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 وإرشادته ونصائحها القيمة من أجل إعداد هذه المذكرة   

 وشكر كذلك لجميع أساتذة تخصص علم المكتبات 

 ومعلومات وإلى كل من ساعدنا وكان لنا عون 

 وسند في العمل .
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 على قلبي وزوجها وأوالدها .

 إلى صدفة حياتي عبد القادر وعائلته الذين كانوا سند وعون لي 

 وإلى كل أحباتي وأقاربي من قريب وبعيد 

 وإلى زميالتي بمذكرة "عائشة"

 . وزميالتي المقربات وبالمشوار الدراسي
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من الرحمة وقل ربي إرحمهما               "إلى من قال فيها الرحمن "وإخفض لهما جناح الذل

 .23كما ربياني صغيرا ."       سورة األسراء اآلية 

من عندما أراها تحلو لي الحياة... إلى من رعتني وأنا إلى سفيرة الحياة والحنان .... إلى 

إلى التي مهما وليدة ... وسهرت عليا وأنا صبية ...وساندتني وأنا شابة إلى عطر الدنيا ...

سقيتها من دماء قلبي فلن أفيها حقها ...إلى أمي الغالية  أطال هللا في عمرها  وشفاها إليك 

 حبيبتي "أمي فاطيمة "

 ني وحماني ،وكافح لتعلمي وأحاطني بعطفه وعطاءه إلى الذي رعا

 رمز التحدي والوفاء والدي العزيز على قلبي "لزرق".

 الى أختي العزيزة "سنية "واخواتي األعزاء حفظهم الرحمن وأدمهم لنا 

إلى قلبي وأبنائهم "محمد إلى زوجات إخواتي األحباب 

 األمين،سندس،سلسبيل،هدى،كنزة،وهيبة" 

 .و"كتاب"فراد عائلة "بن أحمد" و "بلبشير" وإلى كافة أ

                          إلى الذي سيكون سند حياتي "لمين "                                                

 ميالتي التي تقسمت معي هذا العمل  "حيدرة حنان "وإلى ز

 " ،جمعية،شهرةريةوإلى صديقاتي بمثابة أختي "يمينة ،حفيظة ،وردة ،فاطمة،مختا

 وكافة زميالتي بالمشوار الدراسي 
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 مقدمة

تميزالعصرالحديثبتغيراتإجتماعية،إقتصاديةوثقافية،وبعدظهوراإلكتشافاتالعلمية

تطور يحقق ،الذي السليم العلمي بالتنظيم زائد إهتماما ذلك تطلب ،حيث وتكنولوجيا

افةإلىض.إذاأصبحتالحاجةماسةإلىالتعليماألفرادوالجماعات،باإلالمجتمعاتوتقدمها

تنميةقدراتهمالعقلية،ورعايةمواهبهموميولهم،ورغابتهموتطويرهالألفضل.

التغيراتفكانتالمكتبةهيذلكالجسرالرابطبينالثقافاتوالعلومالمختلفة ونتيجةلهذه

ماعيةومؤسسةعلميةوثقافيةتتطلبهذاالوضعالجديدتالمكتبةظاهرةإجتكلها.فأصبح

المؤهلون األفراد إال بها يقوم لن التي العلمية األسس على ،تقوم مكتبة خدمات توفير

أكاديميافيكافةمجاالتعملهمومسؤولياتهم،لضمانهذاالتأهيلكانالبدمنتأسيسعلم

المجالوهوع بتكوينمختصينفيهذا يهتم مكتباتومعلجديد يعتبرعلمماتولم ،وإذ

المكتباتمنالعلومالحديثةالتيدخلتفيمجالالدراساتالجامعية،حيثشهدهذاالعلم

الحرب أعقبت التي فترة ،خالل والمؤسساتية األساسية مفاهيمه في متعاقبة تطورات

نالتاسععشر،وإالالعالميةالثانية،معأنبوادرهذهالتطوراتقدظهرتمندبدايةالقر

ل ،وذلك الماضية الثالثة العقود في معدالته من زاد تأثيرها سرعة علىأن الطلب شدة

في المساعد األول المصدر بإعتبارها معاصر مجتمع أي في إليها والحاجة المعلومات

عملية.

أ بإحتاللهصدارة البشريةوجوهرها العملياتلتنميةموارد يعتبرالتكوينأحد وليةفيإذ

العالمأحدالسبللسدالمهمةلتكوينوسدالعجزوالقصورفينوعيةالخدماتمنطرف

المؤسسة،وهوالموضوعأساسيمنالموضوعاتلمالهتزايدواإلهتمامبالتكوينوأصبح

تزويد هو ،وهدف ومعارفهم قدارتهم تحسين أجل من به لقيام ملحة حاجة للموظفين

وتحسينوتطويرالمتكونينبالمعلومات لهم األعمالالموكولة عنطبيعة وأساليبجديدة

كلإيجابيوبالتاليرفعمستوىأدائهم.ولةتغييرسلوكهموإتجاتهمبشمهاراتهم،ومحا
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 ب

ذاخل الفرد تدرج لمدى ،ومقياس البشري للنهوضبالعنصر عامل أهم التكوين يعتبر

التقدمالتكنولوجيوتعميمالثقافاتالمهنيةالمؤسسةوالمجتمعوخيارالرفعالتحديومسايرة

تىتتمكنالمؤسسةمنتنميةمردويتهاوالمحافظةهمح،ورفعمنكفاءةالموظفينومهارات

والمهني العلمي مستواهم تحسين من تمكنهم فرضللموظفين ،منح خدماتها جودة على

م المرغوب مستوى إلى الوصول أجل من والمهنية للترقيات اإلستقرار،ويؤهلهم ن

والفعالية.

 عالقة لتطرح الدراسة األساسجاءتهذه هذا وعلى المكتبي بمردودية ،الذيالتكوين

يشكلإحدىالركائزالسيرالحسنللمؤسسة،وماتسعىالمؤسسةالجامعيةإلىتحسينأداء

موظيفهاإلكتسابالمعارفوالمهارات.

 تناولتهذا الموضوعمنخاللخطةالبحثالتيستشملوبناءعلىماسبقفإندراستنا

علىمقدمة،الفصلالمنهجي،الفصلالنظريوالفصلالتطبيقي،يحتويالفصلالمنهجي

 الموضوع منهجية للدراسة مدخل اإلشكال،على نطرح ثم سابقة دراسات خالل من

أماالفصلالنظرييحتويعلىفصلينيتمفيهعرضفيوالفرضياتوالتساؤالتالبحث،

 األول ومحتوياته،ثمالفصل مبادئه ،أهم ،أهميته وأهدافة ،حوافزه التكوين مفهوم تحديد

التكوينفيعلمنعرجإلىمفهومتخصصعلمالمكتباتوأهدافهوفئاتالعاملين،ثممفهوم

تطرقناإلىالفصلالثانيأما،وتكوينوأهممستوياته،وظائفهومشكالتالمكتباتومعلومات

مفهوم )الوظيفي( المهني واألداء األداءمردودية تقييم ومقومات وأخطاء تقييم ،أهداف

المهني الفصلالتطبيقيسايخصصلعر،ودورالتكوينفيتحسيناألداء ضوتحليل.أما

التيوزعتبالمكتبةومناقشةنتائجالدراسةمنخاللإستمارةإستبانةالتيإعتمدناعليها

هذا، إثراء وبالتاليوصولوإلىنتائجوطرحبعضاإلقتراحاتالتينحاولمنخاللها

الموضوع.
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 الدراسات السابقة 

لفت هذا الموضوع إهتمامات العديد من المتخصصين في مجال المكتبات ،وإنعكست تلك 

اإلهتمامات في بحوثهم ودراساتهم ووجهات نظرهم ،فهناك العديد من الباحثين من جعلوا 

بإحتياجات تطوير التكوين المكتبي الجامعي بالجزائر ،ومدى توافقه مع متطلبات اإلهتمام 

 المهنة المكتبية ضمن أولوياتهم وهي كاآلتي :

بعنوان :التكوين في علم المكتبات وأثره على  2006ـ دراسة الدكتور محمد صالح نابتي 1

ة التي يتسم بها السير الحسن المكتبات الجامعية ،حيث تعرض في هذه الدراسة الميز

تخصص علم المكتبات والمتمثلة في مزواجته بين النظري والعملي ،كذلك هوالحال في 

التكوين الذي يشترط الجامعة لتحصيل العلمي والمكتبة للتأهيل العملي ،حيث قدم الباحث 

 نموذجا عن التكوين الجامعي في قسم علم المكتبات بجامعة قسنطينة .

التي قدمها كمذكرة تخرج لنيل الديبلوم العالي للمكتبيين  1998مراد  ـ دراسة األستاذ كريم2

 ةمع الممارسة الميدانية :مدينة قسنطينبعنوان :التكوين في علم المكتبات ومدى التالؤم 

قسنطينة يحاول من خالله إبراز أهم  ةنموذجا حيث قدم الباحث نموذجا لمكتبات مدين

،وذلك من خالل المشاكل التي تواجه المكتبيين أثناء  النقائص الموجودة بالتكوين الجامعي

تأديته مهامهم ،ومحاولة سد هذه الثغرات بإستغراضه منه جملة من المقترحات تهدف لرفع 

 من التكوين العالي ،وبالتالي ضمان مستوى مهني الئق .

 الدراسة  اإلشكالية 

كالية ما ،خاصة في شندرج تحت إكثيرا مايتبادر لذهننا العديد من التساؤالت التي ت       

صب في موضوع ما ت التي تالمجال الذي نكون فيه أي تأثر به .فاإلشكالية هي الصعوبا

وجود نقطة ضعف أو مجاالت البحث العلمي والتي تعني .فغالبا ماتتردد كلمة اإلشكالية في 

ها بإمكان صعندها وتفح ي مجال من المجاالت وتتطلب التوقفنقص أو صعوبة ف

إطار تخصص العلمي  ومعالجتها وترتبط عادة بإختصاص الباحث وتجري معالجتها في

 الدقيق .

لقد كان العلم والزال منذ األزل مجموعة من التخصصات والتفرعات تدرس عبر العالم 

علم المكتبات هو علم أوتخصص بإختالف في جامعات دول العالم  :لكن بإختالف مثال
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أو إنعدمها ،فهذا العلم يشكل حيزا أو مجاال متميزا من مجاالت لتوفر أشياء وإفتقار أخرى 

المعرفة البشرية له موضوعاته المحددة وإرتباطاته وعالقته بالمجاالت األخرى ،حث هناك 

كز التعليم المختلفة عبر العالم والوطن بصفة عامة اه عبر الجامعات ومربإختالف في تدري

لم وبدايته األولى كانت بالو.م.أ فهي السبقة إلكتشاف ،فتاريخ هذا العوالجزائر بصفة خاصة 

وإحتضان العلوم ،ولكن سبب وصوله للجزائر هواإلستعمارلذلك تاريخ بالنسبة للجزائر 

هوفرنسا ،فقد كانت بدايته في الستينات بمعناه إقتصاد المكتبات ،ثم إنتشر في مختلف أقطار 

ـ 1974زائر بالتحديد سنة بالنسبة للج م العربي متأخرا خاصةالعالم فكان وصوله للعال

 السنة أول لظهور المعهد علم المكتبات بالجزائر العاصمة .فقد كان في هذه  1975

كم عرف هذا العلم مجموعة من التغيرات والتطورات الكبيرة خاصة مع ظهور تكنولوجيا 

لما قائما وتطور اإلعالم اآللي ،فلم يعد هذا التخصص مجموعة من التقنيات بل أصبح ع

بذاته يقوم على مجموعة من المعارف والكفاءات ،وكذا المهارات فهذا العلم يدرس في 

وغيرهموبطرق جد متطورة ومختلفة مختلف واليات الجزائر :قسنطينة .مستغانم .وهران 

في بعضها ،سواء من ناحية المقاييس )المواد( بصفة عامة والتدريس بصفة خاصة ونتاجه 

صة من ناحية التكوين . فالتكوين ضرورة حتمية في كل مجاالت توحي على ذلك خا

ف األنظمة حتى تتمكن من األداء لركائز األساسية التي تصنعها مختلالمعرفة البشرية ،فهو ا

وظائفها المتمثلة في تقديم أحسن الخدمات وعلم المكتبات والمعلومات هوأحد هذه المجاالت 

 يمكن للمعرفة البشرية اإلستغناء عنه .لما فيه من الذي يمكن إعتباره مجاال محوريا وال

دور كبير تنظيم المعرفة خاصة ونحن نعايش مع تطورات سريعة جدا مست ميادين نشر 

قد يكون الهدف األساسي من التكوين هوتحسين ارف بوجهيها التقليدي والحديث ،والمع

حقيق أهدافها واإلرتقاء الخدمات التي ترى في التكوين إكساب عمالها مهارات متطورة لت

ية المكتبي عامة ،باإلضافة إلى أن التكوين دأكثر بالمهنة المكتبية خاصة وتحسين أداء مردو

يساهم في تلقين المكونين الطرق واألساليب النظرية والعلمية التي تساعد على التحكم في 
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دون أن نهمل  هذا السبيل الكبير من المعلومات بالسرعة المطلوبة وبتكاليف جد مدروسة

بحت اآلن التكنولوجيا الجديدة ص،حيث أ  افته للتكوين الفعال لتكنولوجيا الحديثة وماأض الدور

للمعلومات واإلتصال محور لكل نشاطات المهنية ،بما فيها مهنة المكتبات ،فتفكير في فتح 

سريعة التكوين الجامعي في علم المكتبات والمعلومات في جامعة جاء لمواجهة التطورات ا

والمتسارعة التي يشهدها عالم المعرفة ،بحيث يعتبر التكوين هذا العلم ركيزة أساسية خاصة 

ائقية على إختالفها حتى تتمكن من األداء الفعال ثفي أنظمة اإلعالم أو المؤسسات الو

يدة لتحقيق الهدف المرجوا ،فبرغم من كل هذا فالتكوين ومع كل ما خط من جومردودية 

خطوات كبيرة من حيث األمكنة واألوطان إال أنه الزل يبحث عن مكانته ومهنته التكوينية 

نطرح اإلشكال التالي مامدى إنعكاس التكوين على هنا ي الدول النامية، من فخاصة 

 المهني )الوظيفي(؟مردودية  المكتبيين وتحسين أدائهم 

 تساؤالت الدراسة 

 المكتبي في جامعة ؟ اعد التكوين في تطوير قدرات كيف يس 

 مامدى تأثير التكوين على المهنة المكتبي وفيما يساهم ذلك ؟ 

 هل هناك برنامج خاص بالمكون لرفع من أدائه ؟ 

 ماهو دور التكوين في تحسين األداء المهني )الوظيفي( ؟ 

 

 :الفرضيات    

تعبر الفرضيات عن األسباب واألبعاد التي أدت إلى اإلشكالية وتكون مبنية على معلومات 

أو تخمين ذكي وحل محتمل إلشكالية البحث ،كما أن الفرضيات تجعلنا نقوم بوضع تفسير 

مؤقت ألشكالية ،وعلى هذا أساس ينبغي على الباحث اإلستفادة من مايشغل فكرة من 

 فرضيات التالية .البديهيات ومنه طرحنا ال
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 الجامعية. أداء الموظف بالمكتبة التكوين ضرورة حتمية يساهم في تحسينـ 1

 لى نجاح تكوين المكتبي أثناء أداء الخدمة بالمؤسسة الجامعية .تؤثر برامج التكوين عـ 2

 مصصطلحات الدراسة :

 التكوين :

دا المصصطلح ه formeمشتقة من الفعل شكل  formationكلمة : التعريف اللغوي 

،يعني تكوين  2002الصادر سنة  le petite sorceحسب القاموس الينبوع الصغير 

،تدريب ،تشكيل ،إنشاء
1
 2004"وحسب المعجم الفرنسي العربي المنهل الصادر سنة  

تعني تكوين ،تأليف ،تربية ،تهذيب ،تنشئة ،تكون ،تشكل
2

". "وحسب القاموس الكافي 

فهي مرادفة لمعاني تكوين ،تشكل ،تكون ،تدريب 2012الصادر سنة 
3

" "وفي القاموس 

نجدها مرادفة لكلمة تدريب  2012 الصادرسنة la rousse(الروس)

4
apprentissage وكلمة تدربpaireun formation أما قاموس ،robert  الصادر

 constitutionتشكيل وتكوين(،) composition:فهيمرادفة للمعاني التالية 2011سنة

)تكون( وكلمة  Geneseإعداد ،   eleboration،)إحداث(  creation،)إنشاء(

formation  لك التعليم المستمر حسب نفس القاموس تعني كذ.
5

 

عرف التكوين بأنه نشاط يقوم عن طريق نقل محتوى األفكار التعريف األصطالحي :

عملية جديدة ،بتحويل عميق للبناء السيكولوجي واإلجتماعي لألفراد  ومبادىء الحكم وأنماط
                                                           

1Moussa .G2002.la petite sourse .dictinnaire francais – arabe .bayort .dar el rateb – gamiah p 
133. 

