضرين ومتطمبات المتدربين التي قد تختمف فيما  -

 .بينيا

 تشجيع وتطوير عادة التفكير قبل محاولة حل المشكالت -

أن يكون البرنامج مرنا ومتالئما مع األخذ في االعتبار قدرات معالجة المعمومات يجب  -

 2من قبل المتدربين .

 اكتساب األعداد المتزايدة من المستفيدين المزيد من الميارات  -

 مساعدة المستفيدين من اإلفادة المتعمقة من خدمات االستخالص والتكشيف المعقدة  -

المستفيدين لكي يصبحوا أكثر اعتمادا عمى أنفسيم في البحث عن التدريب لمساعدة  -

 المعمومات واسترجاعيا.

                                                           
تطوير البحث العممي في ظل البيئة االلكترونية : دراسة ميدانية  تطوير فيالمكتبات الجامعية ودورها في سيام ، عميمور.1

  .64.ص2012،قسنطينة :جامعة منتوري.مذكرة ماجستير:عمم المكتبات : الجامعية لجامعة جيجل بالمكتبات
  .150.ص2004، .عمان:دار المسيرة حوسبة المكتبات ، قندليجي .  إبراىيم عامر 2
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فادتيم  - تدريب المستفيدين كيفية تحقيق التكامل بين إفادتيم من المواد المطبوعة التقميدية وا 

 1من المصادر االلكترونية المحسوبة .

 : مستويات التكوين الوثائقي -3

 : وين الوثائقيىناك ثالث مستويات لمتك

 المستوى األول: -3-1

يتعمم الطالب في المستوى األول ماىية المكتبة فيتعرف عمى تنظيميا ومختمف مصالحيا 

ومصادر معموماتيا وأماكن تواجدىا وبالتالي فالعممية ىنا ىي إعالمية تعريفية أكثر منيا 

تعميمية ، يضاف إلى ذلك أن إعطاءه المبادئ األساسية لالستعمال الجيد لممكتبة ، ىي 

التقميدية لممكتبة الطريقة التي قمت ولم يعد يعتمد عمييا الن األدوات  عبارة عن الزيارة

المتنوعة والمعتمدة التي طورتيا المكتبات كالمطويات واألدلة التوضيحية والزيارة الموجية 

 وغيرىا من المعمومات أصبحت متوفرة أكثر عمى شبكات الواب الخاصة بالمكتبات مما سمح 

 2فسو .لممستفيد بتكوين نفسو بن
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 المستوى الثاني : -3-2

إذ ،مومات اليامة حول بعض الموضوعاتفي ىذا المستوى ، يتعمم  الطالب البحث عن المع

يحتاج المستفيد إلى معرفة تنظيم المعرفة في ذلك التخصص أو الحقل المعرفي وكيف يتم 

يم مصادر تسجيل المعرفة فضال عن معرفة خاصة بالمصطمحات والمواصفات المتعمقة بتنظ

يجاد   المعمومات وبالتالي ، يحاول المستفيد تعمم التصفح واالطالع عمى فيارس المكتبات وا 

أىم الكتب المرجعية التي تيمو . لقد أصبح إعطاء قاعدة في التكوين ضروري لمغاية خاصة 

  1مع التطور المعمم لمفيارس المحسوبة .

 المستوى الثالث :     -3-3

ىذا المستوى إلى تعميم المستفيد محتوى واستعمال مصادر المعمومات أو ييدف التكوين في 

المصادر الوثائقية المتخصصة في تخصص ىذا المستفيد مع تعميم قواعد البيانات عمى 

األقراص المضغوطة ، كما يتمحور التكوين حول التحكم في التكنولوجيات الحديثة ، ييدف 

ب كيفية تحديد احتياجاتو من المعمومات بشكل أحسن التكوين في ىذا المستوى لتعميم الطال

يجاد مصادر المعمومات التي تمبي احتياجاتو .  ووضع إستراتيجية دقيقة لمبحث وا 

 2يتم تكوين المستفيد تدريجيا إلى غاية وصولو إلى مرحمة التمكن في عممية البحث .

 

                                                           
1
دكتوراه  أطروحة.  الخدمات االلكترونية بالمكتبات الجامعية :دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي بمدينة قسنطينةغانم ، نذير . 

  .226.ص 2010:قسنطينة :جامعة منتوري،عموم :عمم المكتبات 
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 وسائل التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية : -4

 التكوين الوثائقي البد من توفير مجموعة من الطرق والوسائل . بعمميةمقيام ل

 الجولة الموجهة :  -4-1

تجرى ىذه الجولة عادة تحت إشراف المكتبي خالل أسبوع التوجيو أو أسبوع األسابيع األولى 

في بداية الدخول الدراسي وخاصة لمطمبة الجدد ، بحيث تنظم ليم جولة في أرجاء المكتبة 

ة المكتبي ، فيتعرفون عمى مختمف نشاطات وأقسام وخدمات المكتبة الجامعية وكيفية برفق

االستفادة منيا فقد تمثل أمامو طريقة البحث عن كتاب بالفيرس وكيفية الوصول إلى أماكن 

المواد المطموبة وأساليب االستعارة مع القيام بعممية الشرح لمرموز والمصطمحات واألرقام 

ات الفيارس وأرفف المكتبة فيتم االتصال المباشر بين المستفيد والعاممين الموجودة ببطاق

 1.بالمكتبة 

 المحاضرة : -4-2

تعتبر المحاضرة من أىم الوسائل التقميدية لمتكوين الوثائقي إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد 

بة الجولة ، تتمثل في إعطاء عدد من المحاضرات أو الدروس تمقى عمى مجموعة الطم

لمتعريف بالمكتبات عمى أن تكون المحاضرة الالحقة لجولة المكتبة أو المستقمة عنيا ، أي 

بديال عنيا ولكي اليغمب الجانب النظري عمى المحاضرة  يفضل استخدام الوسائل السمعية 
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البصرية كاألفالم والشرائط أو الرسوم التوضيحية ، حيث تستمزم المحاضرة بعض المواد 

 1وقوانين أدلة المكتبة تسمح بالرجوع إلييا عند الحاجة .كالتجييزات 

 اإلرشاد الفردي : -4-3

يمكن القول أن اإلرشاد الفردي ىو أكثر األساليب تأثيرا ، فقد تستخدم الموحات والوسائل 

اإلرشادية التي تسمح بالتعريف عمى األماكن والخدمات ، يضاف إلى ىذه الطرق المكتبي 

توجيو المستفيدين الذين يمتمسون المساعدة ليكون ليذه الطريقة أثرا الذي يتولى إرشاد و 

 ممموسا ، يتوجب توفر عدة شروط منيا :

 أن يكون المكتبي متعاونا متى اقتضى اآلمر ذلك . -

 أن يتفيم ويدرك المكتبي احتياجات المستفيدين . -

 2المساعدة .أن يدرك المستفيد حاجتو ويكون قادرا عمى التعبير عنيا وطمب  -

 :تدريس المقياس  -4-4

تشتمل ىذه الطريقة عمى القيام بتدريس الطمبة في الجامعة مقياس يكسبيم الميارات الالزمة 

التي تعرفيم عمى مصادر المعمومات وكيفية االستفادة منيا ، يتم ىذا التدريس ضمن كل 

ىذه الطريقة في التخصصات كمقياس مضاف لكن ىناك اختالف بين الجامعات التي تطبق 

 كيفية احتساب ىذا المقياس .

                                                           
1
  .223 .ص2002: دار الثقافة العممية ، اإلسكندرية.دراسات في نظم وخدمات المعمومات موسى عبد المنعم . غادة ،  
  .247. المرجع السابق .ص والشاممة األكاديمية: دراسات في المكتبات المكتبات الجامعية حمد ، بدر . ا2



فصم األول                                                     انتكوين انوثائقي بانمكتبات انجامعيةان  

~ 53 ~ 
 

  :األدلة اإلرشادية -4-5

ىي عبارة عن كتيبات صغيرة توزع عمى المستفيدين الجدد إذ يشمل مضمونيا شرحا 

لمكونات المكتبة وقواعدىا وأقساميا وقوانينيا وخدماتيا وتنظيميا كالتصنيف المتبع والفيارس 

لمتطور الحالي في مجال التكنولوجيا ، تم كذلك وضع نشرات وقواعد كيفية استخداميا ونظرا 

تعرف بكيفية البحث واالسترجاع عمى الخط المباشر ، وتفيد طريقة األدلة اإلرشادية في أنيا 

 خير وسيمة تصل إلى إعداد كبيرة من المستفيدين .

 التدريبات العممية : -4-6

طبوعا في صفحات تشرح باختصار الغرض يتمثل التدريب العممي في توزيع المكتبي تكميفا م

من الدرس ، ثم نعطي معمومات كافية عن المراجع المكتبية ليتمكن كل طالب من تحضير 

بحثو ، ويسمى ىذا بالتدريب الفردي ، ولمتدريبات العممية أىمية خاصة حيث تكشف منذ 

 البداية

، ومن ثم إمكانية  مدى قدرة المستفيد عمى استخدام المكتبات ومصادر المعمومات بيا

التعديل في الطرق المستخدمة لمتعمم بما يتالءم مع إمكانية المعرفة وكذلك تقييم فعالية 

 1البرنامج الموضوع .
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 األفالم التعميمية أو السمعية البصرية : -4-7

تعتمد ىذه الطريقة عمى استخدام األشرطة السمعية أو الشرائح واألجيزة الخاصة بذلك لعميا 

بديال لجولة المكتبة وتقوم ىذه األفالم بالتعريف بالمكتبة وشرح الفيارس وتنظيم تكون 

جراءات نظام اإلعارة ، باإلضافة إلى التعريف بأدوات البحث الببموغرافي  األوعية الفكرية وا 

 ومؤخرا النظم الحديثة في استرجاع المعمومات .

وين بسرعة دون مواجية أية صعوبات كل ىذه الوسائل التي تساعد المستفيد وتحفزه عمى التك

 1في عممية البحث الوثائقي .

 أهمية التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية : -5

أصبح استعمال المكتبات الجامعية ظاىرة منتشرة في الوسط الجامعي ألنو أصبح جزءا من 

كغالء المراجع  التكوين الفكري والشخصي لمطالب . والعوامل االقتصادية ليذا االستعمال 

نضيف االىتمامات البيداغوجية والتعميمية حيث يفترض عمى الطالب أن يجد مصادر 

المعمومات والمعارف المكونة لممكتبة منطمق التكوين المعرفي لو ، وىذا باكتساب ثقافة 

يجاد المراجع وتصفح الببموغرافيات التقميدية منيا والحديثة المؤتم تة  مكتبية كالقيام بالبحث وا 

تمك ىي النظرة الحديثة لطرق التعمم التي يجب أن تطور في ىذا الفضاء المالئم لمعمل 

 2الفكري .
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لكن ، تضاف إلى تمك العوامل عامل التطور والتراكم في المعمومات أو تزايد كم ىائل من 

معمومات من جية ، وتطورىا من التقميدية إلى المحتسبة من جية أخرى ، إذ وقف حائال 

الطالب أو المستفيد دون االستفادة من ىذه الطريقة البيداغوجية الحديثة . األمر الذي  أمام

جمع من أخصائي المعمومات عاجزا اليتحكم بيذا اإلنتاج المعرفي فما بال الطالب المستفيد 

إذن؟. ومنو تبرز أىمية التكوين عمى كيفية البحث عن المعمومة واستعمال خدمات المكتبة 

نو أصبح ضرورة ممحة فرضيا عصر المعمومات الذي كان لو األثر االيجابي الجامعية أل

فمن  ،الكبير عمى كيفية االختبار السميم لممعمومة وتحميميا وتنظيميا وتخزينيا وبثيا. وبالتالي

البدييي أن يكون األثر عمى كيفية االسترجاع لممعمومات بالطريقة التي تفيد المستفيد وسط 

ي دون أن يتيو ومنو التعميم ، ومنو التعميم الذاتي بما انو سيكتسب الميارات الفيض المعمومات

الالزمة الستخدام مصادر المعمومات ، فيصبح قادرا عمى االعتماد عمى ذاتو في حل 

مشكالتو . فالتكوين الوثائقي اليقل أىمية عن التكوين في مختمف العموم إن لم نقل أىميا 

ب كيف يعممون أنفسيم وكيف يحصمون عمى المعمومات ألنيا تيدف إلى إكساب الطال

 1والمعارف طوال سنوات حياتيم .

وىذا يمقي عمى الجامعة عموما ، وعمى المكتبة الجامعية خصوصا مسؤوليات إضافية  لكي 

تكون الطمبة ليكونوا أكثر قدرة عمى الحصول عمى المعمومة من مصادر مختمفة ومتنوعة 

التعميم الرسمي والتعميم المفتوح أو التحصيل الذاتي ، فتزال  بيدف تحقيق التكامل بين

الحواجز بين البرامج الدراسية من جية ، والبعد عن الحفظ والتمقين من جية أخرى بيدف 
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إعداد الباحثين الن النظام التعميمي أصبح غير كاف لوحده إلعداد الطالب الن النظرة 

تى تعمم الطالب كيف يستقل بذاتو ويعمم ذاتو ويسير الحالية السميمة إلى التعميم يجب تمتد ح

 بخطى سريعة نحو مواكبتو سرعة التغيير والتقدم .
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 خالصة الفصل :

إن تفعيل التكوين الوثائقي في المكتبات الجامعية وتطويرىا يعد احد العناصر الرئيسية 
لدى مستفيدي المكتبات الجامعية واليامة لنجاح ىذه المكتبات في تقديم التكوين الوثائقي 

وذات كفاءة عالية لممستفيدين وتمبية احتياجاتيم البحثية من المعمومات في الوقت 
 المناسب ، كما يسيل االستفادة من مصادر المعمومات وسرعة الوصول إلييا .

 

          

 

 

                   

 



 الفصل الثاني
 

 الفصل الثاني : برامج التكوين الوثائقي بالمكتبات الجامعية وتقييمها :

 : تمهيد  
تعرف البرامج عمى أنيا مجموعة من الخبرات والنشاطات والفعاليات المخططة 

والمبرمجة ، يتم تنفيذ ىذه البرامج وفق تخطيط حسن الن نجاحيا يبرر الجيد والتكاليف 
عممية التقييم وىي اإلجراءات التي تقاس بيا كفاءة ىذه المبذولة وفي األخير تأتي 

 البرامج ومدى نجاحيا في تحقيق أىدافيا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 

 خالصة الفصل :
التعميم والتوجيو في العممية االستداللية لمتعمم من  إلىالمستفيدين يحتاجون  أنيستنتج 

استعمال المكتبة وعندما يتحقق ليم فيم عممية البحث ككل  أثناءالمعمومات التي جمعت 
محددة لمراحل بعينيا ، ويبدءون في إدراك أن يستطيعون التعرف عمى استراتيجيات 

العممية تتم بطريقة متشابية في كل مرة باعتبار أن التكوين بمثابة وسيمة تمكنيا من 
 مجتمع المعقد والمتجدد .التحصيل عمى قدرت إضافية نحن بحاجة إلييا في ىذا ال
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 ومراحمو.برنامج التكوين الوثائقي  األول:المبحث 

 اىتمام المكتبات الجامعية ببرنامج التكوين الوثائقي لممستفيدين : -1

 يتمثل اىتمام المكتبات الجامعية ببرنامج التكوين الوثائقي لممستفيدين في مايمي 7

 تدريس مقياس مناىج البحث في بعض برامج الدراسات العميا . -

 . برنامج مستقل غير رسمي في معظم الجامعات تدريس -

يرتكز عمى  إذالعربي  واألدبكالمغة العربية  األقسامتخصيص مقياس مستقل لممكتبة في  -

 . واألدبتاريخ التدوين والتراث العربي والمكتبات والمرادفات والمغة 

ىذه  الفكري المتخصص في المداخل والمقاييس التمييدية في باإلنتاجالتعريف  -

 الجامعية.لممرحمة  األولىتدريس مقياس المكتبة والبحث في السنوات . التخصصات

المكتبة ليعرفيم  إلىتخصيص ساعات مكتبية يقوم خالليا المدرس بمصاحبة طالبو  -

 دراستيم.التي تيم  باألوعية

 1فكل ىذه البوادر تدل عمى االىتمام واالقتناع بضرورة تكوين الطمبة عمى المعمومة .

  7من بين الخطوات المتبعة في برنامج متكامل لتدريب المستفيدينو 

 من المستيدف بالتدريب ؟ -

 ماىي دواعي التدريب ؟ -

                                                           

 
  .133. ص6333. 1عدد،  30.مجمةمجمة المكتبات والمعمومات. تكوين المستفدين في مجال المعمومات حافظي. ،زىير  1
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 ماىي األىداف المتوقعة لبرنامج التدريب ؟ -

 ماىو المكان المناسب لمتدريب ؟ -

 ماىو التوقيت المناسب لمتدريب ؟ -

 ب ؟ماىي الطرق التي يمكن إتباعيا في التدري

 1تقويم البرنامج التدريبي ؟ ماىي أساليب

 لممستفيدين من مراكز المعمومات : األساسيةالحاجيات  -2 

 إلىلممستفيدين من مرافق المعمومات  األساسيةاالحتياجات والمطالب  حشمت قاسمقسم 

 7فئتين عريضتين ىما

والحصول عمى ، عنوانيا أومعينة تعرف باسم مؤلفيا العثور عمى وثيقة  إلىالحاجة  -

 .نسخة من ىذه الوثيقة

تجيب عمى  أنيمكن  أو، لوثائق التي تتناول موضوعا بعينوالعثور عمى ا إلىالحاجة  -

 7إلىسؤال معين )الحاجة الموضوعية ( والتي تنقسم بذورىا 

  اتخاذ القرار لتسيير أوالمعمومات المساعدة في حل مشكمة معينة  إلىالحاجة. 

  2حول موضوع معين . األساسيةالمعمومات  إلىالحاجة 

                                                           

  1                                                                   6316، فرحي .تكوين المكتبي في المكتبات الجامعية .جابر
http:// Bibtebessa.Blogspot.com. 
 

 . 234.المرجع السابق .صخدمات المعمومات : مقوماتيا واشكاليا قاسم ،حشمت . 2
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  اإلحاطةالمعمومات حول التطورات الحديثة في مجال معين ) إلىالحاجة 

 الجارية (.

لممستفيدين من  األساسيةمحمد الخفاجي وصباح رحيمة فقد قسما االحتياجات  أما

 7 إلىالمعمومات 

المرجعية  األسئمةمعمومات معينة محدودة موضوعيا وىي  أوبيانات  إلىالحاجة  -

 التي تتمقاىا مرافق المعمومات .

وثيقة معينة والحصول عمى نسخة منيا وعادة مايكون المستفيد عمى  إلىالحاجة  -

مع عناصر الحاجة  آخرتحديد عنصر ببموغرافي  أودراية باسم مؤلفيا وعنوانيا 

 )بالقدرة عمى توصيل الوثائق (.

بضع وثائق محددة موضوعيا وال تتطمب منو الحاجة  أووثيقة واحدة  إلىالحاجة  -

 معين الفكري في موضوع  اإلنتاجلمحصول عمى جميع مفردات 

البحث الشامل المحدد موضوعيا والذي يتم فيو استرجاع اكبر قدر  إلىالحاجة  -

 1.الفكري في موضوع معين اإلنتاجممكن من 

كان الطمب المقدم لمرفق المعمومات يعبر  إذاتؤثر فيما وىناك مجموعة من العوامل 

 بدقة عن الحاجة الفعمية وىي 7

                                                           
في سموكية المستفيد  ةيوالتوليفسيكولوجية العمميات العقمية المعرفية رحيمة محسن ." ، صباح  ؛محمد، حسن الخفاجي  1

الندوة العربية الخامسة لممعمومات حول 7 )موضوعية دراسات المكتبات والمعمومات في الوطن العربي  المعمومات" السترجاع
 .60، ص 1996كز التوثيق القومي . تونس 7 زغوان ، ،التوجيات المستقبمية ( مؤسسة التميمي لمبحث العممي والمعمومات ومرا
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 7 وىذا يتطمب التعرف عمى حاجات المستفيد نوع المعمومات وطبيعة الغرض منيا

طمبات ومعرفة العوامل التي تقرر  إلىوالنظر لالعتبارات النوعية والكمية التي تتحول 

 .إلييامدى الحاجة 

  تفيد قادرا يكون المس أن7 حيث من المفروض المستفيد عمى التعبير عن حاجتوقدرة

 .عمى تحديد حاجتو بدقة

  االتصال قد وسيمة  أنمعرفة المستفيد لطبيعة المعمومات التي يدبرىا 7 والمشكمة في

بعض المستفيدين  أن إلى إضافة أصالغير متوافرة  أوالتكون مناسبة لمحاجة ، 

 1وقيمة المعمومات التي يريدون . أىميةاليدركون 

 الوثائقي:برنامج التكوين  إعدادمراحل  -3

 7وىي أساسيةعند وضع برنامج تكويني ينبغي احترام ثالثة مراحل 

 :األولىالمرحمة  -3-1

 عممية تتمثل في مايمي7 إجراءاتتراعي ىذه المرحمة عدة 

 .ية ذات الصمة لمبرنامج المخطط لودراسة برامج متشاب -

المؤسساتي ) مؤسسة عمومية ، مدرسة خاصة ، جامعة ، شركة  اإلطاردراسة  -

 مكتبة.....(

 .وعية مجتمع المتكونين ولتوجياتيمدراسة لن -
                                                           

  .61ص.1651القاىرة 7 دار غريب ، .والبحثالمكتبة .  قاسم ،حشمت  1
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 العينة التجريبية التي سوف يتم تكوينيا .تحديد  -

 .المجال الجغرافيتحديد  -

 تقييم اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لمتكوين . -

 7خطيط المفصل لمبرنامج ويشتمل عمىالت -

  يم واىتماماتيم ومستواىم المعرفيمعرفة قدرات أيالفئات ومستوياتيم  أوتحديد الفئة. 

  البرنامج . إعدادعند  األساسبدقة ووضوح باعتبارىا الحجر  األىدافتحديد 

 التي سوف تستخدم في عممية التكوين . تحديد الوسائل البيداغوجية 

 لتي سوف يقيم من خالليا البرنامجتحديد طرق التقييم ا. 

  كل من المكونين والمتكونين . يالءمبرمجة توقيت  أيتحديد الوقت الالزم لمتكوين 

 ميزانية الالزمة لمقيام بالتكوينتحديد ال. 

  1. استبانواستمارة  أو أراءتحديد االحتياجات من خالل سبر 

 7 المرحمة الثانية -3-2

 عممية نذكر منيا 7 إجراءاتتتخمل ىذه المرحمة عدة 

 التعريف بالبرنامج . -

 تحضير الوثائق البيداغوجية . -

                                                           
7 دراسة ميدانية في المؤسسات التربوية الجزائرية والية  البحث الوثائقي التربوي في مجتمع المعموماتعز الدين، بودربان .  1

  . 120.ص6332،لة 7عمم المكتبات 7 قسنطينةدكتوراه دو  أطروحةقسنطينة نموذجا .
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 من مجتمع المتكونين . أوليةتجريب البرنامج عمى عتبة  -

 .تقييم ىذه العممية -

 .تصحيح األىداف -

 1.تطبيق البرنامج نيائيا -

 :المرحمة الثالثة -3-3

 تتمثل إجراءات ىذه المرحمة فيما يمي 7

 إعادة النظر إلى البرنامج تبقى عممية مستمرة  . -

 والتسييالت الالزمة. إدخال اإلضافات -

تغير ىذا البرنامج قبل  إمكانيةخمسة سنوات مع  إلى أربعةالعمل بيذا البرنامج مدة  -

المشاركين وتطمعاتيم ىذا فضال عن ماتغيرت حاجاتو  إذمضي ىذه الفترة الزمنية 

 2التقدم الخاص في الميدان .