 .544،بيروت : دار اآلداب للنشر والتوزيع .ص  33.المنهل:قاموس فرنسي ـ عربي ،ط2004إدريس سهيل .2
3Al – kafi .2012.dictinnaire de poche est les références lingutsiques du francais – arabe  

cinquéme ,editionbeyout ;assala, p 117.  

4La rousse .2012.dictionnaire ;francais – arabe ,paris ; éditeur France p 257. 

5La robert .2011.dixelle dictinnaire ;illustré 3éme edition paris ;editeur France p 758. 
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وفي تعريف آخر فيه أن التكوين عملية تقوم بنقل مجموعة مترابطة من المعارف 

والمهارات تؤدي الفرد إلى تغيير عام وتسمح له بالقيام بالمهام األخرى .
1

 

والتدريب فهو تنمية منظمة وتحسين التكوين هو التعليم ،التدريس التعريف اإلجرائي :

تلفة كات المتطلبة في مواقف العمل المخاإلتجاهات والمعرفة والمهارات ونماذج السلو

 ،فالتكوين يهدف إلى تكييف المكون وتهيئته للعمل .

 المكتبي 

 librarinإن مصطلح مكتبي هو ترجمة لما يعرف في اللغة اإلنجليزية التعريف اللغوي : 

ويقابله في اللغة العربية أمين المكتبة ،غير أن هذا األخير   bibliothécaireوالفرنسية 

في وظائفه قريبة إلى تسسير المحفوظات والسجالت منه إلى مهام المكتبي ومسؤولياته 

إدارة المعلومات بالمكتبة أو مراكزالمعلومات .
2

 

المكتبي هو من توكل له مسؤولية القيام بوظيفة أو مجموعة من التعريف اإلصطالحي :

الوظائف المرتبطة ببعضها البعض من أجل تسيير الوصول إلى معلومات والوثائق 

الموجودة علو مستوى المكتبة وتقديمها إلى جمهور المستفيدين منها .كما أنه مسؤول عن 

بة أو المؤسسات الملحقة .عملية التدريس والتكوين سواء عللى مستوى المكتدعم 
3

 

ويعرف المكتبي بأنه المكلف باإلجابة على حاجات المجتمع من ثقافة ومعلومات وترفيه 

،فينشئ ألجل ذلك المجموعات ويضمن للمواطن تقييمها وإستعمالها ،وهو واع بمسؤوليته 

بادئ التي ويطيق القوانين والتنظيمات ويحترم المستفدين ومجموعاته ومهنته، كما يحترم الم

 تنجم عنها .

                                                           
الطالب الجامعي :دراسة ميدانية بجامعة المنتوري قسنطينة مزيش ،مصطفى .مصادر المعلومات ودورها في تكوين  1

 . 8،ص 2009:قسم علم المكتبات ،

. 75بدر أحمد .المذخل إلى علم المكتبات والمعلومات ،الرياض :دار المريخ ،ص  2 

 .188،ص 2010مقناني صبرينة .من خازن الوثائق إلى المكتبي الرقمي .مجلة دراسات ، 3
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المكتبي هو وسيط بين المستفيد والكم الهائل من أوعية المعلومات التعريف اإلجرائي :

علوماتية ،ووضعها في متناول المستفدين بتكوين المجموعات الوثائقية والم ،وترتبط مهمته

 وأيضا بتسيير وتنظيم المكتبة وبتكوين المستفدين .

للجهود التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهام الذي بالتالي األثر الصافي األداء : "

يشيرإلى درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد "
1

 

"النتائج المرغوبة التي تسعى المنظمة لتحقيقها ".   
2

 

ه وعليه نقول بأن األداء يتمثل في المخرجات أو النتائج التي يحققها العامل خالل تأدية مهام

 بشكل المطلوب منه وذلك لتحقيق أهداف المؤسسة .

 المردودية 

مشتقة من فعل رد ألي رد ومعناه إعادته على تمام أي بدون نقص منه التعريف اللغوي :

 على أقل ومعنى اللغوي هوالشيء الذي يمكن أن نتبع لنا مردودا أو عائد .

 أما أصل المردوية فهي مردود أو عائد .

مردودية تقيس مدى تحقيق مشروع مشتريات متعلقة بأداءاألنشطة حي :التعريف اإلصطال

وهيكل التكلفة، كما أنها تعبرعن حصيلة النتائج السياسية والقرارات التي إتخدها المشروع 

فيما يخص السيولة والوضع المالي .
3

 

                                                           
 .213،ص 2003السلوك التنظيمي ،دار الجامعة الجديد ،]د.ط[، مصر ،سلطان .محمد سعيد أنور 1

خالد محمد نبي حمدان ،وائل محمد إدريس .إستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي منهج المعاصر ،دار البزوري العلمية 2
 .383،ص 2009األردن،للنشر ،]د.ط[،

دية المؤسسة اإلقتصادية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس فاطمة بن ربعة ،حادة بولمسام .أثر التكوين على مردو 3

 .48،ص 2004جامعة البليدة ،
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وع فالمردودية هي النتائج المتوصل إليها أو المتحصل عليها في مشرالتعريف اإلجرائي :

 ما .

 أهمية البحث :

تكمن أهمية الدراسة في التعرف على وظيفة أساسية من وظائف الموارد البشرية ،إال وهي 

التكوين وكيفية تسييرها خاصة وأن وظيفة التكوين تساهم بفعالية في تحقيق أهداف وظيفة 

 المؤسسة الجامعية .

وحقه في التكوين لمواكبة ،ـ اإلطالع على وعي الموظف بأهمية تحديد المعرفة اإلدارية 

 تطورات العصر 

 ـ التنمية الشخصية والوظيفية للموظف من خالل تكوينه .

 ـ تحديد معلومات ومعارف الموظف وتعديل سلوكه وإتجاهاته .

 والخارجية .ع المتغيرات الداخلية ـ السعي لتكييف المكتبي أو الموظف م

 أهداف الدراسة :

إن أي باحث يقوم ببحث العلمي في أي مجال كان البد أن يكون له هدف أو مجموعة من 

األهداف المحددة يرجوا بلوغها من خالل بحثه ،و نظرا ألهمية الموضوع التكوين ودوره 

العاملة في تحسين مردودية المكتبي وعالقته بسياسة التوظيف وكيفية التخطيط للقوة 

وتنميتها من خالل برامج التكوين لتأهيل المكتبي ورفع كفاءاتهم المهنية بما يوافق 

 موهالتهم.

وفي ضوء اإلشكالية البحثية وباإلطالع على مختلف الدراسات النظرية التي تناولت هذا 

الموضوع بالدراسة والتحليل واإلطالع على مجموعة من الحقائق المتعلقة بالتكوين بصفة 
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في الجامعة ،فإن الدراسة تهدف إلى تحقيق امة والتكوين في علم المكتبات بصفة خاصة ع

 مجموعة من األهداف هي :

  التعرف على مدى مساهمة التكوين أثناء الخدمة في التقدم الوظيفي )الترقية(للمكتبي

 بالمؤسسة الجامعية .

 التكوين وتحسين  الكشف عن مدى تأثير برامج التكوين والمكونين على نجاح عملية

 مردودية المكتبي .

 . الكشف عن دور المؤسسة الجامعية في توجيه وتنظيم دورات تكوينية أثناءالخدمة 

  )محاولة التعرف على مدى إسهام التكوين في تحقيق أهداف الموظف )المكتبي

 بالمؤسسة الجامعية .

 ات مرورا محاولة إعطاء صورة حقيقية ألهمية التي يكتسبها تخصص علم المكتب

 بالتكوين فيه وصوال إلى المهام المنجزة في ميدان الشغل .

  إكتشاف أهم الجهود المبدولة في تعديل مناهج التدريس الجامعية ،لمواكبة تكنولوجيا

الحديثة ،وذلك في إطار إصالح المنظومة الجامعية والرفع من مستوى التعليم 

 العالي.

 غب أخصائي المكتبات توسيع معارفه .تسليط الضوء على أهم المجاالت التي ير 

 . التعرف على واقع التكوين في تخصص في علم المكتبات ومعلومات 

 . التعرف على مؤهالت المكتبي المكون نظريا وعلميا في الميدان المهني 

  التعرف أو التطرق ألهم المشاريع المستقبلية للتكوين في ظل التصادم تكنولوجيا

 المعلومات .

  المؤهالت العلمية ألعضاء الهيئة التكوينية .التعرف على 
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 أسباب إختيار الموضوع 

يشكل موضوع التكوين وعالقته بمردودية المكتبي ودوره في تحسين األداء المهني ،واحد 

من المواضيع الهامة التي تستدعي البحث والتنقيب في أي تنظيم بماله من تأثير على كفاءة 

 المكتبي ومردوديتهم .

إختيار الموضوع الدراسة الحالية بعد توفر مجموعة من المبررات الذاتية  وقد تم

والموضوعية ،وذلك ألن عملية البث واإلختيار ليست عملية سهلة في حد ذاتها وعلية من 

األفضل أن يكون الموضوع الذي وقع عليه اإلختيار للدراسة نابعا من كم األفكار والخبرات 

 هذه المبررات :الخاصة يصاحب البحث وتتضمن 

 أسباب ذاتية : ( أ

 حب تخصص علم المكتبات ومعلومات . -

إهتمام الشخصي بموضوع من غيره من المواضيع األخرى ورغبة  -

 الشخصية في اإلطالع والمعرفة.

طبيعة إختصاصي ومتمثلة في علم المكتبات ومعلومات ،وخاصة وأن العملية  -

 التكوينية تعتبر من أهم موضوعات هذا التخصص .

فع والسعي وراء الكشف عن بعض الجوانب المساهمة في تحسين مردودية دا -

 المكتبي في جامعة .

 أسباب موضوعية : ( ب

محاولة التعرف عن كيفية تكوين المكتبي بالمؤسسة الجامعية ومسايرة  -

 التغيرات والتطورات .

يعد التكوين وخاصة في علم المكتبات واحد من موضوعات الي يمكن  -

،حيث من خالل تطبيق بعض اإلجراءات المهنية .يمكن دراستها ميذانيا 
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اإلجابة عن التساؤالت التي تحتاج إلى توضيح ،وبالتالي معرفة الدور التي 

 يساهم به التكوين في تحسين مردودية المكتبي في جامعة .

الوقوف على مدى التقدم في تطبيق برامج تكوين والتعامل مع الواقع  -

 التنظيمي .

 منهج الدراسة : -

كلمة منهج تعني في األصل األروبي الطريق المؤدي إلى الغرض المطلوب  -

،وتعني في الفكر العلمي المعاصر الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة 

في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة .
1

 

يعتبرالمنهج أساس كل بحث ودراسته ،فهويختلف بإختالف موضوع كل  -

الباحث في تحديد وضبط دراسته وفق فرضيات دراسة ألنه يساعد 

وموضوعه ومحتملة مسبقا ،وثم الوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة والمنهج 

المتبع في هذه الدراسة هوالمنهج الوصفي التحليلي .
2

 

فالمنهج الوصفي التحليلي هو مضلة واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناهج  -

ودراسات الحاالت التطورية  واألساليب الفرعية المسموح اإلجتماعية

والميدانية وغيرها إذ أن 
3

 

المنهج الوصفي يقوم على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها   -

ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها وإتجاهاتها ،وما ذلك من جوانب تدور 

حول سبر أغوار مشكلة أو ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها في أرض 

ويعتبر بعض الباحثين بأن المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج الواقع ،

األخرى بإستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي ،ألن عملية الوصف 
                                                           

 5،ص 1984همام طلعت ،سين جيم .مناهج البحث العلمي ،بيروت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، 1
 .20،ص 1988أحمد بدر .مناهج البحث في علوم المعلومات والمكتبات .الرياض :دار المريخ ، 2

مراد عبد الفتاح .موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات :إنجليزي ـ فرنسي ـ عربي ـ شرعي  3

 . 1269،اإلسكندرية ]د.ط.[ص
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والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة أنواع البحوث 

 العلمية .

تحديد ويعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم )أي ماهو كائن( و -

الظروف والعالقات الموجودة بين المتغيرات كمايتعدى المنهج الوصفي 

مجرد جمع البيانات وصفية حول الظاهرة إلى التحليل والربط والتفسير لهذه 

 البيانات وتصنيفها وقياسها وإستخالص النتائج منها .

ويعطي المشوخي تعريفا شامال للمنهج الوصفي التحليلي فيقول :"يعتمد  -

هج الوصفي التحليلي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم المن

بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا أو كميا فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة 

ويوضح خصائصها،أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضع مقدار هذه 

 الظاهرة أو حجمها أو درجة إرتباطها مع الظواهر األخرى .

 مع الدراسة :مجت

يعتبر مجتمع البحث على أنه "المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث إلى أن 

."يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة 
1

 

إستهدفت هذه الدراسة مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية بمستغانم كل العاملين بالمكتبة 

إستمارة ،إسترجعنا منها سبعة وعشرون إستمارة إستبيان 30واألخصائيون وعليه تم توزيع 

وقد تعدر علينا إسترجاع الباقي من اإلستمارات ونظرا إلنشغالهم بأداء عملهم وعدم تواجد 

 معظمهم .

 عينة الدراسة :

                                                           
1
تطبيقات ،عمان  –أساليب -عبد هللا،باشيوة لحسن ،نزار عبد المجيد ،هاشم السامراني ،عدنان .البحث العلمي :مفاهيم   

 .254 -253،ص   2010:دار الوراق ،
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تشمل عينة عدة أنواع ،إخترنا منهاالنوع المتمثل في العينة القصدية أي نختار بقصد معين 

دينا مجموعة بعينها نبحث عنها طالبا ،موظفين ،وتساعد العينة القصدية في عادة مايكون ل

معرفة آراء المجتمع المستهدف لكل من المحتمل إعطاء وزن أكبر في المجموعات األسهل 

وصوال ضمن مجتمع الدراسة ،وكل طرق إختيار العينة التالية يمكن إعتبارها أنواع فرعية 

تنا من عمال مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية بجامعة عبد من العينة .ويتشكل مجتمع دراس

الحميد بن باديس بمستغانم محل الدراسة ،وقد أخدنا العينة القصدية من مجتمع الدراسة وقد 

 كان عدده ثالثين عامل وأخصائي . 

 أساليب جمع البيانات 

و آداة عند القيام ببحث في موضوع محدد يمكن للباحث أن يستخدم أكثر من طريقة أ

لجمع المعلومات حول مشكلة الدراسة أو اإلجابة عن أسئلتها أو فرضياتها وقد إستخدمنا 

 في هذا البحث :

إن أي باحث ميداني اليخلو من المالحظة واقعة ما فبحثنا ال يتوصل المالحظة : 

إلى نتائج المستوفاة بمالحظتنا للعينة المستهدفة التكوين وعالقته بمردودية 

 وتحسين أداءه المهني .المكتبي 

والتي هي أداة تتكون من مجموعة من األسئلة ترسل أو توجه أو  اإلستبيان : 

تسلم ألشخاص الذين تم إختيارهم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل على 

األسئلة الواردة به وإعادته بعد ذلك الباحث .
1

 

وقد قمنا بإعداد إستمارة إستبيان تتوافق مع إشكاليات وفرضيات الدراسة مع مراعاة أن 

تكون األسئلة بسيطة وواضحة وغير معقدة ،والشيء الذي دفعنا إلى تحرير إستمارة 

اإلستبيان التجريبية أوال للتعرف على مدى إمكانية تجاوب الفئة المدروسة مع األسئلة 

                                                           
ربحي مصطفى ،عليان ،عثمان ،محمد غنيم .مناهج وأساليب البحث العلمي :النظرية والتطبيق ،عمان :دار صفاء للنشر  1

 . 83ص  81،ص 2000والتوزيع ،
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وإبعاد السلبيات الموجودة بها ،ثم أعدنا النظر في األسئلة من المطروحة ،وثم إستخراج 

حيث طريقة الطرح أو الصياغة أو الغموض الموجود بها ،قمنا بعد ذلك بالتصحيح وإعداد 

اإلستبيان النهائية مع مراعاة البساطة والوضوح من ناحية األسلوب ومن ناحية المضمون 

 ،حتى تكون في متناول المستجوبين .

 ات الدراسة إجراء

عند إجراء أي دراسة ميدانية يشترط على الباحث أن يقوم بتحديد حدود الدراسة : (1

مجاالت البحث التي تتكون أساسا من عناصر محورية تعتبر ركيزة البحث والمتمثلة 

هي في الحقيقة في الحدود الجغرافية الزمنية والبشرية ،وتحديد هذه المجاالت الثالثة 

ت أساسية للتحكم في موضوع البحث .بمثابة توفير أدوا
1

 

هي اإلطار الذي أجرينا فيه دراستنا والذي تتنوع عليه عينتنا ،وقد حدود الجغرافية : (2

 تمركزت هذه الحدود على مستوى مكتبة .

وهي تشمل الوقت الذي إستغرقنه الدراسة الميدانية بدءا من تحديد الحدود الزمنية :  (3

وأدوات جمع البيانات المستخدمة فيها ،وصوال إلى مجالها وإختيار عينتها وتصميم 

 تحليلها بعد جمع عناصرها .