يتميز ىذا البرنامج بالمرونة  أنعند وضع برنامج لتكوين المستفيدين وثائقيا البد 

 االختصاص.يستجيب لكل الحاجيات المتجددة في 

 

                                                           
  . 121.صنفس المرجع عز الدين ، بودربان . 1
7 دراسة تجريبية لتدريس مادة البيبميوغرافيات  فعالية التعميم المبرمج باستخدام الحاسوب في تخصص عمم المكتباتسعاد ، بوعناقة .2

  . 36ص.6333دكتوراه عموم 7 عمم المكتبات 7 قسنطينة 7 جامعة منتوري ، أطروحةالمتخصصة . 
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 :الجامعية خدمة تدريب المستفيدين بالمكتبة  -4

رشادهاالىتمام بالمستفيد  إن ، حيث قام منتصف القرن الخامس عشر  إلىوتدريبو يرجع  وا 

من خالليا عمى تعيين موظف لتعريف المستفيدين كيفية  أكدمحاضرات  بإلقاء رالف والدو

 إضافةالمكتبات منذ زمن بعيد بعقد لقاءات وندوات  بدأتاالنتفاع من محتويات المكتبة وقد 

لكيفية استخدام المكتبة والتعامل مع مصادر المعمومات  أفالمجوالت تعريفية وعرض  إلى

الطمبة بشان ذلك وان التدريبات ىي الستخدام المصادر  إلىوعمل مطويات وتوزيعيا 

ة الجامعيين وفي الخمسينيات تطور التقميدية ، وفي الثالثينيات بدا االىتمام بتدريب الطمب

فترة السبعينيات فتميزت بالدقة والعمق والتحميل لتطوير الخدمات  وأمااالىتمام بالمستفيدين 

  1عمى استخدام المكتبة والتقنيات الموجودة فييا .وفي الثمانينات تم التركيز عمى التدريب 

 إليياالمصادر التي يحتاجون  إلىالوصول يستطيع المستفيدون من خدمات المعمومات لذا 

توافرت ليم  إذاودون االستعانة بالمتخصصين بالمكتبات ومراكز المعمومات ،  بأنفسيم

الخبرات المكتبية ، واكتسبوا الميارات التي تمكنيم من استخدام المكتبات ومصادرىا 

 استخداما صحيحا ، وتكسب ىذه الميارات والخبرات عن طريق المحاولة والخطأ عند

 أوعن طريق االعتماد عمى النفس في اكتسابيم ليا "التعمم الذاتي"  أواستخدام المكتبات ، 

ونعني عن طريق التدريب الرسمي الذي تقدمو المؤسسات التعميمية لتالميذىا وطالبيا 

 إمداد " عميو التربية المكتبية"" إطالقمااصطمح عمى  أوبالتدريب عمى استخدام المكتبة 

                                                           
1
  . 122.ص 6312 ،عمان7 دار دجمة.المستفيدينيب خدمات تدر  ، احمد الدباس .ريا  
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الستخدام الكتب والمكتبات ومراكز المعمومات استخداما وظيفيا  األساسيةرات الفرد بالميا

 إتقان أوالترفيو  أومعمومة يتطمبيا الموقف سواء لمتعميم  أيةيساعده عمى الحصول عمى 

 التربية المكتبية ثالث مجاالت رئيسية ىي 7 وتتضمنالعمل 

، التعرف عمى مصادر المعمومات في  التعرف عمى المكتبة وخدماتيا ، التعميم الببموغرافي 

التعميم  أساليبتحت ثالثة عدة طرق تندرج  بإتباعالتدريب عمييا  أو. ويتم تعميميا المجتمع

ىو التعميم الجماعي  األسموبين، التعميم الذي يجمع بين ىاذين الجماعي، التعميم الفردي

 .الفردي

وتعرفيم تدريب المستفيدين عمى استخدام المكتبات يتناول معمومات  أنومما الشك  فيو 

بالخدمات المكتبية المتاحة في المجتمع أو خدمات المعمومات المتوفرة  خصيصا ليم يؤدي 

إلى فعالية خدمات المكتبات والمعمومات واستخداميا استخداما ايجابيا لتحقيق األغراض التي 

 أىمتدريب المستفيدين  أن 7" حشمت قاسم، وفي ىذا يقول وتوفيرىا  إنشائيااستيدفت من 

 1 . الفعالة من ثروة المعمومات " اإلفادةضمانات 

. بيدف تنمية تعدىا المكتبات ومراكز المعموماتىي عبارة عن برامج 7 وكذلك خدمة التدريب

الفعالة في مصادرىا وخدماتيا  اإلفادةلممستفيدين الستخداميا وتحقيق  األساسيةالميارات 

مكانياتيا المعمومة المطموبة ، وزيادة رضاىم عنيا وتختمف  إلىبغرض تسييل وصوليم  وا 

مستويات ىذه البرامج وفقا لطبيعة المكتبة ومراكز المعمومات وخصائص المستفيدين  وتندرج 

                                                           
 . 035ص . 6335.م[ 7دار صفاء ، د] . عمم المكتبات إلىمدخل  عمر ، ىمشري . 1
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واميا وكيفية معمومات عامة عن مباني المكتبة وتنظيميا العام وساعات د إعطاءبمجرد 

كافية عن  أخرىمعمومات  إعطاء إلى( األول)المستوى االشتراك فييا وكيفية االستعارة 

مصادر المعمومات وتنظيميا وطرق التعامل معيا واستخداميا واإلفادة منيا . وكيفية 

تدريب المستفيدين عمى استعمال كشافات  إلىاستخدام الفيارس )المستوى الثاني( 

ومستخمصات والببموغرافيات وقواعد البيانات وشبكات المعمومات الخاصة باالنترنت والبحث 

 باالتصال المباشر واستراتيجياتو المختمفة )المستوى الثالث(.

 7 اآلتيةيشتمل برنامج التدريب المثالي عمى العناصر  أنويجب 

دارتوالجميور المستيدف منو ، مستواه ، محتوياتو ،  ،البرنامج أىداف عمييا   واإلشراف وا 

فردية(  محاضرات   أومدتو الزمنية ، مكان انعقاده ، طرق التدريب فيو )جوالت جماعية 

 مناقشات ، وسائل سمعية بصرية ، وسائل الكترونية ، وطرق تقييمو .

لممكتبات الجامعية والعامة بسبب  األىميةوتعتبر برامج تدريب المستفيدين في غاية 

 1.رىا مقارنة مع غيرىا من المكتباتجميو ضخامتيا وضخامة 

ة ويمكن حصرىا في النقاط مبررات تنظيم برامج تدريب المستفيدين فيي كثيرة ومتعدد أما

 7التالية

                                                           
1
 . 165. ص6313لمنشر والتوزيع ، واإليماندار العمم  مصر 7 . بين المينة والرسالة :المكتبات أخصائيمبروك.السعيد  إبراىيم، 
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 المكتبات ومراكز المعمومات الكبيرة وليس إلىالمستفيدون وخاصة الجدد منيم  يأتي7  أوال

لدييم فكرة كافية عن مصادرىا وتنظيميا وخدماتيا ، لذا فان ىذه البيئة الجديدة وضرورية 

 مثل ىذه البرامج التدريبية . إلىالتكيف معيا تبرزان مدى الحاجة 

7 النمو واالنفجار المعرفي في معظم الحقول والموضوعات وما خمقو من صعوبات ثانيا

 .ت واسترجاعياة البحث عن المعموماومشكالت في عممي

يقفوا  أاللممكتبات ومراكز المعمومات والتي توجب عمى العاممين  الفمسفة الجديدة :ثالثا

، بل من واجبيم كبيرة أمالمساعدة في كل مشكمة صغيرة كانت  ليسألونيمبانتظار المستفيدين 

 .مل مع مشكالت البحث عن المعموماتتدريب المستفيدين عمى كيفية التعا

والعامة يجيمون تماما  األكاديميةالمستفيدين وبخاصة من مجتمع المكتبات معظم  :رابعا

 لألغراضمصادر المعمومات المختمفة وسبل تنظيميا وطرق استرجاعيا وكيفية استخداميا 

من خالل تدريبيم عمى مثل ىذه الموضوعات سيتركون المجال واسعا  أنيمالمختمفة ، كما 

 1. الفنية الضرورية ألعمالياز المعمومات ليتفرغوا لمعاممين في المكتبات ومراك

 7كاألتيالتوجيو المكتبي وىي  أووىناك ثالث مراحل ومستويات تمر بيا عممية التدريب 

  وساعات  بمقدمة عامة عن المكتبة ونظاميا في تزويد المستفيد األوليتمثل المستوى

 الدوام وكيفية استعارة المواد .

                                                           

 . 14.ص 6333، العدد الثاني ،المجمد الخاص ، ابريل  مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية1 
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  معمومات كافية عن المصادر المتوفرة في المكتبة  إعطاءيتمثل المستوى الثاني في

 .ختمف الخدمات المقدمة في المكتبةمن م اإلفادةوكيفية 

  الباحثين من طمبة الدراسات العميا  لألساتذةيتمثل المستوى الثالث الذي يقدم عادة

 وبخاصة الدوريات .معمومات كافية ودقيقة عن المصادر المتوافرة  إعطاءفي 

 7 كاألتيوىناك جوانب كثيرة ومتعددة في مجال التدريب وىي 

 اكتساب خبرة . إلىمما تؤدي  أكثرالتوعية التي تؤدي باكتساب معرفة عامة  -

استخدام المصادر المتوفرة والوسائل اآللية التدريب الذي يسمح بالتعرف عمى كيفية  -

 لمعالجة المعمومات .

 الذي يؤدي إلى التوصل إلى مدخل مختصر لممصادر والى طريقة استعماليا.اإلرشاد  -

ة وعمى المشاركة المتخصص الذي يسمح بالتدريب عمى استعمال خدمة خاص إعداد -

 1.فييا عند الحاجة

 :الجامعية طرق تدريب المستفيدين من المكتبة  -5

 عمومات داخل المكتبة وىي كاألتي7 ىناك طرق يتبعيا المستفيدون في الحصول عمى الم

 تصفح المواد عمى الرفوف . -

 .عتماد عمى مواد يعرفونيا من قبلاال -

                                                           

  .661ص . 1664عمان 7دار الشروق، .  المرجع في عمم المكتباتربحي مصطفى ، عميان . 1 
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 التعرف عمى المواد من الصحف والمجالت . -

 المرجعية " االستشياداتالبحث في ىوامش الرسائل والبحوث "  -

عمى أنيم اكتسبوا من خالل المواد ، فتدل استجابتيم  إلىكيفية اكتسابيم ميارات الوصول 

المحاولة والخطأ في استخدام المكتبات والتعميم الذاتي باالطالع عمى الكتيبات واألدلة عمى 

استخدام المكتبات والتدريب الغير الرسمي من أمناء المكتبات والتعميم الرسمي عن ميارات 

كتبات ، فتدل استخدام المكتبات أما عن ضرورة تدريب المستفيدين عمى استخدام الم

ضرورية ، وبعضيم يرى أنيا ضرورية ، وبعضيم  أنياغالبيتيم يرون  أناالستجابات عمى 

محايدة ، ولم  إجابةبال اعرف وىي  أجابتحد ما والقمة القميمة منيم  إلىضرورية  أنيايرى 

وعن طرق اكتساب الميارات المكتبية فقد دلت استجاباتيم عمى يعترض احد عمى ضرورتيا 

يمييا التعميم الرسمي خالل الدراسة   األولفي الترتيب  تأتيعن كيفية االستخدام  األدلة أن

بمراحل التعميم المختمفة في الترتيب الثاني ثم تساوى في الترتيب الثالث التدريب الرسمي في 

والتدريب الفردي لكل مستفيد عمى حدة طبقا الحتياجاتو  واإلرشادمجموعات بالمكتبات 

الدراسية ، فقد  والورشحمقات المناقشة  أماالوسائل التعميمية بنسبة لكل منيا ،  واستخدام

 1الجوالت التوجييية لممستفيدين. وأخيراجاءت في الترتيب الرابع وجاءت في الترتيب الخامس 

                                                           

 1
الت اإلفادة منيا. القاىرة7 الدار المصرية المبنانية، المعمومات التربوية 7 طبيعتيا، مصدرىا ، وخدماتيا ومجا ، عبد الشافي .حسن 

  .161]د.ت[ .ص
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ستفيدين ميارات استخدام الم إكساب األساليب أفضلواخذ ىذه الطرق مجتمعة يعد من 

فضال عن ميارات تناول المعمومات واالستفادة منيا عمى النحو  ، ومصادرىاالمكتبات 

 1الفعال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  161ص نفس المرجع .حسن ،عبد الشافي .  1
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 : تقييم برنامج التكوين الوثائقي والصعوبات التي تواجيو .لمبحث الثاني ا

 تقييم برنامج التكوين الوثائقي :  -1

يتبع ذلك عممية  أنمعرفة البرنامج وكيفيات تدريس مقاييس التكوين الوثائقي ، يجب  بعد

البرنامج في القدرة عمى استخدام المكتبة وككل المقاييس  تأثيرتقييم ليا لمتعرف عمى مدى 

العممية والتكوينية ، وتمثل عممية التقييم جزءا ىاما في العممية التكوينية التي تقوم بتزويد 

فالتقييم ىو الذي يحدد وتكوينيم عمى استخدام موارد المكتبة ، المستفيدين بالميارات المكتبية 

وبدونو من مدى تحقيق التكوين الوثائقي ألىدافو ومدى مالئمتو لممستفيدين الذين يتمقونو 

االكتمال في التكوين الوثائقي ، ومنو عدم المقدرة عمى  أوغير الممكن معرفة مدى القصور 

 الحذف في البرنامج. أو اإلضافة أوالتعديل 

تقدير نمو المستفيدين كل عممية يتم من خالليا  التكوين الوثائقي يقصد بالتقييم  مفيومو:

 وتقدميم في سبل تحقيق ىدف وقيم المنيج يتم ذلك بجمع المعمومات 

عدم  أووبالتالي تحقيق  التي تبين درجة تقدم ىؤالء المستفيدين ومعرفتيم بكيفيات استخدام ،

والنشاط  اعمية خبراتيم في التكوينتحقيق المنيج من جية ، وتمكين المكونين من تقييم ف

 1. أخرىنجاح مشروع التكوين الوثائقي من جية  أووطرق تعميميم ومعرفة فشل 

 

                                                           
 . 01.ص  2222، . القاىرة 7 دار غريب التربية المكتبية بمراحل التعميممحمد عبد الجواد ، شريف . 1
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 كوين الوثائقي لممستفيدين :تقييم برنامج الت -2

وتتم ىذه الخطوة عبر ثالثة خطوات لقياس كفاءة وفعالية البرامج التكوينية ومدى صالحيتيا 

 التكوينية التي صممت من اجميا ، وتتم ىذه الخطوات بالترتيب التالي 7لتمبية االحتياجات 

 تقييم البرنامج التكويني قبل التنفيذ : -2-1

التي  األىدافخطة البرنامج التكويني ومدى قدرتيا عمى تحقيق من دقة وسالمة  لمتأكد

في بنية البرنامج  األساسحجر  األىدافصممت الدورة من اجل تحقيقيا ، وباعتبار 

صياغتيا ومالئمتيا لممحتوى ، ولقدرات المتكونين وتوافر  أسموبالتكويني يتم تقييميا وفق 

 1التكوينية . اإلمكانيات

 من الطرق التالية 7 أكثر أوويمكن تقييم البرنامج قبل تنفيذه بواحدة 

 .مالحظاتيملبرنامج التكويني واخذ رؤساء المتكونين حول ا آراءاستطالع  -

والميارات اختيار قبمي لممترشحين لمتكوين وذلك من اجل الكشف عن المعمومات  إجراء -

 التي توجد عندىم وتمك التي تنقصيم .

، وىذا من اجل التعرف عمى كان قد نفذ من قبل إذااستعراض نتائج البرنامج التكويني  -

تحصيل النتائج بالدرجة  ، وتمك التي عرقمتالتي ساعدت في نجاح التكوين األسباب

 .األولىوتستثمر  األخيرةالمطموبة حتى تعالج 
                                                           

. مذكرة ماجستير 7 العموم  فعالية التكوين في تطوير الكفاءات : دراسة حالة مركب المحركات والجرارات قسنطينةبالل ، جغري .   1
 . 106. ص 76336 جامعة منتوري ،االقتصادية7 قسنطينة 
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 التنفيذ : أثناءتقييم البرنامج التكويني  -2-2

التنفيذ من اجل نجاح التكوين  أثناء، ويتم التقييم انو يسير وفق الخطة المرسومة لو لمتأكد

 7فعاليتو من اجل الوسائل التالية وضمان

 مالحظاتيم . إلىواالستماع  اآلراءاالجتماعات الدورية بالمكونين لتبادل  -

 مالحظاتيم وآرائيم . إلىالمقابالت الشخصية مع المتكونين لالستماع  -

 آرائيماستبيانات تصمم ليذا الغرض وتسمح بمعرفة استفتاء المتكونين عن طريق  -

 .وشكاواىم ومقترحاتيم ومالحظاتيم

  البرنامج التكويني بعد التنفيذ :تقييم  -2-3

المرسومة ومدى مساىمتو في تمبية االحتياجات التكوينية  ويتم  لألىدافمن تحقيقو  لمتأكد

التقييم في ىذه المرحمة من خالل ماتم تجميعو من معمومات وبيانات ذلك من خالل استخدام 

 ابمة 7 المالحظة ، االختبارات ، المقالتقييم المختمفة مثل  أساليب

 1. االستبيان، السجالت والتقارير 

 قائص اعتمادا عمى نتائج التقييم وتقويميا وتدارك الن األخطاءالتقييم في تصحيح  أىميةتكمن 

 

                                                           
. مذكرة ماجستير 7 عمم  عمى تسويق خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية وأثرهتقييم الموارد البشرية .  إبراىيماحمد ،  1

 . 114ص  . 6334العممية لممعمومات 7 قسنطينة 7 جامعة منتوري ،  اإلدارةالمكتبات 
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 تقييم التكوين الوثائقي : أسباب -3 

 أوالمدرسين  أووالدوافع التي دفعت بالمختصين المكتبيين منيم  األسبابيمكن تمخيص 

 عن العمميات التقييمية لمقيام بالتقييم في العوامل التالية 7 المسؤولين

 من ايجابية نتائج التكوين . التأكد -

 التكوين . أىمية إبراز إلى أدىالتربوية مما  ألىدافياعدم تحقيق المدرسة  -

، الن التكوين ينفذ اكتشاف نقائص التكوين لمقيام بالتعديل والتغيير نحو ماىو ايجابي  -

 1حيط كمو متغيرات اجتماعية وسياسية وتعميمية تتغير باستمرار .ضمن م

بالمعمومات الخاصة  اإلحاطة، من الضروري ولكي يتم تقييم التكوين الوثائقي بشكل فعال 

 ب 7

  ومرتب المكون.درجة  المقرر،طبيعة المستوى  الصف،حجم  الطمبة،صفات 

  ، الفعمية وعمى كان التعمم واضح ويتعمق باالحتياجات  إنمايقدم من قاعة الدرس

 ؟المستوى المناسب . ىل يستخدم المحاضر الوسائل بطريقة مناسبة 

 الفنية المتبعة مع الطمبة ؟ . األساليبماىي 

     ويقاس ذلك باالختبارات وزيادة  واتجاىات.ما اكتسب الطالب من معارف وميارات

 لالختبارات.استخدام المكتبة وخدماتيا والتغيير في اتجاىات الطمبة وتحسين النتائج النيائية 
                                                           

 األمريكيةتدريب المستفيدين من المكتبات الجامعية في مصر مع اىتمام خاص بتجربة الجامعة وفاء ماىر فيمي ، غالي .  1
 . 105ص71662 القاىرة،سم المكتبات والوثائق والمعموماتق ماجستير7.  التدريب في  الجامعات المصرية أسسواستنباط 



 الفصل الثاني                          برامج التكىين الىثائقي بالمكتبات الجامعية وتقييمها
 

~ 76 ~ 
 

خطوات البحث عن المعمومات من تحميل  أووىي عبارة عن تقييم كل سمسمة المعمومات 

ويدخل ذلك  عمل. أومثال مذكرة  إنتاج إلىلجمعيا واستغالليا  المعمومة،االحتياجات من 

 1التقييم . أساليبالمنتوج ضمن 

 تقييم التكوين الوثائقي : أساليب -4

وغايات  أىداف إلىمتعددة يمكن من خالليا الوصول  أساليبلتقييم عممية التكوين الوثائقي 

البحث  بأدواتالختبار معارفيم  أوالتقييم ويتم ذلك من خالل امتحانات شفوية لممستفيدين 

وتمخيص لمرجع  وقد تكون عمى شكل اختبارات كتابية موضوعية ومقابمة شخصية ، مثال.

ببموغرافية فردية  أعمال أوانجاز مذكرات  أوكتابة مقاالت  أوالقيام ببحث معين  أومعين ، 

 جماعية ووصفيم لعمميات القيام بيذا االنجاز . أو

يتم ذلك من خالل المالحظة المتواصمة لسموك المستفيدين خاصة خالل  أنكما يمكن 

وعدم  رضالقياس مدى  أسئمةوقد تطرح  المكتبة.التدريبات الميدانية التي يقومون بيا داخل 

 المكونين والمكونين . رضا

توصل وبالتالي ، فمن خالل العممية التقييمية لمتكوين الوثائقي ، يمكن عادة تغذية النتائج الم

االىتمام بيذا المجال كبقية البرامج يتحتم  إذبرامج تكوين خاصة بالتعميم العالي  إلعادة إلييا

 . األخرىالتكوينية التخصصية 

يؤثر  أنالتكوين ينفد ضمن محيط معين يتصف بتعدد المتغيرات ، فانو من البدييي  أنبما 

 . بيا  ويتأثرتواجد ىذه المتغيرات عمى التكوين الوثائقي 
                                                           

 .056صالسابق.المرجع  .األكاديميةفي المكتبات  المستفيدينتعميم  .احمد ، بدر  1
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  الوثائقي:صعوبات تقييم التكوين  -5

الوثائقي لممستفيدين عمى كيفية التحكم في ميارات البحث عن  تعترض عممية التكوين

عممية تعميمية صعوبات ومشاكل تعيق السير الحسن وتحول دون  أيالمعمومة مثميا مثل 

بصفة عامة التوجد مكتبة تتشابو  ألنوالتكوين  أىدافالنتائج المسطرة ضمن  إلىالوصول 

 تتمثل ىذه الصعوبات في مايمي 7، وكل مكتبة ىي وسيمة معقدة . األخرىوالمكتبات 

 غياب ثقافة حقيقية موحدة . -

 تباين في السموكات والعادات وكيفية العمل . -

 ( واألجيزة البرمجيات، الوسائل، ) اإلعالمياختالف المحيط  -

 لممؤسسات .خصوصية المحيط  -

ككل بالنسبة لمكتباتيا، وتتمثل في قمة التعاون مشاكل خاصة باتجاىات ومواقف الجامعة  -

 .إداري، واعتبار المكتبي موظف اإلدارةمن قبل 

 وأدواتمشاكل تخص تنظيم وتركيب المكتبة ذاتيا ، ويقصد بذلك تواجد مصادر المعمومة  -

 إلى باإلضافةمطبوعة كافية بالمكتبة  وأدلةة سمعية بصري وأدواتبحث ببموغرافية ومراجع 

 1من كثرة استخداميا . األرصدة إتالفالخوف من 

                                                           
1
 . 36،  26.المرجع السابق .ص ص  المكتبات الجامعيةاحمد، بدر.  
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الطمبة في مختمف منيج دراسي يستجيب الحتياجات  أوبرنامج  إعدادمشاكل تخص  -

يكون  أنيجب  إذ، االحتياجات وصعوبة االستجابة ليامراحل الدراسات لصعوبة تحديد 

ضمن ىذه النقطة  إدراجعمى قدر المستطاع ويمكن  إجباريزمني محدد التعميم في جدول 

 7مشاكل خاصة ب

  التكوين وفي كل مستوى من  أنواعالبرنامج في كل نوع من  أىدافغموض

 المستويات.

  منيج جديد في المنيج الدراسي . إدخالصعوبة 

  كانت مادة التكوين مادة نجاح  إذاحماس لدى الطالب خاصة  أوعدم وجود رغبة

 يفضل االبتعاد عنيا . إضافيةيعني بذل مجيودات ورسوب الن ذلك 
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 خالصة الفصل :
أن المستفيدين يحتاجون إلى التعميم والتوجيو في العممية االستداللية لمتعمم من يستنتج 

عممية البحث ككل المعمومات التي جمعت أثناء استعمال المكتبة وعندما يتحقق ليم فيم 
يستطيعون التعرف عمى استراتيجيات محددة لمراحل بعينيا ، ويبدءون في إدراك أن 
العممية تتم بطريقة متشابية في كل مرة باعتبار أن التكوين بمثابة وسيمة تمكنيا من 
 التحصيل عمى قدرت إضافية نحن بحاجة إلييا في ىذا المجتمع المعقد والمتجدد .
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 تمييد:  
يعتبر الجانب الميداني الوجو التطبيقي المثمر لألفكار والمعمومات النظرية التي جاءت 

بيا الدراسة النظرية والتي ال يمكن معرفة فائدتيا إال بتطبيقاتيا العممية حيث تعتبر 

األساس والقاعدة التي تبنى عمييا الجزء الواقعي لمدراسة وبيذا يمكن اعتبارىا وجيين 

ينفصالن. والجدير بالذكر أن دراستنا كغيرىا من الدراسات تتكون من  لعممة واحدة ال

 كفتين ال تستغني إحداىما عن األخرى. 

دي المكتبات الجامعية يوبعد أن تعرفنا عمى الفصول النظرية ، لمتكوين الوثائقي لدى مستف

التكوين  تطرقنا إلى الفصل التطبيقي وىو فصل الدراسة الميدانية والتي تيدف إلى معرفة

عن طريق التأمل والتمعن في الوضع الراىن ليذه بمكتبة كمية العموم االجتماعية الوثائقي 

 المكتبة والتي ىي محل الدراسة. 

وكذا المكتبة محل  -وفي ىذا الصدد قمنا بالتعريف بمكتبة كمية العموم االجتماعية  

ج الدراسة ثم جدولة البيانات الدراسة ثم جدولة البيانات وتحميميا، ثم تطرقنا ألىم نتائ

وتحميميا، ثم تطرقنا ألىم نتائج الدراسة الميدانية لنخمص في األخير التكوين الوثائقي 

 لمكتبتنا الجامعية.

 :التعريف بالمؤسسة المستقبمة 1-1

 نبذة عن كمية العموم االجتماعية: -

تعتبر ىذه المكتبة من بين المكتبات الجامعية التي تعمد جامعة عبد الحميد بن باديس 

تابعة لمعيد الرياضة البدنية،ثم انفصمت عنو، وىي  5002عمى تدعيميا، فكانت في 
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تضم التخصصات التالية:عمم النفس، عمم االجتماع، الفمسفة، عموم اإلعالم واالتصال 

 عمم المكتبات .

 الح المكتبة:  التعريف بمص

  مصمحة التوجيو: تقدم مكتبة الكمية العديد من الموارد عشرات اآلالف من الكتب

 والمجالت والمواد السمعية البصرية وما إلى ذلك. 

  مصمحة االستقبال والمعمومات: في بيو المكتبة ترشدك في البحث الخاص بك عمى

 الفور أو توجيك إلى مصالح أخرى من المكتبة التي لدييا الجواب عمى سؤالك. 

  مصمحة البحث البيبميوغرافي: تقدم ىذه المصمحة الخدمات المباشرة لرواد المكتبة

الدراسات العميا، وتتمثل ىذه الخدمة في سواء أساتذة أو طمبة أو باحثين، أو طمبة 

مساعدة الرواد عمى انجاز أبحاثيم وتوجيييم التوجيو السميم نحو المصادر المختمفة 

الموجودة في مخازن المكتبة أو بالمكتبات األخرى، وذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة 

موعة من في مجال اإلعالم و االتصال حيث تضع المكتبة تحت تصرف روادىا مج

 أجيزة الكمبيوتر ربحا لموقت. 

  مصمحة االقتناء ومعالجة الوثائق: تشمل مصمحة االقتناء الحمقة األولى ضمن

السمسمة الوثائقية حيث تعقد صالحياتيا ابتداء من تنظيم عممية االختيار وىي عممية 

ارات عممية إذ تعمل عمى تجميع المعمومات من مختمف المصادر المتعمقة بأحدث اإلصد

العممية ووضعيا في متناول المجان المختصة باقتناء الوثائق التي تخدم احتياجات 
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الجامعة في مجال البحث العممي والتدريس،ثم تأتي العممية لثانية والمتمثمة في اقتناء 

الوثائق ميما كان نوعيا، وتتحكم في ىذه األخيرة عدة عوامل ثم تحديدىا في سياسات 

 في المكتبة الجامعية.  االقتناء المعتمدة 

 كانت تقع بالشمال الغربي لكمية العموم االجتماعية، ثم انتقمت : الموقع -

صباحا، ومن  05:00-00:00تفتح المكتبة كل أيام األسبوع من  :التوقيت -

مساءا ماعدا يومي الجمعة والسبت، وتعتمد المكتبة عمى نظام داخمي  00:00-00:00

 خاص بيا .

 : لممكتبةالنظام الداخمي  3

المكتبة الجامعية مؤسسة ثقافية ذات طابع عممي تثقيفي تعمل عمى خدمة فئة محدودة من 

الطمبة واألساتذة والباحثين المذين ينتسبون إلى الجامعة وذلك بتزويدىم بالوثائق 

والمعمومات التي يحتاجونيا في دراستيم إلعداد بحوثيم وينحصر دور العاممين في 

في توصيل المحتوى العممي لمرصيد الوثائقي المتوفر إلى الرواد من  المكتبة الجامعية

 طمبة وأساتذة جامعيين وغيرىم من الباحثين. 

ولتحقيق ىذه الغاية والسير الحسن لممكتبة صار الزما وضع قانون داخمي يمتزم بتطبيقو 

 كل منخرط ينتمي إلى ىذا المركز الجامعي القائم عمى جممة من البنود أىميا ما يمي: 

  .ظيارىا إجباري وضروري  الدخول إلى المكتبة يستمزم بطاقة االنخراط وا 

 بيا عند الضياع.  بطاقة المكتبة شخصية يجب التصريح 
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  .األوعية العممية وعتاد المكتبة في خدمة القارئ، الحفاظ عميو واجب 

  .يمنع منعا باتا التدخين واألكل داخل قاعة المطالعة 

  .كل طالب ضيع أو شوه أو اتمف كتابا فيو مجبر عمى تعويضو 

  كالتأخير في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرض إلى عقوبة الحرمان

 يوم.  02من االستعارة لمدة 

م مربع وىي مصممة 000تتربع المكتبة عمى مساحة تقدر ب  :ىيكميا التنظيمي -

 بالشكل التالي:

ارجية، قاعة تقع في الطابق الثاني تتكون من بنك اإلعارة، قاعة المطالعة الداخمية والخ

 خاصة باألساتذة .

 عدد العاممين فييا:

عمال،عون تقني 00عمال،مساعد بالمكتبات 00-ممحق بالمكتبات مستوى األول

 عامل. 00عمال، مدير مكتبة، يقدر العدد اإلجمالي لمعمال ب 00بالمكتبات الجامعية

 البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة: -

الذي يتكون من  syngebتعتمد المكتبة في تسيير رصيدىا عمى برنامج السنجاب 

 تعمد عمى ثالث وحدات منو فقط وىي: األخيرةىذه  أن( وحدات، إال 02خمس)

 INVENT.لذا تسيير الجرد يسمح بإنجاز سجل جرد ألي، كما يمكننا طبع السجل : 
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 SYNGEB نظام فرعي يسمح بإنشاء قواعد معطيات مرجعية لمكتب، ويمكننا من :

وىو نسختين  UNIMARCوكذلك  ISBDانجاز بطاقات فيرسية حسب التقنين الدولي 

 بالعربية والفرنسية.

 FINDER نظام فرعي لمبحث متعدد المفاتيح وىو فيرس ألي: يمكن من الحصول :

 في قاعدة المعطيات.عمى البطاقات الفيرسية لعناوين المخزن 

 لممكتبة في الجدول التالي: اإلجمالييتمثل الرصيد : الرصيد الكمي لممكتبة -

 عدد الرصيد نوعو

 الكتب بالغة العربية-

 األجنبيةالكتب بالمغة  -

القواميس،المعاجم،الموسوعات  -

 بالعربية

 القواميس،المعاجم، الموسوعات فرنسية -

 المجالت، وكتب ميداة -

 دكتوراه وماجيستررسائل  -

- 39733 

- 3976 

- 1776 

- 383 

- 933 

- 073 

 38170 مجموع الرصيد الوثائقي
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منخرط في جميع المستويات،تتوزع النسب المئوية  5520عدد المنخرطين فييا يقدر ب

 لممشتركين الخاصة بكل مستوى بشكل أتي.

الثالثة  ،السنة%50.02،السنة الثانية جامعي%50.50أولى جامعي  السنة

 . %05.50، السنة الثانية ماستر %00.05،أولى ماستر %50.05ليسانس

 .أستاذ 50ين المنخرطين في المكتبةمنخرط، عدد األساتذة المؤقت 050األساتذة الدائمين

 طالب . 000عدد طمبة الدكتوراه المنخرطين في المكتبة 

 طمبة. 02عدد طمبة ماجيستر المنخرطين في المكتبة ىو 

الوثائقية الحديثة  رصدةباألميمة لممكتبة في تزويد مستفيدىا  أولتتجسد  مياميا:

سياسة االقتناء  إتباع،وليذا السبب تعمد عمى  األكاديميوالمرتبط ارتباطا وثيقا بالبرنامج 

 وىي:  أساسيةمراحل  أربعةتعتمد عمى 

 تحميل االحتياجات المستفيدين:يتم ذلك من خالل: :31مرحمة 

 جي والكممات الخاصة بكل مقياس واليدف من و البيداغ الحصول عمى البرنامج

 (.02الخمسة ) األقسامو من رؤساء تدريس

  استشارة بنك اإلعارة من أجل معرفة عناوين الكتب التي عمييا الطمب أكثر وعدد

 نسخيا قميل.

 البحث عن مصادر )وثائق(.30مرحمة : 
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  تساعد عمى اختبار  يتم تكوين مجموعة من المواصفات التي 00من خالل المرحمة

 عناوين الكتب من أدلة ودور النشر التي يقدميا المممون.

  يتم وضع قائمة مقترحة خاصة بكل تخصص ألكبر عدد ممكن من العناوين المراد

 شرائيا.

  توزيع ىذه القوائم عمى رؤساء األقسام وىم بدورىم يوزعونيا عمى رؤساء المسار الذين

 العالمة أمام الكتاب المختار.يعمدون عمى اختيار الكتب بوضع 

  تقوم المكتبة بتحديد عدد النسخ الخاصة لكل عنوان، وكذلك عدد النسخ التي سيتم

 إضافتيا لمعناوين المتوفرة في المخزن التي عمييا طمب كبير من قبل المستفيدين.

  يتم تحديد السعر اإلجمالي ليذه الكتب ومقارنتو مع ميزانية المكتبة ففي حالة كان

 عر ىذه الكتب أكبر من الميزانية، يتم حذف الكتب التي ليا ليست ليا قيمة.س

  وفي األخير يتم وضع قائمة نيائية يتم المصادقة عمييا من طرف: المجنة

(، ومسؤول المكتبة ونائب العميد المكمف 02البيداغوجية المتمثمة في رؤساء األقسام)

 يداغوجيا .البب

 شراء الكتب:33المرحمة : 

 شراء الكتب باالعتماد عمى الممول الذي يقع عميو االختيار.يتم 

  المراقبة: :33المرحمة 
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بعد استالم الكتب من الممول، يتم مباشرة التحقق من التطابق مابين ماطمب من كتب وما 

تحصمت عميو المكتبة، وىذا من أجل سالمة الكتب من جية وسالمة عناوين النسخ، 

 ائي ليذه الكتب، وذلك باالعتماد عمى الفاتورة النيائية.وكذلك التأكد من السعر الني

  عطاء رقم تعمل المكتبة عمى تسجيل البيانات الخاصة بكل كتاب وكذلك سعرىا، وا 

الجرد التسمسمي لكل نسخة في سجل الجرد ، إذ يحتوي ىذا السجل عمى المعمومات 

ة ومختومة بختم ختم نائب العميد،يجب أن تكون كل صفحاتو مرقمالتالية : مقدمة+

 المكتبة

  بعد تسجيل المعمومات الخاصة بكل كتاب في سجل الجرد، يتم تسجيميا كذلك في

 inventفي وحدة  syngebبرنامج اكسل وبعد ذلك في 

 القيام بختم الكتب الجديدة بختم ممكية المكتبة 

 ديوي العشريل المكتبة عمى تصنيف الكتب وفق تصنيف كما تعم 

  إنشاء قواعد المعطيات في وحدة تعمل المكتبة عمىsyngeb لرصيدىا الوثائقي 

  إعداد الفيارس اآللية لمكتب المنوغرافيا سواء كانت بالمغة العربية أو الفرنسية بإتباع

الفيرسة الوصفية، أما فيما يخص األطروحات والمذكرات فوضعت في فيرس ألي مصمم 

 ببرنامج اكسل أي قمنا برقمنة المذكرات.

  المكتبة عمى ترتيب رصيدىا عمى الرفوف.تعمل 

 :أىم ميمة تقوم المكتبة بتقديميا لمستفيدييا ىي خدمة اإلعارة سواء كانت 



 الجانب الميداني
 

~ 89 ~ 
 

: حيث يتم اإلطالع عمى الوثائق الثمينة والدوريات والمجالت في اإلعارة الداخمية -

 داخل قاعة المراجع، وعميو تقدم خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة.

يمكن من خالليا المستفيد الحصول عمى الكتاب الذي يرغب فيو : رجيةاإلعارة الخا -

خراجو خارج المكتبة الستعمالو.  وا 

تشجيع البحث العممي ودعمو بين الطمبة  - :أىمية مكتبة كمية العموم االجتماعية -

 وأعضاء ىيئة التدريس .

عداد كوادر بشرية متخصصة -  .تعميم وا 

 .تشجيع النشر العممي -

 :أىدافيا

حديثة ومتوازنة وشاممة وقوية من مصادر المعمومات التي ترتبط توفير مجموعة  -

 ارتباطا وثيقا في البرامج األكاديمية والبحوث العممية الجارية في الجامعة.