إلى 2017أشهر ، من شهر ديسمبر 6لقد إستغرقت مدة إنجاز هذه الدراسة حوالي 

،وقد إستغرقت الدراسة النظرية حوالي أربعة أشهر وكنا 2018غاية شهر ماي 

إستمارة قسمت على 30حوالي  انالعمل على إنجاز إستمارة إستبي نعمل موازنة لهذا

عمال مكتبة لعينة الدراسة وتصحيحها وتوصلت عملية التحليل والنتائج إلى غاية 

 .مايشهر 

حدود الدراسة البشرية عمال المكتبة جامعة مستغانم ـ خروبة ـ الحدود البشرية :  (4

 اإلقتصادية .بمختلف الفروع :الفرع العلوم اإلجتماعية ،اآلداب والفنون ،العلوم 

                                                           
 .89،ص 2003مكتبة الدار العربية ،محمد فتحي ،عبد الهادي .البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات ،القاهرة : 1
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 صعوبة الدراسة 

o . ضيق الوقت 

o . قلة المراجع فيما يخص الموضوع 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 : الفصل الثاني

 ومعلوماتعلم مكتبات التكوين في مجال 
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 تمهيد :

يعتبر علم المكتبات من العلوم الحديثة التي دخلت في مجال الدراسات الجامعية حيث شهد 

المؤسساتية خالل الفترة التي عقبت الحرب  بة في مفاهيمه األساسية وهذا العلم   متعاق

العالمية الثانية مع أن بوادر هذه التطورات ظهرت منذ بداية القرن التاسع عشر إال أن 

دة الطلب عن المعلومات عفي العقود الثالثة الماضية ،وذلك ل سرعة تأثيرها زاد من معدالته

ألول لمساعدة في عملية التعليم والحاجة إليها في أي مجتمع معاصر ،بإعتبارها المصدر ا

والبحث والتخطيط وإتخاد القرارات المصاحبة للتقدم التكنولوجي ،فالتكوين ضرورةحتمية 

فهو مطلب ومتطلب في شتى مجاالت العلم والمعرفة ،وهذا العلم بتخصصه هو يحتاج 

دور كبير ال يمكن للمعارف أن تستغني عنه لما له للتكوين ويعتبره عنصرا ومجاال محوريا 

في تنظيم المعارف خاصة ونحن نعيش في حقبة تصادم المعارف والمعلومات في شتى 

ميادين المعلومات ،فالتكوين في هذا التخص يطمح كما يسعى إليصال وتوصيل الطرق 

واألساليب النظرية والعلمية المتكونين والتي بها يتحكمون في هذا التدفق المعلوماتي 

ة في شتى أنظمة المعلومات خاصة األنظمة الوثائقية التي تسعى إلى ،فالتكوين ركيزة أساسي

 تحقيق أهدافها .إكساب عمالها مهارات وتقنيات جد متطورة من أجل 

                                                   مفهوم التكوين :                              

مجرد تسجيل معلومات أومجرد تعليم لعادات عن فعل بيداغوجي يكتسب وليس هو عبارة 

معينة فالتكوين ينبغي أن يسعى إلى البناء وإلى تحليل المواقف البيداغوجية ،وإلى توضيح 

المكتسب المعرفي وإمتالك المهارات مع إمكانية إستثمارها من جديد .
1

 

جديدة ونمي عرف التكوين ذلك أنه تلقين األفراد مهارات فنية تهدف إلى إكسابهم معارف 

وهناك من  ،مواهبهم لتمكنهم من النهوض بأعباء وظائفهم الحالية على نحو أكثر فعالية

التكوين تطورا منطقيا لمهارات األفراد ليصبحوا أكفاء في حياتهم الوظيفية فقال : جعل 

                                                           
مقناني ،صبرينة ،دراسة تكوين المستفدين من المعلومات العلمية والتقنية بمكتبات الجامعية ،مجلة المكتبات والمعلومات  1

 .86،ص 1،ع3،مج
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التكوين هو تزويد الفرد مجموعة من الخبرات ومهارات التي تجعله صالحا المزوالة عمل 

و التطور المنطقي لمهارات وخبرات وتصرفات األفراد ليصبحوا صالحين تماشيا مع ما .فه

.مختلف مراحل حياتهم الوظيفية وتحقيق اإلرتقاء فيها 
1

 

فالتكوين كما نعرفه تأهيل الفرد والجماعة للقيام بمهام معينة ،ويختلف حسب اإلستعمال 

والحاجة .
2

 

سي مصطلح التكوين كبديل للتدريب ،حيث هذاو كما سبق ذكره فقد إبتدع الفكر الفرن

.أما كلمة تدريب فهي ترجمة للكلمة formationيستخدم  األول كترجمة للكلمة الفرنسية 

،"وال يختلف مدلول الكلمتين ،التكوين والتدريب في شيء .إالأن trainingاإلنجليزية 

وثقافات وأفكار ومعلومات التكوين تعني أوجه التعلم التي يتلقاها الفرد من قيم ومهارات 

عامة .وكلمة التدريب يسري مفهومها على التعلم أيضا في نطاق مهنة معينة بإرتباطها 

بالجانب العلمي ".
3

 

األفراد معارف مهارات فالتكوين بصفة عامة هو عملية مخططة ومنظمة موجهة إلكساب 

 وخبرات وسلوكات تمكنهم من القيام بأعمال معينة بكفاءة وفعالية.

 حوافز التكوين :

إن معرفة خصائص التعلم البشري وتوفر برامج مدروسة للتكوين وممرنين إلنجاز هذه 

البرامج ليس بكاف إلنجاح الفترة التكوينية إذ أن أهم عنصر في العملية التكوينية هو 

المكون نفسه ،والذي اليمكن ألي تعلم أن يحدث دون مشاركته اإليجابية ورغبته في التعلم 

ذلك البد من توفير الظروف المناسبة ،والتعرف على الدوافع الداخلية للمكونين لهدف .ل

 إستغاللها ي تنمية الرغبة في التعلم وإستشارة إهتمامات المتكونين .

                                                           
[.الرابط en ligne[، ]19/12/2011وتنمية القدرات البشرية متاح على الخط ]تدريبمدني ،عوض .ال1

http .//www.hrdxcussion.com thr14286htm . 
[.الرابط en ligne[،]21/12/2012]الزيد أحمد .التكوين المستمر :التربية والتكوين .متاح على الخط 2

http.//zayahmed .maktoobblog .com 

 .88ان المطبوعات الجامعية ،ص ة ،الجزائر :ديوسإلنتاجية في المؤسطرطار أحمد .الترشيد اإلقتصادي للطاقات ا 3
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من أهم الطرق المتبعة في الحوافز ربط نتائج التكوين بتلبية الحاجات النفسية والمادية 

ظروف النفسية والمادية لتسهيل عملية التعلم ،وإتباع واإلجتماعية للمتكونين ،وتهيء ال

الطرق العلمية في التكوين عمال بما توصلت له بحوث التعلم .وفيما يلي توضيح ألهم 

 الجوانب التي يمكن إعتبارها لتحفيز المتكونين :

لكل فرد دوافع داخلية كحب اإلستطالع والرغبة في التعلم الرغبة في التعلم : .1

،والرغبة في النجاح وتحقيق الذات .على المسؤولين عن التكوين التعرف والمعرفة 

على هذه الرغبات ،والدوافع الداخلية والعمل على إستشارتها وتلبيتها من خالل 

 مايقدم من مادة للتعلم وبطرق مشوقة ،وتوجيهها لخدمة األهداف التربوية .

إلى حاجات وأخرى ثانوية ،أما يمكن تقييم حاجات األفراد تلبية الحاجات المادية :  .2

كاألكل والشرب واللباس والجنس الحاجات األولية فضرورية لحياة الفرد وسالمته 

والسكن ،وهي الحاجات األساسية الواجب توفرها للحصول على السلوك السوي 

،بينما تتمثل الحاجات الثانوية في النقود والمكانة المهنية وغيرها من العوامل التي 

أهميتها فيما يمكن الحصول بواسطتها وقدرتها على تلبية الحاجات األولية تكمن 

للفرد.
1 

ليست األجور المرتفعة هي الحوافز تلبية الحاجات اإلجتماعية وإثبات الذات : .3

الوحيدة ،وهي أهم الحوافز المستعملة في المجال الصناعي ،ولقد أثبتث الدراسات 
2
 

(أن أهم عامل 1964،كسووم:1960كور:،ماك كري1966،هرزبوغ :1943)مازلو :

محفز هو المكانة اإلجتماعية ومايتبعها من إحترام وإعتراف من الغير وتحقيق الذات 

،إن ربط المكانة اإلجتماعية التي يمكن للمتكون أن يحصل عليها بعد الفترة التكوينية 

 ء المهارات .،كفيل بتحفيز المتكونين على بذل الجهد والنجاح في عملية التعلم وإقتنا

 

                                                           

ايدة بامية .نحوالجامعة الجزائرية :تأمالت حول مخطط جامعي .الجزائر :ديوان المطبوعات مراد بن أشنهو تر ،ع     1
.11الجامعية ،]د.ت[.ص   

حسن لمكتبات الجامعية .في مجلة المكتبات نابتي ،محمد الصالح .التكوين في علم المكتبات وأثره على السير ال2

.62.ص 2006. 1.ع3والمعلومات .مج  
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 حاجات التكوين :

هناك العديد من األسباب التي تجعل الفرد أو الشخص يحتاج إلى التكوين وتعدد هذه 

 األسباب تعدد المجاالت الخاصة بالتكوين ولعل أهمها:

 . رغبة الفرد في تجديد معارف وصقل المهارات 

 .التغيرات التكنولوجية المتسارعة 

  في المهنة .الرغبة في مواجهة المنافسة 

 . وجود مشاكل علقة بالمؤسسة والرغبة في إيجاد حلول معينة 

 . عدم وجود طرائق عملية في توجه األفراد
1

 

يحتل التكوين أهمية بالغة في مجال تحقيق األهداف المرجوة ،حيث أن أي  أهمية التكوين :

جهد لعملية التكوين يجب ان بيدأ بالنظر بوضع إطار عام يمكننا من تحديد إحتياجات 

التكوين ،وترجع أهمية التكوين إلى عدة عوامل من بينها :
2

 

  الحاجة إلى التجديد واإلختراع لمواجهة التغيرات في األنظمة اإلقتصادية

 .واإلجتماعية 

  الزيادة الكبيرة في الوظائف التي تقدمها الحكومة وتعتبر مسؤولة عنها 

  ذو مهارات عالية .القدرة على إعداد وعرض األفراد واألكفاء
3 

 من أجل :

  يتجلى بتعريف األفراد بماهو مطلوب منهم زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي وذلك

 وتطوير مهاراتهم .

                                                           

في مجتمع المعلومات :دراسة ميدانية  في المؤسسات التربوية الجزائرية والية قسنطينة لبحث الوثائقيا،بودربان عزالدين 1

  140،ص 2005نموذجا أطروحة دكتوراه :علم مكتبات قسنطينة ،

الربيع بوعريوة .تأثير التدريب على إنتاجية المؤسسة :دراسة حالة مؤسسة سونلغاز :ماجيستر ،غير منشورة ،جامعة  2

 . 27، ص 2007ـ 2006محمد بوقرة ،بومرداس ،أ

التكوين وأهميته في المؤسسةاإلقتصادية .متاخ على الخط المباشر 3

 www.univ.tiret.dz/bibliothéque/8325.1.doc            :http//.الرابط:



 
 

 الفصل األول :                                            التكوين وعالقته بعلم مكتبات ومعلومات  
 

 

32 

 . المساعدة في إنفتاح المؤسسة على العالم الخارجي 

 . المساعدة في فعاليات اإلتصاالت واإلستشارات الداخلية والخارجية 

 . تطوير إمكانيات األفراد لقبول ،التكيف مع التغيرات الحاصلة 

 التوجه الذاتي لخدمة المؤسسة  المساهمة في تنمية وتطوير عملية.
1 

 . التقليل من األخطاء المهنية 

  تطوير الدافعية )التحفيز( اللألداء. 

 . مساعدة األفراد في تحسين قرارتهم ،وحل مشاكلهم في العمل 

 . يساهم في خلق اإلتجاهات اإليجابية لدى الموظفين نحو العمل والمؤسسة 

  يقلل التكوين الحاجة إلى اإلشراف .فالموظف المتكون الذي يعي مايطلبه عمله

 يستطبع إنجازه ذلك العمل دون الحاجة إل توجيه أو مراقبة مستمرة من رؤسائه. 

 .يساهم التكوين إلى توضيح سياسات العامة
2 

  جهد التكوين يحسن أداء الفرد ،وينعكس ذلك في زيادة نوعية الخدمات المقدمة بأقل

 ،وفي أقصر وقت .

 . تحديث المعلومات 

 منطلقات التكوين وأبعاده :

M.fabre1994  إن أي حديث يرتكز على واحد أو أكثر من منطلقاته التي تتمظهر في

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

 لما نكون ؟)ألجل أهداف معينة (.

 من نكون ؟)المتكون(.

 فيما تكون )التخصص(.

 األسئلة اإلستفهامية كمايلي :تتم اإلجابة عن هذه 

                                                           

.115،ص1،2000وآخرون ،إدارة الموارد البشرية،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان .طشحادة  مينظ  1
 

.110،ص 3،2007سهيلة محمد عباس ،علي حسين علي إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،ط 2
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؟ تأتي اإلجابة بمنطلق سيوسيو مهني ،يبحث في عندما يطرح السؤال :لما نكون  .1

 مدى تحقيق التكوين ألهداف المؤسساتية واإلجتماعية التي سطر ألجلها 

عندما يطرح السؤال :من نكون ؟تأتي اإلجابة بمنطلق نفس إجتماعي يبحث في  .2

 خصائص المتكون وأقدار على تنمية شخصيته .الوسائل األكثر مالئمة ل

عندما يطرح السؤال :فيما نكون ؟تأتي اإلجابة بمنطلق ديداكتيكي يبحث في طبيعة  .3

 التخصص والمعرفة وتعليمية المواد.

 ( ماأسماه "مثلث التكوين "كالتالي : MfABREوعلى أساس هذه الثالثية المنطقية بنى )

 

 منطلق سوسيولوجي :)يتعلق بالوضعية السوسيو مهنية المتكون (  

 

 

 تعلم 

 تربية  

 

ال

ال

ى

 ى

 (M.FABRE ,1994)( مثلت التكوين ل:01الشكل رقم :)

( نقاطاإللتقاء وبين عدة مصطلحات كثيرا ماتختلط على M fABREفي مثلثه هذا بين )      

المختصين والدارسين ،فهو يرى أن التكوين يلتقي مع التدريس في كونه يتضمن تنقيل 

المعارف ،ولكنه يتضمن إكساب القيم والسلوكات مثل :التربية في التكوين أقل تخصيص 

منطلق ديداكتيكي :)يتعلق  التكوين 

 بمحتوى وطرائق التكوين(

منطلق سيكولوجي 

)يتعلق بالنمو 

 الشخصي للمتكون (
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ى التربية في مظهرها الشمولي ،فهو يعني بالشخصية مع جميع من التدريس ،وهوأقرب إل

 (.M .FAbRE ,1994.23)جوانبها ،ولكنه أعمق أثرا أنطولوجيا من التدريس أو التربية 

حول مسألة "قيمة  ”M.fABREتتمحور مختلف المشكالت التي يطرحها مثلث التكوين ل  

لنظام التكويني على التوفيق بين األبعاد التكوين "هاته األخيرة التي تقاس من خاللها قدرة ا

الثالثة للتكوين :البعد السيكولوجي ،البعد الديداكتيكي ،البعد السوسيومهني .تلك األبعاد هي 

بتأكيد مترابطة دائما ،ألن سيرورة التكوين تتم بالضرورة فيإطار سياق إقتصادي وسوسيو 

لخبرة ،وأنماط محددة من السلوك ثقافي معين ،يفضل إكتساب أفراده أنواعا معينة من ا

تلكالتي يترجمها إلى غايات وأهداف تتضمن ماهو متوخي من تغيرات سلوكية يتعين 

إحداتها في المتكونين ،بهذا المعنى فإن مصداقية التكوين ذو قيمة ،فإنه سيكون ذو مصداقية 

ة واإلجتماعية إجتماعية بالضرورة وبالتالي يمكننا القول بأن هناك تناسب بين "المصداقي

،شريطة أن تكون أهداف التكوين المسطرة في مشروعه تعكس للتكوين " "وقيمة التكوين 

بالفعل متطلبات المجتمع من المخرجات .
1

 

 أهداف التكوين :

 تتمثل فيما يلي :

  هدف التكوين إلى رفع الروح المعنوية للعناصر البشرية ،وهذا من خالل شعورهم

إدارة مؤسساتهم عندما يكونون محور البرامج التكوينية بتقدير أهميتهم من طرف 

 .مما يدفعهم إلى العمل بكامل قدراتهم .

  يهدف التكوين إلى تأقلم العمال مع المستجدات الحاصلة في البيئة الخارجية للمؤسسة

،والمتعلقة بالمهام والوظائف المنطوية بهم .
2

 

 نين على تحمل مسؤولية والمبادرة .يقود التكوين إلى خلق القدرة لدى العمال المتكو 

                                                           

1 11-10بو عبد هللا حسن ،نبيلة ناني .المرجع نفسه ص ص 
 

.جامعة الجزائر د البشرية في البلدان اإلسالمية ،مجلة الباحث شيخ الداوي،تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموار2

. 13ص 12.ص2008.  6،عدد  
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 يه حوادث العمل ،وهذا بفعل نديؤدي التكوين إلى ضمان سالمة العمال من خالل ت

تأثير التكوين على إستخدام اآلالت والتحكم في إستعمالها من طرف العمال 

 المتكونين .

  تهدف البرامج التكوينية أيضا إلى تحقيق وضمان إستقرار ومرونة المؤسسات

اإلقتصادية ،وهذا بإعتبار أن العناصر البشرية هي بمثابة أصل هام من أصول 

 المؤسسة .فالتكوين يقود إللى قدرة المؤسسات على اإلستمرار والبقاء .

 أنواع التكوين :

تعددت آراء وتوجيهات الباحثين وإنقسمت حول أنواع التكوين من حيث المدة والمكان 

 حيث التركيبة البشرية فعند األخد بأي معيارللتصنيف بحيثوالطبيعة والكيفية وحتى من 

نركز على نوعين أساسين من التكوين نظرا لطبيعة المعالج تحديده مسبقا ونحن هنا سوف 

وهما التكوين الذاتي والتكوين المستمر :
1

 

نفسه يقصد بهذا النوع من التكوين العملية التي يقودها الفرد المتكون بالتكوين الذاتي :  -أ(

مستعمال مجموعة الوسائل والمصادر للحصول على المعلومات والخبرات خاصة  

المستجدات في ميدان نخصص بمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة والعصر 

الذي يعيش فيه،فالمتكون ذاتيا كمارد في بعض القواميس هو الشخص الذي يكون نفسه 

الذاتي ذلك التكوين الذي يقوم على أساس المبادرة الذاتية بنفسه ،ومنه نقول بأن التكوين 

لطالب التكوين ،ويتداخل مفهوم التكوين الذاتي مع جملة من المفاهيم األخرى التي تتقارب 

معه في المعنى مثل :التعلم الفردي .
2 

هو ذلك التكوين الذي يستفيد منه العمال الذين يمارسون في التكوين المستمر:  -ب(

أو المجاالت تستدعي تحديث معارفهم وتحسين مؤهالتهم وفقا للتطورات  قطاعات

                                                           

المهني وأثره على األداء أطروحة دكتوراه تخص علم النفس كلية العلوم التدريب فعالية الطاهر المجاهدي ، 1

.  50،ص 2008/2009اإلجتماعيةواإلنسانية، جامعة قسنطينة ،  

.128ص2011:بهاء الدين للنشر والتوزيع ، الجزائرر اإللكتروني للوثائق ية والنشآخرون .المكتبات الرقمحمزة منير و 2
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الحاصلة في الميدان الذين ينشطون فيه ،فيصبح بذلك التكوين المستمر
1

بمختلف  

أنواعه ومستوياته وسيلة للتنمية المهنية تساعد على تحين مستوى األداء وبالتالي 

ي يستفيد منه العامل ليتمكن من تحقيق مردودية أفضل. كما يعرف بأنه تكوين إضاف

 التأقلم مع التطورات العلمية .

المهنية لتكوين المستديم للتأهيل المكتبي كما يستعما مصطلح الرسكلة ،وإن تعددت 

التسميات في الصيغة اللغوية إال أنه معنى واحد .
2

 

المكتبيونالمكتبات من القضايا التي يهتم بها تعتبر قضية التكوين المستمر في ميدان 
3

في  

كل أنحاء ،ومن هنا يعتبر موضوع دراسة وأساليب المستخدمة حاليا والتخطيط المستقبل 

هذا النوع من التعليم على المستوى الوطني من األمور الهامة .ويمكن اإلستعانة في هذا 

ا المجال بما يتم في معايير دولية للتعليم المستمر في مجال المكتبات وتحديات إحتياجات هذ

 النوع من التعليم.

 تتمثل في مايلي : فوائد التكوين :

o  إكسابه المهارات الالزمة إلستخدامها في ميدان رفع مستوى وأداء الفرد عن طريق

 العمل .

o ة فعالة لمواجهة التحديات الخارجية للفرد والمؤسسة .يعتبر التكوين وسيل 

o . معالجة المشاكل العمل الحالية والمستقبلية 

o في القصور بين مايؤديه الموظف فعليا ومايجب أن يؤديه . سد الفجوة
4 

o . تقليص المشاكل وتخفيف الحوادث 

o . تخفيف من الحاجة إلى اإلشراف المباشر 

o . زيادة اإلستقرار والمرونة والقدرة على التكيف
1 

                                                           
1 Axis .lunversdocumentaire,dictionnaireencychodiqe ,paris ;hachette.1995,p2612. 

 . 130س المرجع ص نف4
3Petit larouseillustré.parisedlarouse .1991 .p285 . 

لتطوير المهارات اإلستراتيجية للقادة األمنيين ،أطروحة  عبد العزيز بن سعيد أحمد األسمري .نحو بناء برنامج تدريبي4
 .21، 2009دكتوراه ،الرياض ،
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o . إكساب األفراد الثقة بالنفس والخبرة 

o ة ممكنة .المساهمة في اإلحتفاظ بالكفاءات البشرية ألطول فتر 

o  مواجهة التغيرات التي تحدث في النظم اإلقتصادية واإلجتماعية ،ومواكبة التطور

العلمي التكنولوجي .
2 

o .رفع معنويات اإلفراد
3 

o . مساهمة في المعالجة المشاكل العمل في المؤسسة
4 

o . تخفيف المرونة واإلستقرار في المؤسسة
5 

o . تحسين نوعية الخدمات 

 تطويره :أسس التكوين و سبل 

ينطلق التكوين في علم المكتبات والمعلومات وفق اإلتجاهات الحديثة من الحاجات التي 

تتطلبها برامج التنمية الوطنية ومنها بالتحديد حاجات المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات 

،وإن أي تطوير في هذا اإلتجاه البد أن ينعكس الواقع وآفاق المستقبل مع السعي إلحداث 

غيرات في نوعية المعلومات المتاحة ،وإضافة معارف جديدة وخلق فرص عمل جديدة ت

أيضا .
6

 

لتحقيق ذلك البد من وضع برامج التنمية الوطنية وأهدافها بما يتصل بمخططات تطوير 

المكتبات على المستويين المحلي والوطني في عين اإلعتبار من خالل العمل اليومي 

ن ومكتبات دون أن يقلل أحدهما من أهمية اآلخر ،بدأ من مرحلة المشترك بين معاهد التكوي

وضع أهداف التكوين ، وغاياته ومخططاته مرورا ،بالتدريب والتدريس والتطبيق والمتابعة 

                                                                                                                                                                                     
سفران علي منصور الشمراني .تقييم التدريب الفني باإلدارة العامة ،رسالة ماجيستر ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 1

 .16ص 2007، الرياض ،
 

.287،ص2006،علم المكتب الحديث ،األردن ،]د.ط[، رداح ،الخطيب أحمد .التدريب الفعالالخطيب   2 
 

.258،ص1991عبدالغفار .السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ،دار الجامعة ،بيروت ، 3 

.142،ص1995منصور أحمد منصور .تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،  4
 

. 220ص 1990حديث في إدارة األفراد ،دار النهضة العربية ،المعاذ ،المذخل العثمان حمدي مصصطفى  5
 

صوفي عبد اللطيف .التكوين العالي في علوم المكتبات والمعلومات :أهدافه ،أنواعه وإتجاهاته الحديثة ،الجزائر :دار 6

 . 29،ص  2002الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،
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وإنتهاء بتخريج الدارسين وتقويمهم ،إنالتعاون والتشاور المتبادل بينهما هو شرط أساسي 

ألمر يستدعي عقد اإلجتماعات الدورية المشتركة لنجاح التكوين ومتابعة تطويره وهذا ا

في مكتبات التكوين لحضور بعض الدروس التطبيقية ،وتواجد أساتذة الدروس النظرية 

والعكس صحيح ليكون التشاور متواصال بين األساتذة المنظرين واألساتذة المطبقين ،حتو 

جودها )أسبوع نظري يتبعه يواكب تطبيق هذا األمر على الدروس التبادلية أيضا في حالة و

 أسبوع تطبيقي وهكذا(وليكون الطالب على علم بما هو مقبل على نفيده عمليا .

تعطي الجامعات العربية أهمية كبرى لتشاور وتبادل الخبرات بين األساتذة المشاركين في 

التكوي ففي ألمانيا تحتم األنظمية فيها ضروري وجود اإلجتماعات سنوي إلزامي في 

ور التالية :اإلدارة والتسيير والمعالجة اآللية للمعلومات والبيبليوغرافيا .ويمكن قيول المحا

أساتذة ضيوف في هذه اإلجتماعات اإلثراء وتخرج هذه اإلجماعات بإقتراحات وتوصيات 

ملزمة .وقد عالج الملتقى الواحد العشرون الخاص بالمعالجة اآللية للمعلومات .
1

 

 التدريس في هذا المحور الذي يتعرض للتحديث المستمر .وخرج بتوصيات لتحسين 

وقد عقد في العام نفسه أيضا إجتماعات مشابهة حول محاور أخرى ،ليست الغاية من هذه 

اإلجتماعات توحيد المناهج والطرائق والوسائل والتشاور حولها .ليطبق كل معهد منها 

تدريس المكتبات والمعلومات مايناسبه ومن جهة أخرى ترى اإلتجاهات الحديثة في 

ضرورة وجود مواد إلزامية ،وأخرى إختيارية في مناهج الدراسة .وينسحب هذا الرأي 

أيضا على اإلمتحانات الخطية دون الشتوية ،ويكن اإلختيار تبعا لميول الطلبة وإتجاهاتهم 

 الوظيفية المستقبلية .

لدارسين على إستخدام تقنيات وتركز اإلتجاهات الحديثة أيضا على التوسع في تدريب ا

 المعلومات ومبتكراتها ،لمواكبة تحديات السوق ومنتاجاتها الجديدة .

 أهم مبادئ التكوين :

                                                           
 . 33،ص 1،2006،ع3المكتبات والمعلومات ،مج ومات في ق تطوير المكتبات ومعلبن السبتي عبد المالك .آفا1
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من الصعوبة يمكن تحقيق أهداف التكوين من دون معرفة تامة بمبادئه ،حيث أن معرفتها 

وينية وتتحدد أهم تفيد في تنمية وتنفيذ برامج التكوين ،وبالتالي ضمان نجاح العملية التك

 مبادئ التكوين في التالي :

لتحقيق األهداف الشخصية ،حيث أن الفرد يسعى لتحقيق : الدافعية ) التحفيز ( -

أهدافه الشخصية من خالل المؤسسة ،ومن أكثر األهداف التي يرغب الفرد في 

تحقيقها في مجال العمل يمكن اإلشارة إلى تحقيق األمان الوظيفي ،الحصول على 

افز العمل المادية والمعنوية ،تقدير اآلخرين ،المركز اإلجتماعي ،المسؤولية حو

واإلنجاز ،فإذا برنامج التكويني يساعد الفرد على تحقيق البعض من األهداف ،فإن 

هذا يسهل كثيرا من عملية تعلم الفرد .
1

 

من دون شك أن معرفة النتائج أو المعلومات المرتذة تؤثر على عملية :  معرفة النتائج

المعايير التعلم .فعندما يعرف الفرد المتكون أو المتدرب تقدمه ،مقاسا ببعض 

)جودة/كمية/سرعة( فإن هذا يساعده على تحديد أهداف تتعلق بما تبقى له أن يتعلمه 

اف جديدة للتعلم وفقا لهذا التحليل ،يدعم فعملية التحليل المستمر لمدى التقدم وتحديد أهد

من عملية التعليم .والبد أن نؤكد للفرد المتكون أن األهداف ليس من الصعب تحقيقها 

حتى ال يحبط الفرد المتكون ،وخير وسيلة لتوفير هذه المعلومات المرتذة لكل من 

ت الكتابية المدربوالمتدرب على السواء .هي التفسير والشرح الشفوي أو اإلختبارا

.كمايمكن إضافة لذلك رسم خريطة أو شكل بياني يوضح مدى تقدم الفرد المتكون أو 

 مجموعة من المتكونين ،وهذا مايسمى بمنحنى التعلم .

يوضح هذا مبدأ من مبادئالتعلم ،أن السلوك المدعم تزيد إحتماالت تكراره  :التدعيم  -

زه فإن إحتماالت تكراره مرة أخرى السلوك الذي اليتم تدعيمه أ تحفمرة أخرى .أما 

تقل إلى درجة كبيرة ،ولعل المدح والتقدير هما من أمثلة المدعمات اإليجابية حيث 

أنه عندما يتم مدح الفرد نتيجة قيامه بأداء جيد ،فإنه سيبدل أقصى جهده لكي يحقق 

 أداء أفضل في المرة القادمة .

                                                           

1 108ص104ص 2007غربي ،علي، علي سالطنية ،بلقاسم .تنمية الموارد البشرية ،القاهرة:دارالفجرللنشر والتوزيع ،
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البرنامج وحدة متناسقة ومتكاملة يجب أن يشكل : تناغم محتوى برنامج التكوين -

،بحيث ينظم كل جزء من أجزاء التدريب ليتسنى للفرد أن يدرك العرض منه،وأيضا 

مداد توافقه مع األجزاء األخرى من البرنامج ،باإلضافة إلى ذلك فإن الجزءالتالي 

يجب أن يبني علىاألجزاء التي تقديمها من قبل ،وترجع أهمية هذا المبدأ إلى إهمية 

القضاء على الفجوات وعدم اإلتساق في محتوى التدريب والذي يؤدي إلى إنخفاض 

 فعالية عملية التعلم .

يتوقف هذا المبدأعلى عدة عوامل منها محتوى الوظيفة التكوين الكلي والجزئي : -

المتخصصة التي يتدرب عليها الفرد ، ونوعية المواد التي يتعلمها الفرد المتكون 

المؤسسة المتكونين .وتؤكد الشواهد الواقعية أن الكيفية التي  ،وأخيرا مدى حاجة

أظهرت نجاحا هي أن يتم أوال وقبل كل شيء إعطاء الفرد المتكون فكرة مختصرة 

 ثم تقسم الوظيفة بعد ذلك إلى أجزاء لتعلمها بعمق أكبر .عن الوظيفة ككل 

ي برنامج تدريب هي شرط ضروري أل :الفترة الزمنية المحددة للبرنامج التكويني  -

سنوات  03أو تكوين ،لهذا يشترط تحديد الفترة الزمنية للتكوين مسبقا فمثال دراسة 

تحصل على شهادة الليسانس إضافة عامين بعد شهادة الليسانس تتحصل على 

 سنوات أخرى بعد الملسترتحصل على دكتوراه . 03الماستر ،إضافة 

نية هي عملية في غاية األهمية ألنها تساعد إن تقييم البرامج التكوي تقييم التكوين : -

في التعرف على مدى فائدة البرامج ونقاط الضعف فيها من أجل التخلص منها ،وأي 

البرامج الفاشلة التي سوف تستبعد .ولكن بالرغم من محاولة تقييم التكوين إال أن 

 التقييم مازال محدودا خصوصا في البلدان العربية وفي الجزائر .