 .القيام بعمميات الفيرسة، التصنيفتنظيم مصادر المعمومات من خالل  -

وزعت عمى الطمبة بكمية العموم االجتماعية  استبانةإستعممنا لدراسة ظاىرة االستبيان 

 محاور رئيسية  إلىسؤال مقسم  50االستمارة  احتوت

 :البيانات الشخصية

 التردد عمى المكتبة:  األولالمحور 

 طرق البحث بالمكتبة المحور الثاني:
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 الميارات المكتبية المحور الثالث:

  : كاآلتيوكانت اسئمة استمارة االستبيان 

 ثنائية مثل) نعم، ال ( مثال : ىل الوقت المخصص لإلعارة كافي؟مغمقة 

 امك بعممية البحث؟ أحيانا، دائمامتعددة االحتماالت مثل: ىل تجد صعوبات أثناء قي

 نادرا.

 :جدولة البيانات وتحميميا

 السمات العامة: -

 :الجنس31السؤال  _
 الجنس التكرار النسبة المئوية

 ذكر 52 %00.05
 أنثى 02 %20.00
 المجموع 00 %000

 .يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير  الجنس:( 31جدول رقم) -
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-  
 نسبية تبين الجنس ئرةدا

 

 :تحميل السؤال األول

ناث بمكتبة كمية العموم االجتماعية بجامعة  بين لنا الجدول أعاله نسبة الطمبة من ذكور وا 

وىي نسبة قميمة نوعا ما  %00.05الذكورعبد الحميد ابن باديس، حيث قدرت نسبة 

والسبب راجع إلى أن الذكور توجييم قميل لممكتبة بسبب توجييم إلى مقاىي األنترنت، 

وىي نسبة جيدة حيث يتبين من خالليا أن  %20.00أما نسبة اإلناث فقد قدرت ب

 العممية. اإلناث أكثر توجيا إلى المكتبة واستعماال لرصيدىا الوثائقي في انجاز بحوثيم

 

 

 

41.67% 

58.33% 

 ذكر

 انثى



 الجانب الميداني
 

~ 92 ~ 
 

 :السن0السؤال  -
 النسبة المئوية التكرار السن
 %00 00 52-50من 
 %52 02 00-52من

 %02 00 00أكثر من 
 %000 00 المجموع

 يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير السن :(30جدول رقم)
 

 

-  
 

 :30تحميل السؤال  -

لمذين  %00بنسبة من خالل الجدول السابق تبين لنا أن نسبة أعمار الطمبة قدرت -

فقد  00-52وىي نسبة كبيرة ، أما من تراوحت أعمارىم ما بين  52و50أعمارىم ما بين 

60% 

25% 

15% 

 
 

 25-20من 

 30-25من 

 30أكثر من 
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وىي نسب  %02قدرت النسبة بـ 00اما من كان سنيم أكثر من  %52قدرت النسبة بـ

 منطقية.

 :التخصص.33السؤال  -
 

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 %50,00 00 عموم اإلعالم واالتصال

 %52 02 عمم المكتبات
 00.00% 00 أرطوفونيا

 %00.00 50 تخصصات أخرى
 100% 00 المجموع

( يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص00جدول رقم) -

 
 دائرة نسبية تبين التخصص -

 :33تحميل السؤال  -
يوضح ىذا الجدول نسب التخصصات المختارة بحيث تصدرت في المرتبة األولى  -

ثم تأتي في % 52وتمتيا عمم المكتبات بنسبة  %00.00المختمفة بنسبة التخصصات 

23.33% 

25% 

13.33% 

38.33% 

 علوم االعالم واالتصال

 علم المكتبات

 ارطوفونٌا

 تخصصات اخرى
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كانت  %00.00أما نسبة % 50.00المرتبة الثالثة عموم اإلعالم واالتصال بنسبة 
 ا.لتخصص األرطوفوني

 
 :المستوى الدراسي33السؤال  -

 النسبة المئوية التكرار المستوى
 %00.00 50 ليسانس
 %20 00 ماستر
 %00.05 00 دكتوراه
 %000 00 المجموع

 ( يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى الدراسي33جدول رقم)

 

-  
 دائرة نسبية تبين المستوى

 

 

33.33% 

50% 

16.67% 

 لٌسانس

  ماستر

 دكتورا
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 :33تحميل السؤال -

ثم يمييا  %20ارتأينا من خالل ىذا الجدول أن طمبة ماستر كانوا في الصدارة بنسبة  -

وىذا راجع إلى  %00.05وبعدىا طمبة دكتوراه حيث قدروا بـ %00.00طمبة ليسانس 

 بعض التخصصات ليست ليا مشاريع دكتوراه.

 المحور االول: التردد عمى المكتبة -

 ىل تزور المكتبة؟: 31السؤال  -
 النسبة التكرار 

 %53.33 32 دائما
 %40 24 أحيانا
 %06.67 04 نادرا

 100 60 المجموع
 زيارة المستفيد لممكتبة: يبين 31جدول رقم 

 

-  
 ائرة نسبية تبين زيارة المستفيد لممكتبة .د

53.33% 40% 

06.67% 

 دائما

 أحيانا

 نادرا
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 :31تحميل جدول -
من الطالب أنيم يزورون المكتبة بشكل دائم وىذا يبين أنيم يدومون   20.00قال  -

ترددىم بشكل يومي وىي نسبة جيدة كونيم طمبة جامعيين وسبب ذلك يجدون مبتغاىم من 

فكانت لمطمبة الذين يزورون  00لمزاولة أبحاثيم أما نسبة المصادر التي يحتاجونيا 

المكتبة من حين ألخر، ألنيم يستعممون أو يتوجيون إلى مصدر أخرى غير المكتبة ،أما 

فكانت لمطمبة الذين يزاولون ترددىم عمى  00.05النسبة المتبقية التي قدرت بنسبة 

 نية.المكتبة بشكل نادر وذلك لتوفرىم عمى مكتبات الكترو 

 ؟ .ماعدد مرات زيارتك لممكتبة :30السؤال -
 النسبة التكرار 

 50.05 00 مرة في األسبوع
 45 55 مرتين

 28.33 05 بشكل يومي
 000 00 المجموع

 زيارة المستفيد لممكتبة. ت: يبين عدد مرا30جدول رقم 
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-  
 .يبين عدد مرات زيارة المستفيد لممكتبة 0شكل رقم  

 :0تحميل السؤال  -
بحيث  50.05كانت نسبة المبحوثين الذين يزورون المكتبة مرة واحدة في األسبوع % -

يمكن أن نعتبرىا نسبة عالية نوعا ما كونيم طمبة جامعيين والمكتبة تعتبر القمب النابض 
% فقد كانت لمطمبة الذين يزورون المكتبة مرتين في األسبوع وىي 02لمجامعة أما نسبة 

لث نسبة فكانت لمن يترددون عمى المكتبة بشكل يومي حيث قدرو نسبة عالية جدا أما ثا
% وىي نسبة ضئيمة الن المكتبة ىي أول مكان بحث عن المصادر التي 50.00بنسبة 

 تساعد أي باحث في انجاز بحثو.
 ماذا؟ : تأتي إلى المكتبة من أجل33السؤال  -
 النسبة التكرار 

 %00 00 استعارة الكتب
 %00.05 00 قراءة المقاالت

 %50.00 00 االطالع عمى المذكرات
 000 00 المجموع

 يبين سبب المجوء إلى المكتبة. 33جدول رقم 
 

26.67% 

45% 

28.33% 

 مرة فً االسبوع

 مرتٌن

 بشكل ٌومً
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-  
 : يبين سبب المجوء إلى المكتبة.33شكل رقم  

 :33تحميل السؤال -

يستعممون المكتبة من اجل استعارة الكتب بحيث أنيا  00ذكر اغمب المبحوثين % -

سابقا ىي القاعدة األولى التي يبدأ فييا الباحث انطالقتو ثم  نسبة عالية ألنيا وكما ذكرت

% من الطالب الذين يترددون عمى المكتبة من اجل قراءة المقاالت 00.05تمييا نسبة 

% 50.00حيث يجدون ىذه األخيرة تمبي احتياجاتيم العممية أكثر من الكتب وأخيرا نسبة 

المذكرات تكون مممة بجميع المصادر كان بغرض االطالع عمى المذكرات حيث يرون أن 

 الورقية وااللكترونية.

 
 
 

 

60% 16.67% 

23.33% 

 استعارة الكتب

 قراءة المقاالت 

 االطالع على المذكرا
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 .؟:ماىي أنواع المصادر والوثائق التي تستخدميا 33السؤال -
 النسبة التكرار 

 %02 55 الكتب
 %02 00 القواميس
 %00 00 التقارير
 %00.05 00 االنترنت

 %00.00 00 المجاالت والدوريات
 000 00 المجموع

 :يبين أنواع المصادر والوثائق التي يستخدميا المستفيدين.33جدول رقم  -

 
 
 

 : يبين أنواع المصادر والوثائق التي يستخدميا المستفيد داخل المكتبة.33الشكل رقم
 :33تحميل السؤال رقم  -
لمعرفة أنواع المصادر والوثائق التي تستخدميا عينة الدراسة داخل المكتبة فقد كانت  -

% وىي نسبة عالية تبين أن الطمبة الييممون الكتب التقميدية، أما نسبة  02الكتب بنسبة 

45% 

15% 

10% 

16.67% 

13.33% 

 الكتب

 القوامٌس

 التقارٌر

 االنترنت

 المجالت والدورٌات
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% فكانت لمذين يستخدمون التقارير وكما ذكرنا 00% فكانت لمقواميس، تمتيا نسبة 02
% فكانت لمستخدمي 00.05بع حجاتيم العممية فييا أما نسبة سابقا أنيم يجدون مش

نسبة ضئيمة  00.00االنترنت ويمكن أن يكون ىذا راجع إلى أننا في عصر التكنولوجي 
 كان سببيا التطور التكنولوجي وعدم وجود مصادر مممة وشاممة ألبحاثيم 

 :ىل المكتبة تغطي احتياجاتك؟37السؤال رقم  -
 النسبة التكرار 
 %22 00 ئمادا

 %02 55 أحيانا
 %00 00 نادرا

 000 00 المجموع
 .: يبين تمبية المكتبة احتياجات المستفيدين37جدول رقم  -

 
 

-  
 . : يبين تمبية المكتبة احتياجات المستفيدين37الشكل رقم  

 :37تحميل السؤال رقم  -

55% 

45% 

0% 

 دائما

 احٌانا

 نادرا
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المكتبة % من الطالب أن المكتبة دائما ماتغطي احتياجاتيم البحثية الن 22ذكر  -

تحتوي عمى كافة أنواع المصادر التي تساعد الطمبة عمى انجاز أبحاثيم وفيما ذكر 

% منيم أنيم أحيانا ماتغطي المكتبة احتياجاتيم وىذا راجع إلى انو يوجد تخصصات 02

% كانت لمطمبة الذين 00ليس ليا رصيد وثائقي معتبر كونيا حديثة النشأة أما نسبة 

 وىذا يبين أن المكتبة ليا رصيد وثائقي لبأس بو.كانت إجابتيم بنادرا 

 ىل تستعمل مكتبات أخرى؟ :36السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %00.05 22 نعم
 %00.00 02 ال

 000 00 المجمع
 :يبين استعمال مكتبات أخرى.36جدول رقم 

-  
 :يبين استعمال مكتبات أخرى.36الشكل رقم  -

 : 36تحميل السؤال  -

91.67% 

8.33% 

 نعم

 ال
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%  يستعممون مكتبات أخرى وىي نسبة عالية بالرغم 00.05أن تبين نتائج الجدول  -

أن المكتبة تغطي احتياجاتيم والسبب في ذلك ىو التنويع في المصادر والمراجع ال غير 

% وكان سبب ذلك لعدم قدرتيم عمى 00.00أما الطمبة الذين كانت إجابتيم بال نسبتيم 

 التنقل وضيق الوقت.