يمكن تقييم البرامج التكوينية من خالل قياس ردود األفعال عن البرنامج امة :بصفة ع

التكويني ،ولقد أفرد الباحث حمزة منير مبادئ تكوينية في غاية األهمية نلخصها في ، 

تكون مادة التكوين وأساليبه حديثة ومتطورة ومواكبة لكل مايستجد في الميدان الحداثة حيث 

باإلستمرارية بحيث تكون مالزمة للفرد منذ أن يبدأ حياته كموظف حتى كما يجب أن تتسم 

تنتهي حياته المهنية ،ويجب أن يتميز التكوين بخاصية الشمولية أي شمول التدريب كافة 
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الفئات العاملة في التنظيم وكافة فئة األشخاص والواقعية بمعنى وضع برنامج للتكوين وفقا 

دم األهداف التي وجد من أجلها التكوين .لحاجة الفرد والمؤسسة بحيث تخ
1

 

 نشأة تخصص علم المكتبات :

قد ظهر هذا العلم ،نتيجة لحركة مجموعة من المكتبيين األمريكيين الذي شغلهم إزدياد عدد 

شخص من العاملين في  103المكتبات في أمريكا ،مما أدى بهم إلىعقد مؤتمر جمع حوالي 

تشرين األول ،حيث عرضت في هذا 1876يا في عام حقل المكتبات ،في مدينة فيالدلف

المؤتمر عدة أبحاث ومناقشات تتعلق بميدان علم المكتبات ،وخرج المؤتمر بتكوين جمعية 

المكتبات األمريكية ،التي كان محركها ملفيل ديوي ،الذي عين أمين سرها ،وخرج المؤتمر 

الت هذه الجمعية تنشط لحد اآلن بهدف واحد وهوترقية علم المكتبات والخدمة المكتبة وماز

ألف عضو ،من الواليات المتحدة األمريكية وغيرها  30،حيث إتسع عدد أعضائها إلى 

وإصدار ،وهي تعمل دائما على تطوير علم المكتبات وترقية ،وكذا تثبيت حركة تدريسه 

المكتبي قواعد الفهرسة وتحسينها وضبطها والرفع من مستوى الخدمات المكتبية واإلهتمام ب

علميا ،وزيادة على أنها تقوم بنشر عدد من المجاالت تخص هذا الميدان .
2

 

 1841سنة  ANTONiOـ   PANAZZiكما إفترضت والدة علم المكتبات مع "وضع قواعد 

،وقد عرفت هذه القواعد تصحيحات من طرف شارل  91إنجلترا ،سميت بقواعد باناري ال

في  1887اقة لفتح مدرسة لتدريس علم المكتبات سنة سكوتر بعد ذلك .وكانت الو.م.أ السب

،الذي كان عميدها ومؤسسها ،أما في جامعة كولومبيا بنيويورك ،من طرف ملفيل ديوي 

،وقد عرفت هذه المدرسة  1821سنة  école des chartesأوروبا فكانت مدرسة 

التدريبات العلمية أكثر من الدراسات األكاديمية ،وفي لندن أنشئت أول مدرسة للدراسات 

،وهناك عدة جامعات في إنجلترا تمنح درجات الماجيستر والدكتوراه في  1919العليا سنة 

قه ،وإهتم بتدريسه .أما بخصوص اإلتحاد السوفياتي فقد أعطى لهذا العلم حعلم المكتبات 

                                                           

.120،ص 1،2001المكتبات الرقمية والنشر اإللكتروني للوثائق،الجزائر:دار األلمعية للنشر والتوزيع.طالحمزة منير.  1
 

،ص  2001شرف الدين ،عبد التواب .مدخل إلى علم المكتبات ومعلومات ،القاهرة :الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ،2

131 . 
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في المعاهد والجامعات ،وقد بلغ عدد الكليات التي يتخرج منها أمناء المكتبات في أواسط 

كلية . 50القرن التاسع عشر أكثر من 
1

 

في حين هذا العلم الجديد إلىالعالم العربي في الخمسينات ،وكان المشرق العربي األول من 

،وفي  1951والمكتبات في في جامعة القاهرة سنة إقتحمه .بحيث أنشأ معهد الوثائق 

النصف الثاني من عقد الستينات قامت دراسة أكاديمية في التخصص بجامعة أم درمان 

السودانية ،ودراسة شبه أكاديمية بجامعة بغداد .
2

 

نستطيع تصنيف معاهد المكتبات الجامعية في الوطن العربي ،حسب تأسيسها على ومن هنا 

 : النحو التالي

قسم الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة ،أول معهد أكاديمي للمكتبات في  1951ـ مصر : 

 الوطن العربي .

 في جامعة أم درمان بالخرطوم . 1966ـ السودان :

 في الجامعة المستنصرية بكلية اآلداب . 1970ـ العراق : 

بجامعة  1986م بجامعة قسنطينة ،ث 1982في جامعة الجزائر ،ثم  1975ـ الجزائر : 

 وهران .

 بجامعة الملك عبد العزيز . 1972ـ السعودية :

في مدرسة علوم اإلعالم بإشراف كلية الدولة للتخطيط والتنمية  1974ـ المغرب : 

 اإلجتماعية .

 في جامعة الفاتح بطرابلس . 1976ـ ليبيا :

 في كلية التربية بالجامعة األردنية بعمان . 1977ـ األردن :َ

                                                           
 . 151،ص 1996بدر ،أحمد أنور .علم المكتبات والمعلومات ،القاهرة :دار الغريب للنشر ، 1
 . 28،ص 1998اهرة:دار الثقافة العلمية ،الهجرسي ،محمد سعد .المكتبات والمعلومات الثوثيق ،الق2
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 في قسم المكتبات بجامعة دمشق بتونس . 1983: ـ تونس

 تعريف تخصص علم المكتبات :

في بداية البد ألي تخصص أو فرع من فروع المعرفة اإلعتراف العلمي واألكاديمي 

والمهني ،وكي يناله البد له أن يحدد موضوع دراسة وجوهره وإهتماته ،بدقة وبوضوح 

يمنح أي خلط أو تذخل مع أي تخصص أو فرع يسمحان له بأن يصبح علما قائما بذاته ،و

آخر ،وموضوع تخصص المكتبات ورقعة أرضه األساسية :هي ضبط أوعية المعلومات 

،وذلك بإقتنائها وإتاحته إلستخدام من أقدم أشكالها حتى أحدثها ،وبالتالي هو العلم الذي 

الوقت المناسب يهدف إلى وضع المعلومات المناسبة ،بين أيدي المستفيذ المناسب ،وفي 

،بالقدر المناسب ،وذلك لتحقيق اإلستفادة القصوى .
1

 

وهناك تعريفات عديدة لتخصص علم المكتبات منها "أنه التخصص الذي يبحث في 

خصائص المعلومات ،وطبيعة عملية نقل المعلومات ،مع األخذ في اإلعتبار األوجه العملية 

،عبر األدوات الفكرية المالئمة  لجمع المعلومات ،وفحصها وتقييمها وتنظيم بثها

 والتكنولوجيا .

ومن التعريفات األخرى ،أنه التخصص الذي يهتم بدراسة خصائص المعلومات وسلوكها 

وخلقها وإستخدامها والقوى التي تتحكم في إنسيابها وإدارتها ووسائل معالجتها وتجهيزاتها 

اج المعلومات وبثها وتجميعها ألقصى درجة من الوصول واإلستخدام ،ويشمل التجهيز ،وإنت

نتفاع بها .وإسترجاعها وتفسيرها ونقلها واإل وتنظيمها وإختزانها
2

 

وهناك من يرى أن هذا التخص الذي يقوم بدراسة وتحليل المعلومات وسلوك المستفدين 

منها، كما يقوم بدراسة وتصميم وتطبيق وإدارة وتقييم نظم المعلومات ،وهنا من يرى أن 

تبات ومعلومات هوالتخصص الذي يعني بأوعية المعلومات من حيث الضبط تخصص المك

                                                           
 . 64،ص  1983عبد الهادي ،محمد فتحي .مقدمة في علم المعلومات ،القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،1
أسامة ،السيد محمود .المكتبات ومعلومات في الدول المتقدمة والنامية :اإلتجاهات الحديثة ،العالقات ،المؤسسات ،اإلنتاج 2

 . 15،ً 1987الفكري ،القاهرة :العربي للنشر والتوزيع ،
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واألختيار واألقتناء والتنظيم واإلسترجاع ،وهذه األوعية تحمل المعلومات التي تشكل ذاكرة 

 الخارجية للجنس البشري ،وتحتفظ بها المؤسسات اإلقتنائية .

بدورة نقل المعلومات إبتداءا من هو الذي يتعلق وتشير هذه التعريفات إلى أن هذا المجال 

 مرحلة إنتاجها إلى مرحلة اإلستفادة منها .

وقد ركز علم المكتبات في بداية نشأته ،على األساليب واإلجراءات األدارية وأساليب النظم 

الفنية التي تشمل )الفهرسة والتصنيف ( .وذلك من أجل بناء مجموعات مكتبية ،وتنظيم 

دا صحيحا ،ولكل مع مرور الوقت والتقدم العلمي والتكنولوجي المكتبات وإعدادها أعدا

والحاجة إلى تقديم خدمات مكتبية على أسس علمية صحيحة ،وكانت مهنة المكتبات هي 

وحدة التطبيق ،وفقد إعتمد هذا العلم على قواعد مقننة دقيقة وحيث أصبح يرتكز على أسس 

حصول على المعرفة اإلنسانية.ونظريات راسخة ،وتهدف في مجموعها إلى تسيير ال
1

 

وتعرف بأنه أحدد التخصصات النظرية ،والذي يعني بدراسة الوسائل المتعلقة بتأمين 

وتنظيم وإتاحة الفرص للحصول على المعلومات المسجلة ،كما يقوم بتزيد الطالب 

بالمعلومات الكافية فيما يخص المكتبات من حيث اإلدارة ،التشغيل ،األنظمة ،األهداف 

اب المهارات العالية للتعامل مع المكتبة ،وذلك بما يواكب التطور الشامل في ،المهام ،إكتس

 أساليب تقديم المعلومات . 

 أهمية تخصص علم المكتبات :

إن جميع التخصصات التي يقدمها علم المكتبات ،تهدف إلى نقل الوسائل الموجودة بأوعية 

المعلومات بمختلف أنواعها وهي الوسائط المكونة لذاكرة اإلنسان الخارجية من إنسان آلخر 

ومن عصر آلخر ،ومن مكان آلخر ،وبالتالي يتحقق اإلتصال بالمعرفة كوسيلة لعدة أهداف 

 .م والترويج والثقافة والتعليم هي اإلعالأخرى 

 ويمكن تلخيص أهمية علم المكتبات في النقاط التالية :

                                                           
 .2009أكتوبر  Http//ar.wikipedia.org 72البدن ،زهير عبد الباقي .تعريف علم المكتبات ومعلومات .1
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 ـ دور أجهزة المعلومات والمكتبات في حفظ وتنظيم المعلومات واإلعالن عنها .

 ـ تشجيع القراء والبحث ،وتزويدها بإمكانية إنتقاء العقول والخبرات األكثر إتساعا منها .

 وتنظيم وتكوين وإسترجاع اإلنتاج الفكري المسجل إلنسان .ـ تجميع وتحليل 

ـ إنتشار المكتبات ،الذي يشمل العملية المكتبية ويجسد شكل من أشكال اإلتصال الجماهيري 

 ،وهوبذلك يدرس طبيعة هذذه العملية وقوانينها وخواصها وتركيبها .

 سائل .ـ بث المعلومات بصفة مستمرة للمستفدين بمختلف األساليب والو

ـ العمل على توحيد التقنيات الفنية ،والحث على التعامل والتنسيق مع مراكز المعلومات .
1

 

 وظائف تخصص علم المكتبات 

كما تتجلى وظائف علم مكتبات ومعلومات في عنصران أساسيان تتبناهما كل المؤسسات 

تي تختزنها الوثائقية ،بصرف النظر عن حخمها أو نوعها أو شكل أوعية المعلومات ال

 وتتمثل هذه الوظائف في :

إختيار أو إقتناء األوعية طبقا لسياسة واضحة ،تضعها كل مؤسسة بعد دراسة  

 متطلبات المستفدين على ضوء اإلمكانيات المتاحة لها .

تحليل األوعية التي تم إقتناءها ،وتنظيمها وحفظها طبقا لمجموعة من القواعد  

إسترجاعها بما تتضمنه من معلومات بعد ذلك . والمعايير والتقنيات ،لكي يسهل
2

 

إذ تعتبر هذه الوظائف أساسا لكل عمل المؤسسات الوثائقية ،فلوال عملية التحليل والتنظيم 

 .لما إستطاع أحد الوصول إلى هذه األوعية أو معلوماتها .

 فئات العاملين في حقل المكتبات :

                                                           
عبد الهادي ،محمد فتحي .المكتبات ومعلومات :دراسة في اإلعداد المهني والبيبليوغرافيات والمعلومات ،القاهرة :مكتبة 1

 . 21،ص 1993الدار العربية للكتاب ،

 
 . 22عبد الهادي محمد فتحي ،المرجع السابق ،ص 2
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 من المكتبيين في العالم : هناك ثالت فئات 

الفئة األولى : وهي الفئة المثقفة المتخصصة ،وتعني بذلك كل فرد يحمل شهادة جامعية  ـ

من جامعة معترف بها ،وهي إما شهادة في علم المكتبات كما هوالحال عندنا في الجزائر 

وكذا في بعض الدول األوروبية ،أو شهادة في إختصاص من اإلختصاصات ،وتضاف إليها 

لمكتبات كما هو معمول به في الواليات المتحدة األمريكية .شهادة ماجيستر في علم ا
1

 

ـ الفئة الثانية : وهي الفئة المثقفة غير المختصة ،وتعني بذلك كل فرد يحمل شهادة جامعية 

غير متخصخة في حقل المكتبات ويعمل بالمكتبة ،ولكنه يحصل على المعلومات الفنية 

 ن طريق دورات تكوينية .بالتمارين والتكوين من العمل اليومي ،أوع

ـ الفئة الثالتة : وهي الفئة األقل ثقافة وغير المتخصصة وتعني بذلك العاملين في حقل 

المكتبات وثقافتهم العامة الضعيفة ،كما أن إختصاصاتهم معدوم وهم يقومون بأمال ثانوية 

 .في مجال المكتبات 

 مفهوم التكوين في علم المكتبات :

للدولة ،من خالل مؤسساتها الجامعية من أجل التكوين األفراد  المعيين اتسند مهام التكو

تكويننا علميا أو أكاديميا ،خاصة وأن اإلهتمام  بالثروة البشرية أصبح عنصرا أساسيا في 

تنمية هذه الموارد ،وذلك من خالل وضع برامج تساعد على زيادة فاعلية هذه الثروة 

 البشرية وإنتاجها .

ي علم المكتبات ،بأنه تلقين المكونين الطرق واألساليب النظرية والعلمية ويعرف التكوين ف

،التي تساعدهم في التحكم في هذا السبيل الكبير من المعلومات وبالسرعة المطلوبة 

،وبتكاليف جد مدروسة ،وتقديمه للقراءة ومن ثم تخريج اإلطارات والعمال المهنيين لتلبية 

التي تسهر على إستمرارية هذه الخدمات .إحتياجات المجتمع اإلقتصادية 
2

 

                                                           
 1981بن أشهو مراد .نحوالجامعة الجزائرية :تأمالت حول المخطط الجامعي الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية  1

 . 92،ص 
 . 116،ص 1998الحسن بوعبد هللا .تقويم العملية التكوينية في جامعة ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ، 2
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إذا يعتبر التكوين في علم المكتبات ومعلومات ،من ركائز األساسية التي تصنعها مختلف 

أنظمة اإلعالم أو المؤسسات الوثائقية ،نصب أعينها حتى تتمكن من أداء وظائفها المتمثلة 

ثائقية في التكوين وإكساب في تقديم أحسن خدمات المكتبية ،بحيث ترى هذه األنظمة الو

 عمالها مهارات جد متطورة من أجل تحقيق أهدافها .

دون أن نهمل دور الفعال لتكنولوجيا الحديثة للمعلومات واإلتصال ،وماأضافته لهذا التكوين 

وماأفرزته من تطورات منذ ظهورها وبدايات تطبيقاتها في المكتبات ،حيث أصبخت اآلن 

 النشاطات المهنية ،بما فيها مهنة المكتبات والمعلومات . هذه تكنولوجيا محور لكل

 أهداف التكوين في علم المكتبات 

تتميز كل أنواع التكوين بعد خروجها من إحدى السياسات العامة سواء للفرد المكون أو 

المؤسسة ،إذا تتطلب عملية التكوين تحديد الهدف منه ويمكن حصرها في النقاط التالية :
1

 

  منافسة المنظمة وذلك بتقوية القدرات التقنية ومهارات المتكون .الرفع من 

 . تعليم وإعداد كفاءات بشرية متخصصة قادرة على تحمل المسؤولية الحياة العلمية 

  تدعيم اإلمكانيات الشخصية للتعامل الميداني مع نصوص بنوك المعلومات بجميع

 أنواعها .

 لجامعة هي مجتمع الباحثين والعلماء الذين عرفة بشتى أنواعها ،فال شك أن اتنمية الم

 يقومون بنشاط علمي مميز ،يهدف إلى إثراء المعرفة وتقدمها .

 . تحقيق الثقة بنفس المتكون أو العامل 

 . ضرورة وجود قواعد تحكم ممتهني المهنة والجمهور الذي تقدم له هذه الخدمات 

 . التكوين يضمن ويطور الكفاءات 

 مستويات التكوين في علم المكتبات والمعلومات 

 يتم تكوين المكتبيين في أنحاء المتفرقة من العالم على مستويات متعددة أهمها :
                                                                                                                                                                                     

 
محيرق ،مبروكة عمر .المعلومات والبحث العلمي والتأهيل والتكوين ،طرابلس :مؤسسة الثقافية الجامعية ،]د.ط[،ص  1

103 . 
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برامج إعداد مساعدي أمناء المكتبات في المعاهد المتوسطة لمدة سنتين أو سنة بعد  .1

 الثانوي العامة .

ل لإلستجابة إلحتياجات تأهيبرامج على مستوى الجامعي ،وتصميم برامج عادة  .2

 أمناء المكتبات على إختالف مستوياتهم .

برامج على مستوى الدراسات العليا ،أي بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو  .3

الليسانس من إحدى الكليات سواء الحصول على الدبلوم العالي ،أو الماجيستر أو 

ية ،ودورات تكوينية مستمرة الدكتوراه ،وهناك إلى جانب ذلك دورات تكوينية مرحل

قصيرة أو طويلة المدى حسب الحاجة .
1 

والبأس من التطرق في هذا الصدد إلى إعطاء فكرة على مستويات التكوين المكتبي في 

 الوطن العربي .

 تطوير التكوين لعلوم المكتبات والمعلومات 

ية التقتصر إن تطوير تكوين المكتبين والمتخصصين في المعلومات هي مسؤولية جماع

على أقسام المكتبات ومعاهدها في الجامعات الوطنية .وبما أن المركز الوطني لخدمات 

المكتبات والمعلومات يستقطب تدريس علوم المكتبات والمعلومات في التعليم ماقبل 

الجامعي ،قصد الوصول إلى تكوين أفضل على كافة المستويات ينسجم مع العصر 

تحديث المناهج ،وربط التكوين بصورة أفضل بالحاجات :وحاجاته المتكورة ،مثل 

المهنية المتغيرة بإستمرار ،وإذخال فروع جديدة تخص إقتصاد المعلومات وغيره ،وإن 

عليه أن يسهم في وضع المسودات الخاصة بالتعديالت سواء في نظام الشهادات 

العصر وحاجاته ومستوياتها ،أو نوع من التعليم والتكوين شكال ومضمونا  ينسجم مع 

المتطورة بإستمرار .ثم إن على هذا المركز أن يواجه إهتماما خاص لقضية تكوين 

المكتبيين والنكتبيات المتواجدين على رأس عملهم بمستويات تكوينهم المتعددة ،حتى 

يمكنهم من تطوير معارفهم وربطهم باألحدث التقنيات المبتكرة في مجال عملهم ،مع 

                                                           
،ص 2001ت والمعلومات ،القاهرة :الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ،شرف الدين ،عبد التواب .مدخل إلى علم مكتبا 1

136. 
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ا أمام تقديم المعلومات الشاملة دون إهمال العروض المتخصصة إفساح المجال واسع

،ألن التكوين في علوم المكتبات والمعلومات اليجوز أن يقتصر على المعاهد العليا 

والجامعات .
1

 

،كالتكوين على مستوى بل يجب أن يتسع ليشمل المجتمع بأوسع معاني هذه الكلمة 

المؤسسات إلى غيرذلك ،وواجب المركز يتجلى في األحياء والمدارس أو النوادي أو 

 وضع المخططات التكوين ومشاريعة ومستويات ،وبرامجه والحث على المشاركة فيه .

ومن بين أهداف التكوين ،تدعيم المستوى النوعي للعاملين بشكل أو بأخر في المكتبات 

مل مع واألرشيف ومراكز التوثيق والمتاحف ،وتشجيع على قيام مجموعات بالع

 مالحظة .

 مشكالت التكوين في علم المكتبات 

تشكو أقسام المكتبات والمعلومات ومعاهدها من جملة من المشكالت بدء من األهداف 

المرسومة مرورا بالمناهج والطرائق والمخابر والتجهيزات وإنتهاء بالوسائل 

منا التكوين في والتطبيقات الميدانية ،وتنجمل أهم جوانب النقص والقصور التي يعاني 

:بمايلي أقسام المكتبات 
2

 

o . غموض أهداف التكوين وضعف تركيزها على الغايات األساسية المنشودة 

o . ضعف المناهج الدراسية كما وكيفا 

o . غياب التنسيق المطلوب بين معاهد التكوين ومكتبات التطبيق 

o . ضعف خبرة المؤطرين واألساتذة في إستخدام تقنية المعلومات 

o  التشاور والتواصل بين األساتذة المنظرين واألساتذة المطبقين .ضعف 

o . غياب المكتبات الكبرى ومراكز المعلومات الحديثة التي تدعم التكوين 

o . نظرة المجتمع إلى المهنة المكتبية ال تشجع الطلبة لإللتحاق بهذا التكوين 

                                                           
صوفي عبد اللطيف .التكوين العالي في علوم المكتبات والمعلومات :أهدافه ،أنواعه وإتجاهاته الحديثة ،الجزائر :دار  1

 .160 159،ص ص 2002الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،
 .120ـ 116صوفي ،عبد اللطيف ،المرجع السابق ص ص  2
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o . إختالف التسميات أقسام المكتبات في الجامعات العربية 

o  المراجع العربية في علوم المكتبات والمعلومات ،خاصة الدوريات منها .قلة 

 

 

 خالصة :

التكوين مطلب ودعامة في كل مجاالت المعرفة ،ومن هذه المجاالت نجد علم المكتبات 

والمعلومات الذي يعتبر مجاال أساسيا واليمكن للمعرفة البشرية أن تستغني عنه لدور الكبير 

لتعريف بها ،فالتكوين في علم المكتبات هوتلقين المكون الطرق في تنظيم المعرفة وا

واألساليب النظرية ،التقنية والعملية التي تساعده في التحكم الجيد والحسن للمعلومات 

وإيصالها للجمهور المستفيد بالطرق المتاحة والسرعة المطلوبة خاصة ونحن نعايش زمن 

اإلتصال و ماأضافته على التكوين خالل نتائجه التكنولوجيا الجديدة في مجال المعلومات و

المهنية وحتى التكوينية على سواء ،فالتكوين في علم المكتبات ومعلومات يعتبر من الركائز 

األساسية التي يعتمد عليها كبر المؤسسات الوثائقية لإلنجاح والتمكن من أدائها في تقديم 

هارات وأساليب جد متطورة من أجل أحسن وأنجح الخدمات ،فالتكوين يكسب المتكونين م

تحقيق أهداف المؤسسة ،فالبرغم من أن التكوين قد وصل المراتب أعلى وخط خطوات 

 كبيرة .

 

 



 

 
 

 

 : الفصل الثالث

دور التكوين في تحسين األداء المهني        

 ومردوية المكتبي .
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 تمهيد : 

يلعب التكوين دورا أساسيا في زيادة فاعلية المؤسسة من خالل تحسين مهارات وقدرات 

الموظفين التي تساعدهم على تحسين أدائهم ومواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة على 

 الداخلي للمؤسسة أو على الصعيد الخارجي لها . مستوى المحيط المهني

حيث أصبح تكوين الموظفين ضرورة حتمية اليمكن اإلستغناء عنها من طرف المؤسسة 

،إذا أردت تحسين نوعية خدماتها واإلرتقاء بها إلى مستوى يضمن لها المنافسة واإلستمرار 

نتائج على الدوام مستوى أداء   هذه المكانة البد أنوالتطور ،وحتى تتمكن المؤسسة من بلوغ 

 موظيفها .

 

 تعريف المردودية :

مشتقة من فعل رد ألي رد و معناه إعادته على التمام أي بدون نقصان :  ويلغتعريف ال

منه على األقل والمعنى اللغوي لها ،هو الشيء الذي يمكن أن ينتج لنا لنا مردودا ،وإذا 

نسبة األموال المستمرة أو المستعملة وهناك كانت نسبةاألموال المتحصل عليها ،أكبر 

 مفاهيم عدة تتمثل في :

تعريف ريكاردو :"هي عائد إستخدام أرض فالحية ملك لآلخرين ،وبعبارة أخرى  -

هي عبارة عن الربع النحصل عليه نتيجة إستخدام األرض أي ماتقدمه األرض 

 نتيجة إستغاللها .

تطبق على كل المراحل اإلقتصادية  تعريف بوخزاروكونصو :"المردودية هي قاعدة -

،وهذا يوضح اإلمكانيات المادية والبشرية ،والتي  تعبر عنها العالقة التالية ،وحسب 

بعض األخصائيين في المردودية هي : الفرق بين المبالغ اإلجتماعية والتكاليف أو 

 النفقات لقاء هذا المردود ويسمى هذا الفرق بالربع والنخل الصافي .
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يار كونصو :"فإن المردودية هي القاعدة التي تطبق عامةعلى كل المراحل وحسب ب -

."اإلقتصادية ،وهذا يوضح اإلمكانيات المالية والمادية 
1 

 طصلحاي  :التعريف اإل

لقد ثار خالف بين المحليين ماليين وإقتصاديين حول التعريف الشامل المردوية ،ولكن 

يكادون يتفقون في النهاية ،إال أن المردودية هي بالرغم من الخالفات السابقة إال أنهم 

 العالقة التي توجد بين النتيجة المحققة والوسائل المستعملة في تحقيقها .

آراء اإلقتصاديين والماليين ويمكن إعطاء مفهوم علمي دقيق للمردودية بعيدا عن تضارب 

نشطة وهيكل التكلفة ،فالمردودية تقيس مدى تحقيق مشروع المشتريات المتعلقة بأداء األ

،كما أنها تعبر عن حصيلة النتائج السياسية والقرارات التي إتخداها المشروع فيها يخص 

سيولة الوضع المالي .
2

 

سواء كانت مادية فالمردودية هي العالقة بين النتائج المتحصل عليها اإلمكانيات المستخدمة 

السعر .أو بشرية ومالية ،أما الربحية فلها عالقة مباشرة ب
3

 

ومن خالل ذلك يتضح لنا مدى مفهوم المردودية على أنها عبارة عن الربح المحصل عليه 

بعد كل عملية إنتاج أو تبادل وبعد ذلك طرح نفقات وتكاليف شريطة ،أن تكون إمكانيات 

ضرورية .
4 

 تعريف األداء :

المؤسسة على أن  " األداء سلوك يسهم فيه الفرد في التغيير عن أسهماته في تحقيق أهداف

 يدعم هذا السلوك ويعزز من قبل المؤسسة .بما يضمن نوعية والجودة من خالل التدريب ".

                                                           

فتيحة شابي و آخرون .التدقيق المحاسبي وأثره على مردودية المؤسسة ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس ،غير منشورة   1

.  39،ص 2005،المركز الجامعي يحي فارس ،المدية ،  

،مذكرة لنيل شهادة ليسانس ،المركز  أهمية المحاسبة التحليلية لتحسين المردودية المبيعات.بن شليف محمد األمين1

. 22.ص 2003الجامعي يحي فارس ،المدية ،  

. 65.أدوات التحليل والتخطيط في اإلدارة ،دار النهضة ،صد.صالح محمد الحناوي  3
 

4Gaqves margarin. Gestion budgetaire edition couroux.  
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يعتبراألداء عن مدى إنجازالمهام ،فأنه كمفهوم إقتصر لدى الكثير من الباحثين على المورد 

البشري دون غيره من الموارد األخرى ، حيث يرى باحثون  آخرون حينما عرفوه بأنه 

عني الكيفية التي يؤي بها العاملون مهامهم أثناء العملية اإلنتاجية والعمليات المرافقة لما ي

بإستخدام وسائل اإلنتاج المتاحة لتوفير مستلزمات اإلنتاج واألجراء التحويالت الكمية 

والكيفية المناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية عليها خالل فترة الزمنية مدروسة .
1

 

ذي يؤدي بها العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات المرافقة لها .الكيفية ال
2

 

ومن الناحية اإلدارية : أنه القيام بأعباء الوظيفية من المسؤوليات والواجبات وفقا لمعدل 

المفروض أداءه من العامل الكفىء المدرب .
3

 

 تعريف األداء المهن  :

بكل مايتعلق به من صفات نفسية ،بدنية أو مهارات فنية أو  محاولة لتحليل أداء الفرد "هو 

فكرية أو سلوكية ،وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تعزيز األولى 

ومواجهة الثانية بعينة تحقيق فعالية المؤسسة .
4

 

هو سجل حافل بالنتائج المحققة ،سجل يجسد سلوك علميا يؤدي لدرجة بلوغ الفرد أوالفريق 

ألهداف المخططة أي درجة اإلنجاز ،بكفاءة عالية ويمكن إعتبار األداء سلوكا بإعتبار أن 

السلوك يفرز أفعاال تمثل نتائج الجهد الجسمي أو الذهني )تمثيل المدخالت (والنتائج تمثل 

" . المخرجات 
5

 

                                                           
،كلية الحقوق والعلوم  1وتقييم ،مجلة العلوم اإلنسانية .العددعبد الملك مزهزدة.األداء بين الكفاءة والفعالية ،مفهوم 1

 . 85،ص  2001اإلقتصادية ،نوفمبر 

 
 . 231،ص 2000، اإلدارةواإلستراتيجية ،دار وائل للنشر ،عمان ،الحسين فالح حسن عداي 2

 . 310،ص  1992لبنان ،، أحمد زكي يدوي ،معجم المصطلحات اإلجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت3

،سعد سالم مؤيد .إدارة الموارد البشرية )مذخل إستراتيجي (،دار الكتاب العالمي ،عمان ،األردن عادل مرحوش صالح 4

 . 45ص 2007،

 . 37،ص 2007بربوطي سعاد نايف .إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،5
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وزمالئه إلى أن األداء " هو العملية التي يتم بواسطتها تحديد المساهمات ficherكما يشير 

الفردية في المؤسسة خالل فترة زمنية معينة ".
1

 

ويعرف أيضا بأنه " نشاط مهم من أنشطة الموارد البشرية يهدف إلى التأكد من أن الموظف 

في المؤسسة خالل فترة زمنية معينة ".
2

 

ه فاألداء المهني هو السلوك العاملين في إدارة تحديد قدارتهم على تحقيق أهداف ومن

 الوظائف من خالل المهام واألعمال المنجزة في الوقت المحدد .

 أهمية األداء المهن  :

يحتل األداء المهني مكانة خاصة داخل أي منطمة كانت بإعتباره الناتج النهائي لمحصلة 

ك على مستوى الفرد والمنظمة ،ألن تكون أكثر إستقرار و أطول جميع األنشطة بها ،وذل

 بقاء حين يكون أداء العاملية متميزا .

وترجع أهمية األداء ومن جهة المنظمة إلى إرتباطه بدورة حياتها ومراحلها المختلفة وهي 

مرحلة الظهور ،مرحلة البقاء واإلستمرارية ،مرحلة اإلستقرار ومرحلة السمعة والفخر 

مرحلة التمييز ،ومرحلة الزيادة ،وثم فإن قدرة المنظمة على تخطي مرحلة من مراحل ،و

النمو والدخول في مرحلة أكثر تقدما .ويهدف رفع مستويات أدائهم وتنفيدهم المهام 

والمسؤوليات التي يكلفون بها حتى تحقق نتائج فعلية التي ترغب المنظمات في تحقيقها .
3

 

 ي منظمة نذكر منها :وألداء أهمية أيضا في أ

تتألف أي عملية من عدة مراحل حتى تخرج للوجود وتنتج منتجات وتحقق األهداف 

المصممة مثل : عمليات تقديم الخدمات في المجاالت المختلفة ،واألداء هو المكون الرئيسي 

                                                           
  . 360اإلستراتيجي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،صحسن إبراهيم بلوط .إدارة البشرية من المنظور 1

 . 336،ص  2006محمد الصيرفي .ندرة الموارد البشرية ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ، 2

د ،مركز البحوث ،المعهد القومي إلدارة العليا ،القاهرة:مصر اراإلتجاهات الحديثة في إدارة األفعلي سليمان ،بعض 3

 . 189،ص 188،ص1985،
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ل هو الذي يدير العملية وإنتاجية وبذلك تحقق الربح وبالتالي وصوللعملية والعنصر البشري 

إلى أهداف المنظمة .
1

 

وألداء المهني أهمية كبيرة داخل أي منظمة تحاول تحقيق الربح والتقدم بإعتباره الناتج 

المهني لمحصلة جميع األنشطة التي يقوم بها الفرد أو المنظمة ،فإذا كان هذا الناتج مرتفعا 

 فإن ذلك يعد مؤشر واضحا لنجاح أي منظمة وإستقرارها .