 لإلعارة كافي؟ىل الوقت المخصص : 37السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %00 00 نعم
 %00 50 ال

 000 00 المجموع
 : يبين الوقت المخصص لإلعارة37جدول رقم 

 

-  
 : يبين  الوقت المخصص لإلعارة.37الشكل رقم  -

 

60% 

40% 

 نعم

 ال
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 :37تحميل السؤال  -

% من المبحوثين يكفييم الوقت المخصص 00توضح نتائج الجدول أعاله أن  -

لإلعارة وىي نسبة عالية الن المكتبة ليا نظام مناسب كل الطمبة بمختمف تخصصاتيم 

% ذكروا أن وقت اإلعارة لدييم انشغاالت 00والذين كانت إجابتيم بال تقدر نسبتيم ب

من ىي ربة منزل  وذكر البعض اآلخر أخرى فمنيم من ىو موظف وبالنسبة لإلناث ف

وقت اإلعارة يكون آخر يوم من األسبوع وىم ينيون دراستيم في منتصف األسبوع وىذا 

 .قادرين عمى البقاء حتى ذلك اليوممايجعميم غير 

 .المحور الثاني: طرق البحث بالمكتبة -

 كيف تعممت البحث بالمكتبة؟: 31السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %20.00 00 اجتياد فردي

 %50.00 00 اجتياد جماعي
 %00.00 00 توجيو من طرف آخر

 000 00 المجموع
 .يبين كيفية تعمم البحث بالمكتبة 31جدول رقم 
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-  
 .: يبين كيفية تعمم البحث بالمكتبة31الشكل رقم  

 :31تحميل السؤال  -

بأنيم الحظنا من الخالل النتائج المتحصل عمييا أن اغمب مجتمع الدراسة اجابو  -

% من 20.00تعمموا البحث بالمكتبة من خالل اجتيادىم الفردي المحض وذلك بنسبة 

خالل ترددىم اليومي عمى المكتبة واستعماليم نظام السنجاب لمبحث وبالمقابل نجد أن 

% تعمموا من خالل تجمعاتيم وقالوا نيم يتوجيون إلى المكتبة بشكل 50.00نسبة 

كانوا يتمقون  % فقد00.00بالجماعة بينما نسبة  و ىذاجماعي ويقومون بالبحث فإكتسب

توجييات من طرف آخر ويقولون أن األساتذة والمكتبيين ىم من كانوا يوجيونيم حيث 

 مرة.استعمموا المكتبة والسنجاب أول 

 

 

56.66% 26.66% 

16.66% 

 اجتهاد فردي

 اجتهاد جماعً

 توجٌه من طرف اخر
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 : ىل تحسن البحث في المصادر بالمكتبة؟30السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %50.00 00 نعم
 %50.00 00 ال

 000 00 المجموع
يبين كفاءة المستفيد بالبحث في المصادر  05جدول رقم  -

 المكتبية.
-  

-  
 المصادر المكتبية. : يبين كفاءة المستفيد بالبحث في30الشكل رقم 

 
 : 30تحميل السؤال  -

% من أفراد مجتمع الدراسة عمى أنيم يحسنون البحث في المصادر 50.00لقد اجمع -

داخل المكتبة ألنيم تعودوا عمى نظام السنجاب المتبع داخل المكتبة أما النسبة المتبقية 

76.66% 

23.33% 

 نعم

 ال



 الجانب الميداني
 

~ 106 ~ 
 

% أنيم ال يحسنون البحث وربما راجع ذالك إلى عدم ترددىم 50.00والتي قدرت ب 

 عمى المكتبة بشكل مستمر ودائم.

 : ماىي الطريقة التي تتبعيا في عممية البحث؟33السؤال -

 النسبة التكرار 
 %00 00 الفيرس التقميدي

 %000 00 اآلليالفيرس 
 000 00 المجموع

 : الطريقة التي يتبعيا المستفيد في عممية البحث.33الجدول رقم 

-  
 : يبين الطريقة التي يتبعيا المستفيد في عممية البحث.33الشكل رقم -

 
 : 33تحميل السؤال -

من خالل النتائج المتحصل عمييا في ىذا الجدول وجدنا ان كل المبحوثين يتجيون  -

الى الطريقة االلية لمبحث عن المعمومات وىذا بحكم اننا نعيش في عصر السرعة 

% لمبحث في الطرق التقميدية الن المكتبة ال تتوفر 00والتكنولوجيا وبيذا فقد كانت نسبة 

 التقميديعمى الفيرس 

0% 

100% 
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 ىل ىذه الطريقة تساعدك في احتياجاتك البحثية ؟ :33السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %00.05 00 نعم
 %00.05 00 ال

 %00.05 00 أحيانا
 000 00 المجموع

 : يبين الطريقة التي تساعد الباحث في احتياجاتو البحثية.33جدول رقم  -

-  
 في احتياجاتو البحثية.: يبين الطريقة التي تساعد الباحث 33شكل رقم 

 :33تحميل السؤال  -

% 00.05من خالل استقراء بيانات الجدول نالحظ أن الغالبية العظمى تقدر نسبتيم  -

من المبحوثين تساعدىم ىذه الطريقة في احتياجاتيم البحثية والسبب إال أن ىذه الطريقة 

أي البحث بالفيرس اآللي ىي السريعة في إعطاء النتائج الفورية تساعد الطالب عمى 

% فكانت لمذين أجابوا بعدم وجود أي مساعدة 00.05نسبة اكتساب الوقت والجيد، أما 

66.67% 

1.67% 
1.4 

 نعم

 ال

 أحٌانا
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% فكانوا 00.05وىذا ألنيم ال يتوجيون إلى المكتبة وال يستعممون فيرسيا، أما نسبة 

أحيانا ما يجدون ىذه الطريقة تساعدىم في تمبية احتياجاتو البحثية ألنيم ال يعتمدون عمى 

 مكتبي.بنك اإلعارة الداخمية وتوجيو مباشر من طرف ال

 ىل تجد صعوبات أثناء قيامك بعممية البحث؟ :37السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %20.00 02 أحيانا
 %00.05 05 دائما
 %00 00 نادرا

 000 00 المجموع
 : يبين الصعوبات التي تواجو الباحث أثناء قيامو بعممية البحث.37جدول رقم 

-  
 

 قيامو بعممية البحث. الباحث أثناء: يبين الصعوبات التي تواجو 37شكل رقم 
  
 :37السؤال تحميل  -

58.33% 

11.67% 

30% 

 أحٌانا

 دائما

 نادرا
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معظم أفراد العينة سبق ليم أن وجدوا صعوبات أثناء قياميم بعممية البحث حيث أن  -

% أجابوا بأنيم 00.05% فحين أن السبة القميمة 20.00النسبة العالية جدا قدرت ب 

ما يجدون صعوبات وذكروا % نادرا 00دائما ما يجدون عقبات، أما ىناك نسبة قدرت ب 

 ة.ة ويستعممونيا في بحوثيم العمميأنيم تعودوا عمى ىذه الطريقة البحثي

 ماىي أبرز ىذه العراقيل؟ :36السؤال  -
 النسبة التكرار 

 %00 50 قمة الحواسيب
عدم وجود اتصال مباشر 

 مع المكتبة
00 20% 

 %00 00 عدم وجود إعارة داخمية
 000 00 المجموع

 .: يبين أبرز العراقيل36رقم جدول  -

-  
 : يبين أبرز العراقيل .36شكل رقم 

 :36تحميل السؤال  -

40% 

50% 

10% 

 قلة الحواسٌب

 عدم وجود إتصال مباشر مع المكتبً

 عدم وجود اعارة داخلٌة
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% من الطمبة يجدون أن قمة الحواسيب تقف حاجزا 00يبين لنا الجدول أعاله أن  -

أمام قياميم بعممية البحث وسبب ذلك أنو يوجد طمبة كثر ال تستوعبيم كل األجيزة 

% فقد قالوا أنيم من الصعوبات عدم وجود اتصال 20الموجودة في المكتبة، أما نسبة 

يس في التخصص وكذا ال يقدمون لنا ما نريده مباشر مع المكتبي وذلك الن معظميم ل

% لمذين يقولون أن اإلعارة الداخمية ىي الطائف بحيث قالوا 00بدقة أما آخر نسبة كانت

 .أن المكتبة ليست ليا نظام يعتمد عمى اإلعارة الداخمية 

 ىل يقدم لك المكتبي مساعدة أثناء مصادفتك ىذه العراقيل؟ :السؤال السابع -

 سبةالن التكرار 
 %00.00 00 أحيانا
 %50 05 دائما
 %00.05 05 نادرا

 000 00 المجموع
في عملية  راقيل: يبين مساعدة المكتبي لمباحث أثناء مصادفتو ع37الجدول رقم 

 البحث.
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عراقيل في عممية ل  مصادفتواثناء  مباحثل:يبين مساعدة المكتبي  37رقم الشكل 

 .البحث
 

% من المبحوثين أحيانا 00.00لنا في ىذا السياق أن يتوضح  :37حميل السؤالت -

مايتمقون مساعدة من المكتبة أثناء مصادفتيم لمعراقيل وكما ذكرنا أنيم ليسوا متخصصين 

% منيم ذكروا أن المكتبي يقدم ليم مساعدة وىذا 50وليسوا عمى يقظة معموماتية أما 

وا أنيم نادرا مايتمقوا مساعدة من مايسجل عمييم تجاوز ىذه العراقيل نوعا ما أما من قال

 % والسبب ألنو لم يطمبوا المساعدة من المكتبي.00.05المكتبي فقدرت نسبتيم 

 المحور الثالث:الميارات المكتبية    -

 كيف اكتسبت ىذه الميارات ؟:31السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %22 00 بمفردك

 %52 02 من طرف األستاذ
 %50 05 من طرف المكتبي

 000 00 المجموع

68.33% 

20% 

11.67% 

 أحٌانا

 دائما

 نادرا
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:يبين كيفية اكتساب المستفيد الميارات 1مرق جدولال

 
 

 ة اكتساب المستفيد الميارات.يفي: يبين ك31شكل رقم 

 : يبين كيفية اكتساب المستفيد الميارات31قم ر : 31تحميل السؤال -

يفسر لنا الجدول أعاله أن معظم الطمبة اكتسبوا الميارات بمفردىم وىذا من خالل  -

تعودىم عمى البحث في النظام المتبع داخل المكتبة وتمرنيم عميو وقدرت نسبتيم ب 

% منيم قالوا أن األستاذ ىم من ساعدىم عمى إكساب الميارات كونو  52% أما نسبة 22

% 50المرشد األول لمطالب وتكوينو في مختمف مجاالت البحث وآخر نسبة قدرت ب 

من المكتبة والسبب أنيا ىي مكان البحث والمنطمق وقالوا أنيم اكتسبوا ىذه الميارات 

 التعمم البحث وكسب ميارات فيو.

55% 

25% 

20% 

 بمفردك

 من طرف استاذ

 من طرف المكتبة
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ىل المكتبة ساعدتك في اكتساب ميارات تتجاوب مع احتياجاتك  :30السؤال  -

 البحثية؟

 النسبة التكرار 
 %000 00 نعم
 %00 00 ال

 000 00 المجموع
ميارات تتجاوب مع احتياجاتو : تبيان دور المكتبة في إكساب الباحث 30جدول رقم 

 البحثية.

 

-  
ميارات تتجاوب مع احتياجاتو  : تبيان دور المكتبة في إكساب الباحث30شكل رقم 

 البحثية.
 
 
 

60% 

0 
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 :30تحميل السؤال  -

% يرون أن المكتبة ساعدتيم في اكتساب ميارات 000يتوضح لنا أن كل المبحوثين  -

أنيا أول منطمق ومكان لمبحث بيذا فإن تجاوبت مع احتياجاتيم البحثية وىذا راجع إلى 

التردد الدائم إلييا يجعل الباحث يكتسب ميارات تساعده عمى القيام ببحوثو األكاديمية 

 % لمذين أجابوا بال.00فحين قابمتيا نسبة 

 ىل أنت راضي عن تمك الميارات؟ :33السؤال  -

 النسبة التكرار 
 %00.05 25 نعم
 %0.00 05 ال

 000 00 المجموع
 .: يبين رضي المستفيد عن الميارات33جدول رقم 

 

-  
 : يبين رضي المستفيد عن الميارات.33قم الشكل ر 

52% 

3.33% 

 نعم

 ال
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 : 33تحميل السؤال  -

% من العينة المدروسة أنيم راضون عن تمك الميارات التي 00.05لقد ذكر  -

اكتسبوىا كونيم ال يجدون صعوبة أثناء البحث ويتمون بحوثيم بكل سيولة،وتكون في 

% وسبب ذلك 00.00المستوى  أما من ليسوا راضون عن تمك الميارات فقد قدروا ب 

 لتطورات التكنولوجية الراىنة .أنيم يريدون أن يطوروا أكثر فييا ليتماشوا وا

 نتائج الدراسة الميدانية: -

بناءا عمى ماتم التطرق إليو من المفاىيم والعناصر التي احتوتيا  نتائج عامة لمدراسة:

الفصول النظرية، ومن خالل ماتم التوصل إليو من النتائج في الجانب الميداني يمكن أن 

 نقدم النتائج العامة لمدراسة وذلك عمى النحو التالي :

جونو في إعداد اأنيم دائما يزورون المكتبة ألنيا توفر ليم مايحت %20.00ترى نسبة  -

 بحوثيم وتنمية ثقافتيم.