 أهداف تقييم األداء 

 تهدف عملية تقييم األداء لعدة أهداف يمكننا التطرق لذكر أهمها كالتالي :

تتمثل في تشخيص األداء المتميز أو الغير العادي والذي يقوم به األهداف اإلدارية : -1

األفراد الذين يتميزون بأدائهم األعلى واألفضل ،أو األفراد الذين هم دون المستوى 

اإلعتيادي فيما ينتجونه أو يقومون به من األعمال سواء من حيث الكم أو النوع أو 

التقييم يعرف المتفقون ويعرف المقصرون الذين هم في المستوى كليهما ،فمن خالل 

 ،وغالبا مايمثلون الغالبية فتكون معاملتهم إعتيادية أيضا.اإلعتيادي 

اقع األفراد وعلى خصائصهم تتمثل في التعرف على مواألهداف السلوكية : -2

لحون له من مهام دون وإستعدادتهم ونقاط القوة والضعف لديهم ومايص

غيرها،وبالتالي تحديد مساراتهم الوظيفية الحالية والمستقبلية ومايحتاجونه من برامج 

التطوير التحسن . وإذا كانت األهداف اإلدارية تحددها القواعد والضوابط ،ويتم في 

الواجبات والصالحيات ومستويات واألجور والمكافئات ،فإن ضوءها تحديد 

األهداف السلوكية تستلزم الترغيب والمشاركة في الحوار واإلقناع بمستويات 

الرضى والروح المعنوية لدى العاملين .
2 

تهدف عملية تقييم األداء إلى ربط والتكامل بين األهداف  األهداف اإلستراتيجية : -3

التنظيمية )اإلستراتيجية(ونشاطات العاملين وخصائهم المناسبة لتنفيد اإلستراتيجية 
                                                           

 .98،ص2001فيصل عبد الرؤوف الدخلة.تكنولوجيا األداء البشري )المفهوم وأساليب القياس والنماذج (عمان :األردن ،1
خيضر كاظم حمود ،ياسين كاسب الخرشة .إدارة الموارد البشرية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن 2

 .4،2011،ط
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البد وأن يكون نظام تقييم أداء التنظيمية والمتمثلة بالمخرجات المحددة مسبقا ،وذلك 

،وذلك بتغيير مكوناته والسلوكيات مرنا يستجيب ألي تغيير في إستراتيجية المنظمة 

والخصائص الالزمة ألداء اإلستراتيجي .
1 

في تنمية العاملين يتمثل الجانب األخير من أغراض إدارة األداء  األهداف التنموية : -4

وتطوير أساليب أدائهم للعمل ،عندما اليؤدي الموظف عمله على النحو المتوقع ،فإن 

ئه من خالل المعلومات المرتدة من أنظمة تقييم إدارة األداء تسعى إلى تنمية أدا

األداء ،والتي تعكس نواحي الضعف في األداء ،ومن الناحية المثالية فإن أنظمة إدارة 

ايجب أال يقتصر دورها في تحديد مجاالت الضعف في األداء ، ولكن كذلك أسباب 

الضعف ،وهل ترجع إلى قصور المقدرة أو عالقات العمل.....إلخ.
2 

 

 

 خلاء ومقومات فاعلية تقييم األداء المهن  :أ

 أخلاء تقييم األداء : 

هو خطأ إدراكي حيث يميل المدير لتكوين إنطباع إيجابي أو سلبي عن خلأ الهالة :ـ 

رؤسيه على أساس أخد مالمح شخصيته أو أحد مجاالت أدائه ،دون إدراك باقي عناصر 

الشخصية أو مجاالت األداء .
3

 

معظم التقديرات عن المرؤوسين تعد لتغطي فترة ماضية غالبا ماتكون خلأ النسيان :ـ 

سنة،وعادة ماتمثل المستوى األوسط العام أو األداء خالل تلك الفترة ،وتميل بعض الرؤساء 

لتأسيس تقدريراتهم على مايسهل تذكرة ،أو على التصرفات األكثر حداثة للمرؤوس وهذا 

                                                           
 .139،ص 2،2006مذخل إستراتيجي ،دار وائل لنشر ،األردن ،ط –ارة الموارد البشرية سهيلة محمد عباس .إد1

سامح عبد المطلب عامر .إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية ،دار الفكر ،ناشرون وموزعون ،األردن  2
 .223،ص1،2001،ط

،مكتبة األنجلة المصرية ،القاهرة  أحمد سيد مصطفى .إدارة الموارد البشرية ،اإلدارة العرية لرأس المال الفكري3
 .341، 340،ص ص 2004،]د،ط[،
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كلها السيماإذا كان هذا المرؤوس يدرك ،ة السابقة المرؤوس يدرك عن خصائص أدائه الفتر

وقت إعداد تقدير التقييم فيعتمد أن يبدو مثاليا في هذا الوقت أو قبله بقليل .
1

 

هو الميل إلى إعطاء تقديرات عالية فيمنح الموظفين خلأ اللين أو التساهل أو التشدد : ـ 

الموظفين من األداء المرتفع  من ذوي األداء الضعيف تقديرات متوسطة أو يتشدد فيعطي

 درجات متوسطة جدا .

 خلأ التييز الشخطص  .ـ 

 مقومات تقييم األداء : 

  جعل نتيجة التقييم األداء علنية وليست سرية ،بحيث يستطيع الموظف أن يتعرف

على نقاط قوته وضعفه ،بحيث يبادر إل تفادي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة أوال 

بأول .
2 

 التقييم مع الخصائص المميزة للوظيفة أو المجموعة النوعية لوظائف  تناسب نموذج

 التي يكون شاغلوها محال للتقييم .

  إختيار طريقة أو طرق سليمة لتقييم األداء يمكن اإلعتماد عليها بإعتبارها إحدى سبل

 التقييم الفاعل .

 الشخصية  تصميم معايير موضوعية دقيقة للتقييم بتعده عن اإلعتبارات والتحيزات

كلما أمكن .
3 

  يحدد مايتوقع من الموظف عملة ،وما تفوقا أو تجاوز لواجبات وصف سليم للوظائف

 الوظيفة .

 . تهيئة نظام فاعل للمعلومات عن أهداف ومعايير ومجاالت التقييم ونتائجه 

                                                           
 . 154خيضر حمود ،ياسين كاسب الخرشة ،المرجع السابق ،ص 1

خالد حمدي الحربي .أثر العالقات اإلنسانية على أداء العاملين ،رسالة ماجيستر ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 2
 . 342،ص  2003،الرياض ،

 345،ص  2004.اإلتجاهات الحديثة لقياس وتقييم أداء الموظفين ،نشأة المعارف ،مصر ،]د.ط[،السعود محمد أحمد أبو 3

. 
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  إختيار طريقة أو طرق سليمة لتقييم األداء يمكن اإلعتماد عليها بإعتبارها إحدى سبل

 قييم الفاعل .الت

 دور التكوين ف  تيسين أداء الموظفين :

إن التكوين هو النشاط  الذي توليه المؤسسة الجامعية إهتماما كبيرا ، بحيث يهدف إلى تنمية 

قدرات الموظفين في العمل ،ومن خاللخ يزود الفرد بالمعلومات والمهارات الجديدة 

،إذا طبيعة التغيرات التي تعيشها المؤسسات  المطلوبة لتحقيق إستراتيجية المؤسسة في البيئة

في الوقت الحاضر سواء كانت تكنولوجية أو تنظيمية أصبحت تفرض عليها ضرورة توافق 

مع مايستجد من هذه التطورات بغية تحقيق ماتصبوا إليه المؤسسات قدرات الموظفين 

ي مؤسسات التكوين ،وأصبح لزاما عليها أن تبحث عن برامج التكوين المناسبة للموظفين ف

والمؤهلة .كما ينظر إلى وظيفة التكوين أو التدريب على أنها الوظيفة والتدريب لمختلفة 

،المكملة للتعيين ،فال يكفي أن تقوم المؤسسات بإختيار الموظفين وتعيينهم ،إنما يجب إعداد 

في الحصول على على أداء األعمال المسندة إليهم ومساعدتهم هؤالء األفراد وتنمية قدراتهم 

الجديد من المعلومات والمعارف وتزويدهم باألساليب الجديدة ألداء األعمال وصقل 

 مهاراتهم وللتكوين تأثيرات متعددة على أداء الموظفين ومن أهمها مايلي :

 ـ رفع مستوى األداء وتحسينه من الناحية الكمية والنوعية .

 وير إتجاهاتهم .ـ تقوية العالقات اإلنسانية بين األفراد وتط

ـ تنمية شعور الموظفين باإلنتماء والوالة للمنظمة .
1

 

ـ توعية الموظفين بأهمية التكوين إكسابهم القدرة على البحث عن الجديد ،والمستجدات في 

 شتى مجاالت العمل .

ـ للتكوين دور في ربط األهداف األفراد العاملين )الموظفين( بأهداف المؤسسة وخلق 

ابية داخلية وخارجية لصالح المؤسسة كما يساعد في إنفتاحها على العالم إتجاهات إيج
                                                           

بدرية محمود محمد إبراهيم .أثر التدريب على تطوير مهارات العاملين ،دراسة تطبيقية على معهد علوم نظم المعلومات 1

 . 31،ص  2006وم اإلدارية ،القاهرة ،بجهاز الشرطة ،رسالة ماجيستر ،أكاديمية السادات للعل
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لها مما يساعد األفراد في تحسين فهمهم للمؤسسة الخارجي وتوضيح السياسات العامة 

وإستيعابهم لدورهم فيها وبالتالي المساهمة في تحسين أدائهم .
1

 

في العمل وتحسين قرارتهم  المساهم في تجديد وإثراء معلومات األفراد وحل مشاكلهمـ 

 ،باإلضافة إلى تطوير مهارات اإلتصال في جميع المستويات .

التفاعل اإلجتماعي بين األفراد المؤسسة .ـ تطوير أساليب 
2

 

 ـ تطوير إمكانيات األفراد لقبول التكيف مع المتغيرات الحاصلة .

 ـ توثيق العالقة بين اإلدارة واألفراد العاملية بها .

 

 :خحاطصة 

إلكتساب المهارات بإختالف التكوين ضرورة حتمية لتحسين األداء المهني ومردودية 

طرقها وأساليبها المهنية وختى الخدماتية من خالل الممارسات اليومية ،كاألعمال الفنية 

بالمكتبة منها .فالتكوين له دور كبير في تحسين أداء الموظفين خاصة عن طريق األعمال 

التربصات والبرامج التكوينية المقدمة للمكونين بمختلف الطرق وأساليبها التطبيقية ومختلف 

 مع مراعاة التطورات العرية وتكنولوجيا الحديثة في الميدان المهني .

 

 

 

 

 

 
                                                           

محيريق ،مبروكة عمر .دراسات في المعلومات والبحث العلمي والتأهيل والتكوين .القاهرة :عصمى للنشر والتوزيع 1

 . 102،ص  1996،

 . 2000، 1نظمي شحادة وآخرون .إدارة الموارد البشرية ،دار الصفاء :للنشر والتوزيع ،عمان ،ط2



 
 

 

 :الفصل التطبيقي

دراسة ميدانية بمكتبة كلية العلوم االجتماعية            

 .بجامعة بمستغانم
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  تمهيد :

قبل بدء في تخريج الجداول وتحليل البيانات وتفسيرها ،البد من التذكير باإلجراءات       

 ه بمردودية المنهجية التي تم إعتمادها في دراستنا الميدانية حول الموضوع التكوين وعالقت

 المكتبي ودوره في تحسين األداء المهني ،ومن ثم قمنا بتعريف بجامعة عبد الحميد بن

باديس "مستغانم" ومن ثم نبدة عن قسم علم ومكتبات ومعلومات جامعة " مستغانم " ،ومن 

لية العلوم اإلقتصادية والتسيير ثم التعريف بكليات مكتبة جامعة :كليات العلوم اإلجتماعية ،ك

يغ إستمارة )إستبيان( وتحليل النتائج المحصل عليها ثم قيام ر،فيما بعد تفوالفنون كلية آداب 

الدراسة بالتحليل على ضوء الفرضيات المطروحة ومن تم الوصول إلى النتائج العامة 

 ،وآخيرا مقترحات تساعد وتعتبركحلول لمشاكل الموضوع الدراسة .

 :بجامعة عبد الحميد بن باديس  ماهية

تعتبرجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم مركز للعطاء الثقافي والعلمي والبحث 

األكاديمي لخدمة الكثير من الباحثين والطلبة حيث تحتوي على فضاءات ثقافية وعلمية منها 

المكتبة ،تقع الجامعة مستغانم في منطقة خروبة يحدها من الشمال والبحر ومن الجنوب 

ي لخضر وسيدي علي ومن الغرب بتحديث ثم تدشينها من طرف الجبال ومن الشرق سيد

جويلية  28الموافق ل1428رجب 13رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 

 . 07/07/1998المؤرخ في 220ـ 98،أنشىء بموجب المرسوم 2007

 عن قسم شعبة علم مكتبات بمستغانم :ماهية 

تأسست  2012ـ2011غانم منذ الموسم الدراسي بجامعة مستلقد فتحت شعبة علم مكتبات 

بإسم علم المكتبات ومعلومات تابعة لقسم علوم إنسانية ،حيث أنه يؤطر  213/972بمرسوم 

الطلبة مجموعة من خبرات األساتذة المحلين ،وحتى األساتذة الباحثين من خارج الوالية 

لشعبة السنة الثانية والثالثة ،لقد إستقطب عدد كبير من الطلبة بكل المستويات تضم حاليا ا



اإلطار التطبيقي                                                                          الفصل الرابع :  
 

 

63 

ليسانس والسنة األولى والسنة الثانية ماستر تخصص نظم المعلومات تكنولوجيا حديثة 

 طالب .375والتوثيق ويبلغ عدد الطلبة علم المكتبات اإلحصائي 

 عن مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية : ماهية

د جامعة عبد الحميد بن باديس على تعتبر هذه المكتبة من بين المكتبات الجامعية التي تعتم

تابعة لمعهد الرياضة البدنية ،ثم إنفصلت عن ،وهي تضم 2005تدعيمها ،وكانت في 

التخصصات التالية :علم النفس ،علم اإلجتماع ،الفلسفة ،علوم اإلعالم واإلتصال ،علم 

 مكتبات ،التاريخ .

 تقع بالشمال الغربي لكلية العلوم اإلجتماعية .موقعها :

ـ 13:30،ومن صباحا 12:00ـ 8:00من  تفتح المكتبة كل أيام أسبوعالتوقيت :

على إتباع نظام الداخلي خاص  مساءا ما عدا يومي الجمعة والسبت ،وتعتمد المكتبة16:00

 بها .

م ،وهي مصممة بالشكل 400تتربع المكتبة على مساحة تقدر حوالي  هيكلها التنظيمي :

 التالي :

  :قاعة إستقبال ،بنك اإلعارة ،المخزن ،قاعة األنترنت خاصة الطابق األرضي

 باألستاتذة،،قاعة المعالجة الوثائقية ،قاعة المراجع ،مكتب المدير .

 ( قاعة المطالعة خاصة بالطلبة 01الطابق األول :) 

 ( قاعة مذكرات ،قاعة الجرد ،قاعة األنترنت خاصة بالطلبة .02الطابق الثاني :) 

عامل ،مساعد 02المحفوظات العمال ،وثائقي أمين  03يها :ملحق المكتبة ـ عدد العاملين ف

،منظفة ،مدير المكتبة 01عمال ،حفظ البيانات عامل ،األمن 07عمال ،عون تقني 04مكتبي 

 عامل .21،ويقدر العدد اإلجمالي للعمال ب 
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برنامج ـ البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة : تعتمد المكتبة في تسسير رصيدها على 

syngeb وحدات منه 03وحدات ،إال أن هذه األخيرة تعتمد على  05،الذي يتكون من خمس

 فقط هي :

 Invent : لذا تسيير الجرد يسمح بإنجاز سجل جرد آلي كما يمكننا كذلك من طبع

 السجل .

 Syngeb : نظام فرعي يسمح بإنشاء قواعد معطيات مرجعية للكتب ،ويمكننا إنجاز

هونسختين وUNIMARcوكذلك ،ISBdبطاقات فهرسية حسب التلقين الدولي 

 بالعربية والفرنسية .