ت عينة الدراسة كانت عدد مرات زيارتيم لممكتبة مرتين أكبر نسبة مسجمة من إجابا -

 .%02في األسبوع بحيث تقدر نسبتيم 

 .%00عنو نسبة  تبة من اجل استعارة الكتب حيث عبر يأتي المستفيد إلى المكت -

وقت اإلعارة غير كافي بالنسبة لمطمبة، وىذا ما يدفعيم لمتأخر في إرجاع الوثائق  -

 لمعقوبة وىذا يؤثر سمبا عمى السير الحسن لممكتبة.المعارة، وتعريض أنفسيم 
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من مجتمع الدراسة أن أنواع المصادر والوثائق التي نستخدميا  %02ترى نسبة  -

 تمثمت في الكتب.

 من مجتمع الدراسة أنو دائما ماتغطي المكتبة احتياجات المبحوثين. %22ترى نسبة  -

غير مكتبتيم  أخرىمن مجتمع الدراسة أنيم يستعممون مكتبات  %00.05ترى نسبة -

 ألنيا توفر ليم المعمومات المطموبة.

 تعمموا البحث بالمكتبة باجتياد فردي. %20.00ترى نسبة  -

 من عينة الدراسة أنيم يحسنوا البحث في المصادر بالمكتبة  %50.00تؤكد نسبة  -

 .اآلليأن الطريقة التي يتبعيا المبحوثون ىي عن طريق الفيرس  %000تؤكد نسبة  -

تساعدىم في  اآلليمن عينة الدراسة طريقة البحث في الفيرس  %00.05ترى نسبة  -

 تمبية احتياجاتيم البحثية.

 أحيانا مايجدون صعوبة أثناء عممية البحث . %20.00ترى نسبة  -

مباشر مع  اتصالعدم وجود أبرز العراقيل تظير في أنو  أن %20تؤكد نسبة  -

 المكتبي .

مايقدم ليم المكتبي مساعدة أثناء  أحيانامن مجتمع الدراسة انو  %00.00ترى نسبة  -

 مصادفتيم ليذه العراقيل .

 الميارات بمفردىم. اكتسبوامن عينة الدراسة أنيم  %22تؤكد نسبة  -
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البحثية كميا  المكتبة ساعدت المستفيدين باكتساب ميارات تتجاوب مع احتياجاتيم -

 من عينة الدراسة. %000حيث قدرت النسبة ب

 المستفيدين راضون عن تمك الميارات. أنمن عينة الدراسة  %00.05ترى  -

 :النتائج عمى ضوء الفرضيات -

 بآخرولنا أن تكون معبرة بشكل أو امن خالل المعمومات التي استقيناىا من الميدان ح

 عن ميارات التكوين الوثائقي بمكتبة كمية العموم االجتماعية.

ومن منطمق الفرضيات التي شكمت أساس دراستنا يمكن استخالص النتائج التي توضح 

 . لعموم االجتماعية بجامعة مستغانمميارات التكوين الوثائقي بكمية ا

 الخاصة ب الفرضية األولى فيما يخص: 

  كثيرة يشكو نقائصالتكوين الوثائقي بكمية العموم االجتماعية . 

تحققت ىذه الفرضية حيث تبين من خالل دراسة وجود مشاكل عديدة وىذا من خالل  

إجابات المبحوثين من مستفيدين والذين بينوا أن المكتبة ال يوجد بيا تكوين وثائقي معبرة 

% وىو تكوين فردي وكذلك التكوين الجماعي الذي 50.05% ونسبة 20.05عنو نسبة 

 %.00.00قدرت نسبتو ب تمقاه الطمبة داخل المكتبة حيث

 .وأكد المستفيدين أن ىناك توجيو من طرف أخر في كيفية البحث بالمكتبة 

 :الفرضية الثانية والتي مفادىا 

 .تكوين المستفيدين ضرورة تحتميا صعوبة البحث الوثائقي 
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% من أفراد عينة الدراسة الذين ال 20.00ىذه الفرضية غير محققة وىذا ما أكدتو نسبة 

% من أفراد عينة 00إضافة إلى نسبة  طرق البحث عن المعمومات أحيانا،يجدون 

الدراسة الذين أدلوا أن ما يتمقونو من تكوين وثائقي يساعدىم عمى تنمية الذات والقدرات 

% من مجتمع 00.05الشخصية خاصة مع التطورات التكنولوجيا الحاصمة، وكذلك نسبة 

 ة.داخل المكتب عن المعمومة الدراسة الذين يتمقون صعوبات في البحث

  والتي مفادىا: الثالثةالفرضية 

 خدمات المكتبة تغطي احتياجات المستفيدين. 

% والذين 22ىذه الفرضية تحققت ىذا ما أكدتو عينة الدراسة التي أجريت معيم بنسبة 

أجمعوا عمى أن مكتبة الكمية تمبي احتياجات المستفيدين، وىناك عينة دراسة قدرت نسبتيم 

 % أكدوا أن المكتبة لم تغطي احتياجاتيم البحثية من خدمات المكتبة.02ب

 اقتراحات: -

لقد تعددت اقتراحات المستفيدين فيما يخص السير الحسن لمكتبة كمية العموم االجتماعية 

 ونمخصيا فيما يمي: 

  الخارجية لمكتب . اإلعارةتمديد مدة 

 االنترنت في المكتبة. إدخال 

  مساء.05:00الساعة  إلىتمديد فتح المكتبة 

  النسخ لمطمبة وخاصة في قاعة الدوريات. آلةتوفير 
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 .زيادة عدد الموظفين المتخصصين في مجال 

 عن المقتنيات الجديدة عن طريق نشر قوائم بالعناوين. اإلعالن 

  وممتقيات وندوات حول التكوين  أيام دراسيةتخصيص. 

  في المكتبات .تدريس مقاييس حول التكوين 
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 خاتمة :

ضروري  أمرموضوع التكوين الوثائقي لدى مستفيدي المكتبات الجامعية  إن      

عطاءفي تطوير القدرات والميارات المكتبية المكتسبة،  أىميةالمحال ، ذلك لما لو من    وا 

 أساسيواالبتكار في المعمومات والتحكم فييا . ويعتبر التكوين مدخل  اإلبداعروح 

ستراتيجية المستفيدون عند استخدام المكتبة لممشاكل والعراقيل التي يواجييا  مالئمة وا 

 المعمومات . إلىلغرض الوصول 

ذي ال األمراالرتقاء بالثقافة المكتبية والثقافة المعموماتية ،  إلىفالتكوين عممية تيدف 

وتبادل  إنتاججديد يسمح بتحضير الطالب لميام  أفقالمعمومات  إعطاء إلىيؤدي 

خالل نشاطو العممي والميني مستقبال ، وبالتالي سوف يكون المعمومات التي يستعمميا 

 تكوينا جامعيا في المستوى ينمي قدراتو ويكسبو الميارات الالزمة لممشاركة في الحياة .

عمى التكوين الوثائقي لدى مستفيدي المكتبات الجامعية ، يوصى  صار الدراسةونظرا القت

بضرورة إجراء المزيد من الدراسات في مجال التكوين الوثائقي وتطبيقو عمى أنواع 

المكتبات األخرى ، مع وجوب اىتمام المكتبات الجامعية بتكوين وتنمية ميارات مستفيدي 

عمى إعطاء مردودية  اكبر وأنجع وىذا  المكتبات والمعمومات وتوفير محيط عمل يساعده

مايزيدىم من الثقة بأنفسيم ويكسبيم معارف جديدة ويمكنيم من إتقان أعماليم وبالتالي 

  اإلبداع فييا .
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

-مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس   

و اإلنسانية االجتماعيةكلية العلوم   

 شعبة علم المكتبات

 

 

 إستمارة إستبيان

تخصص نظم المعمومات التكنولوجية  في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر

الحديثة و التوثيق و الموسومة ب" التكوين الوثائقي لدى مستفيدي المكتبات الجامعية" دراسة 

.االجتماعيةميدانية بمكتبة كمية العموم   

ومن أجل ذلك نرجو منكم محاولة اإلجابة بكل مصداقية و تأكدوا أن معموماتكم ستكون 

العممي.لمبحث  محفوظة و لن تستغل إال  

 األستاذ المشرف: 

 إعداد الطالبتين: وزار سميمان  

 ول فاطيمة غ
 بمعربي زهرة    

 

 نشكركم عمى حسن تعاونكم



 البيانات الشخصية:

 الجنس:           ذكر                         أنثى

وأكثر 02من            02إلى  02من             02إلى  02السن:             من   

 التخصص:........................................................

ماستر                   دكتوراهالمستوى:     ليسانس                  

التردد عمى المكتبة المحور األول:  

 ىل تزور المكتبة؟  -1
 دائما              أحيانا                            نادرا

 ما عدد مرات زيارتك لممكتبة؟  -0

 مرة في األسبوع           مرتين في األسبوع            بشكل يومي

 من أجل؟ تأتي إلى المكتبة -0

الكتب           قراءة المقاالت          اإلطالع عمى المذكرات و  استعارة 
 األطروحات

 ماىي أنواع المصادر و الوثائق التي تستخدميا؟  -4
المجالت و        انترنتكتب       قواميس          تقارير          

 الدوريات
 ؟احتياجاتكىل خدمات المكتبة تغطي  -2

 دائما               أحيانا                نادرا



 ىل تستعمل مكتبات أخرى؟ -2
 نعم                        

 ىل الوقت المخصص لإلعارة كافي؟  -7
 نعم                                ال

 طرق البحث بالمكتبة ؟المحور الثاني:

 كيف تعممت البحث بالمكتبة؟ -1
 جماعي          توجيو من طرف آخر جتيادافردي         اجتياد

 ؟ىل تحسن البحث في المصادر بالمكتبة-0
 نعم                            ال

 ماىي الطريقة التي تتبعيا في عممية البحث؟ -0
 الفيرس التقميدي                     الفيرس اآللي 

 البحثية؟ احتياجاتكىل ىذه الطريقة تساعدك في  -4
 ال                         أحيانا                نعم  

 ىل تجد صعوبات أثناء قيامك بعممية البحث؟ -2
 أحيانا                        دائما                  نادرا

 ما أبرز ىذه العراقيل؟ -2
 مع المكتبي قمة الحواسيب                        عدم وجود اتصال مباشر

 ارة داخمية عدم وجود إع
 ىل يقدم لك المكتبي مساعدة أثناء مصادفتك ليذه العراقيل؟ -7

 أحيانا                  دائما                نادرا

 



 الميارات المكتبية المكتسبة  المحور الثالث:
 ىذه الميارات؟ اكتسبتكيف   -1

 من طرف المكتبي  األستاذبمفردك                         من طرف 

 

 البحثية؟ احتياجاتكميارات تتجاوب مع  اكتسابىل المكتبة ساعدتك في 

 نعم                       ال

 ىل أنت راض عن تمك الميارات؟ -0
 نعم                       ال

 

 

 

 
 



Résumé : 

Le but de cette étude hotsulait lumière sur la composition 

documentaire soumis aux bénéficiaire des bibliothèques 

universitaires dans nos efforts pour mettre en évidence la réalité 

de la composition des bénéficiaires a utiliser la bibliothèques et des 

les familiariser avec les moyens de recherche et de services de 

bureau conduit disponibles a l’efficacité des bibliothèques et de 

l’utilisation utilise de manière positive afin d’atteindre ses objectifs 

en adoptant l’approche descriptive et études sur le terrain spécial 

systématique et théorique et deux sépares. 

 L’étude a conclu qu’une série de résultats généraux est qu’il ya des 

difficultés a accéder a l’information et l’utilisation des méthodes de 

recherche de la bibliothèque. 

Mots-clés : 

Configuration, la configuration documentaire, documents, 

bénéficiaires, bibliothèques universitaires.  



 ممخص:

هو تسميط الضوء عمى موضوع التكوين الوثائقي لدى مستفيدي إن الهدف من هذه الدراسة 

المكتبات الجامعية سعيا منا عمى إبراز واقع تكوين المستفيدين عمى استخدام المكتبة 

وتعريفهم بطرق البحث فيها والخدمات المكتبية المتاحة يؤدي إلى فعالية المكتبات 

استخداما ايجابيا من اجل تحقيق أهدافها ،اعتمادنا عمى المنهج الوصفي واستخدامها 

 التحميمي وتضمنت الدراسة فصل منهجي وفصمين نظريين وفصل خاص بالدراسة الميدانية .

بمجموعة من النتائج العامة تمثمت في أن هناك صعوبات في الوصول وقد خمصت الدراسة 

 مكتبة.إلى المعمومة واستخدام طرق البحث بال

 الكممات المفتاحية :

 التكوين، التكوين الوثائقي، الوثائق، المستفيدين، المكتبات الجامعية، الوثائق. -
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