 الرصيد الكلي للمكتبة :

 عدد الرصيد  نوع الرصيد 

 39730 الكتب باللغة العربية 

 الكتب باللغة 
 األجنبية 

3976 

القواميس،المعاجم،الموسوعات     
 بالعربية 

1576 

 القواميس،المعاجم،الموسوعات 
 باألجنبية 

384 

 943 المجاالت 

 1792 الذكرات )ليسانس ـ ماستر(

 270 رسائل الدكتوراه والماجيستر 

 مجموع الرصيد 
 الوثائقي 

48671 

 مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية .المصدر :

 الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني: 

 بيانات الشخصية :

 المتغير الجنس :يمثل توزيع أفراد العينة حسب 01جدول رقم 



اإلطار التطبيقي                                                                          الفصل الرابع :  
 

 

65 

 نسبة المئوية تكرار الجنس

 %74 20 ذكر

 %26 07 أنثى

 %100 27 المجموع

 .من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسةالمصدر: 

الذكور يفوق عدد اإلناث بكثير ،إذ تقدر نالحظ من خالل النتائج المحصل عليها أن عدد 

وذلك راجع إلى أن أغلبية الذكور  %26بينما التتعدى نسبة اإلناث  %77نسبة الذكور ب

عاملين في حقل المكتبات يزاولون عملهم بمكتبة بشكل عادي وروتيني من حيث اإلعارة 

ذكور تميل للعمل  وي ،وأنالذكور أكثر من األنثوالتوجيه واإلرشاد ،ربما ألن مجتمعنا 

ه وثباته على العكس الرجال بالمكتبات ،رغم أن مجال المكتبات يتطلب العامل السوي لصبر

. الذين يمتازن بالقلق 

 

74% 

26% 

 الجنس 

 ذكر 

 أنثى 
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 .: يمثل عينة الدراسةحسب الجنس  01الشكل رقم           

 العينة حسب متغير المؤهل العلمي .: يمثل توزيع أفراد 02جدول رقم 

 نسبة مئوية  رار تك المؤهل العلمي 

 %48 13 ليسانس

 %26 07 ماستر

 %4 01 دكتوراه

 %22 06 أخرى

 %100 27 مجموع

 .من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسةالمصدر:               

من خالل الجدول يتضح لنا أن المؤهالت العلمية تختلف من شهادة إلى أخرى ،وكل ما كان 

شهادة راقية كدكتوراه كان المؤهل راقي ومن هنا نالحظ اأن المؤهل المؤهل عالي أي 

وهذا يؤكد لنا أن المتخرجين أي حاملين لشهادة المذكورة  %48الليسانس قد قدرت نسبة ب 

بعد التخرج يتجهون مباشرة إلى ميدان العمل ،أما نسبة مؤهل الماستر فكانت قليلة قد تمثلت 

تتجه إلى وهي تدل على أن فئة قليلة في مجتمعنا تنمي دراساتها بنسبة األكبر  %26في 

العمل وفي نفس الوقت تكمل تكوينها ،اما إذا جئنا إلى المؤهل دكتوراه نرى أن نسبة جد جد 
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كانت نسبة متوسطة .22%وأما فئة أخرى وصلت إلى% 4قليلة تكاد تنعدم قدرت ب

 

 حسب المؤهل العلمي : تمثل عينةدراسة02الشكل رقم 

 : يمثل توزيع عينة حسب السن العاملين 03جدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار السن

 %30 08 30إلى 23

 %44 12 37إلى 30

 %26 07 فما فوق37

 %100 27 المجموع

 .من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسةالمصدر:               

يتبين لنا أن معظم المكتبيين العاملين بالمكتبة الذين يتراوح  من خالل النتائج المتعلقة بالسن

وذلك يتناسب مع العمرالمتوسط للعاملين  %44سنة قدرت نسبتهم ب 37إلى 30سنهم مابين 

48% 

26% 

4% 

22% 

 المؤهل العلمي 

 ليسانس 

 ماستر

 دكتوراه

 أخرى 
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وهذا السن قليل في المجال  %30نسبة كانت متوسطة قدرت ب 30إلى 23،وأما من السن 

لشغل مما يستدعي عدم وجود العمل المهني ربما بعد تخرج من دراسة عدم توفرفرص ا

لسنوات أو التوجه ألداء الخدمة الوطنية مباشرة بعد التخرج  أو تكوين نفسه لنقص خبراته 

أقل بكثير فهي فئة تمتاز  %26فما فوق قدرت نسبة ب 37ومؤهالته ،وأما من السن 

 .بالخبرة لسنوات عديدة مؤهلة للعمل 

. 

 .عينة الدراسة حسب السن  تمثل: 03الشكل رقم 

 .وظيفة العاملين بالمكتبة ينة حسبالع: يمثل توزيع 04الجدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار الوظيفة 

 %4 01 مدير المكتبة

 %7 02 عون إداري

 %44 12 ملحق مكتبات

29% 

45% 

26% 

0% 

 السن 

 30إلى 23

 37إلى 30

 فمافوق  37
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 %7 02 رئيس قسم

 %37 10 مساعد مكتبات

 %100 27 المجموع

 .اعتمادا على أداة الدراسةمن إعداد الطالبتين المصدر: 

من خالل الجدول يتضح لنا أن المؤهالت العلمية تختلف من شهادة إلى أخرى وكل ما كان 

المؤهل عالي أي شهادة راقية كادكتوراه كان المؤهل راقي بنسبة جد عالية ،لكن هنا نالحظ 

أي حاملي وهذا يؤكد لنا أن المتخرجين  %48العكس ،فمثال مؤهل ليسانس قدرت نسبته ب

شهادة المذكورة بعد التخرج يتجهون مباشرة إلى الميدان العملي ،أما نسبة مؤهل ماستر 

وهي تدل على أن فئة قليلة لمجتمعنا تنهي دراستها  %26فكانت قليلة قد تمثلت بالنسبة 

شهادات المتدرجة )ليسانس،ماستر فالنسبة أكبر تتجه للعمل وال ترى في حصول على ال

ينادي بالعمل ،أمل بالنسبة لمؤهل دكتوراه فنرى أنه نسبة قليلة تكاد تنعدم ،وقد  دكتوراه(فكل

 وهي نسبة متوسطة . %22،أما أخرى فقد وصلت النسبة إلى  %4قدرت ب

 

4% 7% 

45% 

7% 

37% 

 الوظيفة 

 مدير المكتبة 

 عون إداري 

 ملحق مكتبات 

 رئيس قسم 

 مساعد مكتبات 
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 . ينة دراسة حسب الوظيفة العاملينع: تمثل  04الشكل رقم       

 : التكوين المكتبي . المحور األول

 .أفراد حسب تخصص الذيدرسه المكتبي : يبين توزيع05جدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار تخصص الذي درسته

 %59 16 علم مكتبات

 %7 02 آداب

 %18 05 علوم اإلجتماعية

 %15 04 أخرى

 %100 27 المجموع

 .من إعداد الطالبتين اعتمادا على أداة الدراسةالمصدر: 

فتخصص يسهل العمل ،وهنا من المالحظ أن عمل أو مهنة تتطلب التخصص المدروس 

،أما  %59نرى هذا الوضوح فقد كانت نسبة التخصص لم مكتبات جد كبيرة قد وصلت ل 

،فالتخصص المهني يلعب دورا كبيرا وأساسيا في  %7نسبة اآلداب كانت أقل وقد قدرت ب 

 %18تسسييروتسهيل العمل ،أما العلوم اإلجتماعية فكانت نسبة متوسطة نوعا ما وصلت ل

وهنا تضح لنا أن المسار  %15خرى التي كانت جد قليلة قدرت ب ه النسبة مقارنة بأوهذ

الدراسي يلعب دورا مهما وأساسيا في أداء المهني، فهناك من كانت تخصصاتهم في 

توثيق ت في علوم إقتصادية ،قانون أعمال،إعالم وإتصال،عون مجاالت أخرى تمثل

 وأرشيف .
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 التخصص المدروس للمكتبيينالشكل رقم الخامس : تمثل 

 : يبين توزيع أفراد عينة حسب جامعة التخرج المكتبي .06جدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار أنت خريج أقسام جامعة

 %33 09 جامعة مستغانم

 %48 13 جامعة وهران

 %19 05 أخرى

 %100 27 المجموع

 أداة الدراسة. من إعداد الطالبتين اعتمادا علىالمصدر: 

لنا من خالل الجدول أعاله أن خريجي أقسام الجامعات من واليات مختلفة ،همنا يتضح 

،أماخريجي جامعة %48ة وهران وقد بلغت نسبتهم عنرى أن معظم الخرجين من جام

وهي نسبة قليلة مقارنة بخريجي الجامعة المحلية أي التابعة  %33مستغانم فقد قدرت ب 

60% 

7% 

18% 

15% 

 التخصص الذي درسته 

 علم مكتبات 

 آداب 

 علوم اإلجتماعية 

 أخرى 
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ن بالمكتبة من واليات مختلفة رغم البعد )المسافة(،أما إلقليم المكتبة ،فالعاملين المتواجدو

،ونا %18أراء اآلخرين فقد إختلفت وكانت حصيلتها قد بلغت نسبة جد قليلة ،تمثلت في 

نرى أن المسافة ليست عائق بالنسبة للعاملين فأكثرهم خارج المحيط الوالئي )خارج 

مثلت في مركز التكوين المهني مستغانم (،وهنا كانت أراء أخرى لخريجي جامعات أخرى ت

 ،وجامعة الجياللي يابس سيدي بلعباس .

 

 .أقسام جامعة  تمثل خريجي:  06الشكل رقم

 .أفراد حسب نظرك حول ضرورة التكوين : يمثل توزيع07جدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار ضرورة التكوين

 %81 22 حتمية

 %4 01 غير حتمية

 %15 04 أخرى

33% 

48% 

19% 

0% 

 خريج أقسام جامعة 

 جامعة مستغانم 

 جامعة وهران 

 أخرى 
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 %100 27 المجموع

 أداة الدراسة. من إعداد الطالبتين اعتمادا علىالمصدر: 

من المالحظ أن التكوين مطلب ومتطلب اليمكن اإلستغناء عنه ،وهذا مايوضحه لنا الجدول 

وهي  %81أعاله فمعظم العاملين يرون أن التكوين ضرورة حتمية فقد وصلت نسبتهم إلى 

باإلضافة إلى أنه  %4نسبة كبيرة ،وأما العكس أن التكوين ضرورة غير حتمية أقل قدر ب 

يكون أكاديمي مع التطبيق وقوة المستوى والتمكن هناك آراء أخرى تمثلت في أن التكوين 

منه للمكون ، وكذا إمكانية التعلم من ميدان ،باإلضافة إلى التربصات ويجب أن يكون ذو 

 .لي وكافة مهنيةمستوى العا

 

 

 التكوين ضرورة .حول نظرة : تمثل 07الشكل رقم 

 :يمثل للتكوين دور في تحسين أداء المهني بالنسبة لمجتمع دراسة . 08رقم جدول 

81% 

4% 15% 

0% 

 التكوين ضرورة 

 حتمية 

 غير حتمية 

 أخرى 
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هل للتكوين دور في تحسين 

 أداء المهني

 نسبة مئوية تكرار

 %100 27 نعم

 %00 00 ال

 %100 27 المجموع

 أداة الدراسة. الطالبتين اعتمادا علىمن إعداد المصدر: 

من خالل الجدول نالحظ أن لتكوين دور جد كبير في تحسين األداء والمسار العملي ،وهنا 

نرى أن معظم العاملين يرون أن لتكوين دور في تحسين األداء المهني وقد قدرت النسبة ب 

 والجيد .نظرا أن أغلب أو الكل يرون أن التكوين أساس األداء الحسن 100%

 

 دور التكوين في تحسين األداء المهني .تمثل :08الشكل رقم 

 الدراسة . : يمثل أساس قيام بالتكوين بالنسبة لمجتمع09جدول رقم 

100% 

0% 0% 0% 

 دور التكوين في تحسين األداء المهني 

 نعم 

 ال 
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 نسبة مئوية تكرار التكوين أساس قيام  

 %33 09 وجهت له إداريا

 %41 11 قناعة وإختيار الشخصي

 %4 01 تأثير أحد أفراد العائلة

 %7 02 أحد األصدقاءتأثير 

 %15 04 توفر فرص الشغل

 %100 27 المجموع

                                                                            من إعداد الطالبتين المصدر: 

هنا يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن معظم العاملين بالمكتبات أداة الدراسة اعتمادا على

،فمثال اإلدارة توجه عامليها إلى التكوين وهنا قد قدرت يقومون بالتكوين بطرق مختلفة 

، نسبة قليلة ألن التكوين إداري عنصرها ومطلب ضروري المهنة الناجحة  %33نسبتهم 

 %41إختيار شخصي كان نسبة كبيرة قدرت ،أما فيما يخص التكوين عن قناعة نفسية و

،وهي نسبة أقل وجد  %4،على عكس التكوين ن طريق تأثير العائلة الذي قدرت نسبته ب 

قليلة فالتكوين في الكثير من األحيان يكون شخصي أي من القناعة الشخصية ،وإذا جئنا إلى 

قارنة بنسبة توفر ،وهي نسبة جد قليلة م %7تأثير أحداألصدقاء فنرى أن نسبة قدرت ب

إلستعان بها فالعمل ضروري في وهي نسبة  %15فرص الشغل التي حددت أو وصلت إلى 
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هذا المجال كما أنه كل سنة تتخرج دفعات ودفعات .

 

 :يبين أساس قيام بالتكوين .09الشكل رقم 

 في فترة التكوين  :يمثل نظرة حول البرامج 10جدول رقم 

نظرتك حول البرامج في 

 تكوينكفترة 

 نسبة مئوية تكرار

 %44 12 موافق

 %26 07 غير موافق

 %30 08 محايد

 %100 27 المجموع

                                           .أداة الدراسة  من إعداد الطالبتين اعتمادا علىالمصدر: 

التكوين ،فهناك هنا يتضح لنا أنه هناك تزايد النظر وحتى إختالفه من جهة البرامج في فترة 

 %44نالحظ أن معظم العاملين يرون أن البرامج التكوينية على أنها موافق عليها قدرت ب 

11% 

55% 

5% 

9% 

20% 

 أساس قيام بالتكوين 

 وجهت له إداريا 

 قناعة وإختيار الشخصي 

 تأثير أحد أفراد األصدقاء

 تأثير أحد األصدقاء 

 توفر فرص الشغل 
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،نسبة البأس ،ألن البرامج  %26،مقارنة مع من يرون أنها غير موافق عليها قدرت ب

 التكوينية تعتمد على ميدان وترتكز لى معلومات العملية والتقنية بالدرجة األولى ،أما نسبة

نسبة ظائلة لنوعية برامج مقدمة في فترة التكوين غير %30أقل تمثلت في محايد قدرت ب 

 مرغوب فيها .

 

 تكوين . في فترةمقدمة برامج : تبين 10الشكل رقم 

 . : يمثل العناصر المكملة لبرامج التكوين األساسي11جدول رقم         

العناصر المكملة لبرامج 

 التكوين األساسي

 نسبة مئوية تكرار

 %37 10 الحصص التدريبية

 %15 04 الزيارات العلمية

 %48 13 معا

13% 

40% 

47% 

0% 

 البرامج في فترة التكوين 

 موافق 

 غير موافق 

 محايد 
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 %100 27 المجموع

أداة الدراسة    .                                                                  من إعداد الطالبتين اعتمادا علىالمصدر: 

التكوين األساسي عنصر مهم و أهم ظ أن العناصر المكملة لبرامج من خالل جدول نالح

مكسب ،من خالل العديد من المؤهالت والخبرات المكتسبة عن طريق العديد من العناصر 

نسبة متوسطة أما  %37المقترحة ،هنا نالحظ أن نسبة في الحصص التدريبية قدرت ب 

ة أن كانت نسبة أقل بكثير من األولى ،ويرى المجتمع دراس%15الزيارات العلمية قدرت ب

كال من الحصص التدريبية والزيارات العلمية ههما مكمل لبرامج التكوينية المقدمة أثناء 

منه يتضح أن التكوين يتطلب كال من العمل  %48بحيث قدرت نسبة ب فترة التكوين 

 التطبيقي وخروج بالزيارات ألكتاب الخبرة ومد آراء .

 

 .تكوين األساسي : تبين العناصر المكملة لبرامج ال11الشكل رقم 

 

 

12% 

21% 

67% 

0% 

 العناصر المكملة لبرامج التكوين األساسي 

 الحصص التدريبية 

 الزيارات العلمية 

 معا
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 : يمثل التربصات خارج أطار التكوين األساسي للعينة .12جدول رقم 

التربصات خارج إطار 

 التكوين األساسي

 نسبة مئوية تكرار

 %56 15 بتوجيه من قبل  المؤسسة

 %44 12 مبادرة شخصية

 %100 27 المجموع

يتضح    المصدر :من إعداد الطالبتين إعتماد على أداة الدراسة .                             

من خالل الجدول أن التربصات خارج إطار التكوين األساسي تتم بطرق مختلفة قد لنا 

حددت نسبة متفاوة بض الشيء ،فهنا نالحظ أن معظم العاملين يوجهون من طرف المؤسسة 

وهي نسبة جيدة توحي لى أن المؤسسات تركز على التربصات   %56 قدرت نسبة ب

المتبادلة بين المؤسسات مما يضفي شكال جديدا على األداء خاصة والمهنة عامة ،اما بعض 

العاملين يفضلون قيام بتربصات عن طريق المبادرات الشخصية قدرت نسبتهم ب 

وى المهني  .متوسطة هذا راجع إلى تنمية روح العمل وتحسين المست44%

 

16% 

84% 

0% 0% 

 التربصات خارج إطار التكوين األساسي 

 توجيه من قبل مؤسسة 

 مبادرة شخصية 
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 .لتربصات خارج إطار التكوين األساسي ا: تبين 12الشكل رقم 

 .: يمثل أثر التربص في مجال عملك 13جدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار أثر هذا التربص

 %85 23 مفيد

 %00 00 غير مفيد

 %15 04 نوعا ما

 %100 27 المجموع

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.  

تزايد واضح لتأثير التربص في مجال العمل ،فقد زادت نسبة إفادته للعمال حيث قدرت 

وهي نسبة كبيرة ،أما العكس نسبة غير مفيد كانت معدومة نهائيا ،على غير  %85نسبة ب 

مالحظ أن الخبرة والمؤهل يعتبر نوعا ما ،ومن  %15سبيل كانت إجابات أخرى مقدرة ب 

مكسب ضروري من التربص ألن التدريب المهني في مجال العمل مطلب حتمي 

 للمكتبي .وضروري ومفيد للعامل والعمل معا 
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 تبين ألثر التربص في مجال العمل المكتبي . :13الشكل رقم 

 المهنة المكتبية .المحور الثاني :

 .: يمثل إستفدت من التكوين في مجال عملك14جدول رقم        

إستفدت من التكوين في 

 مجال عملك

 نسبة مئوية تكرار

 %74 20 نعم

 %26 07 ال

 %100 27 المجموع

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.

 %74من النتائج نالحظ أن التكوين ضرورة حتمية في التوظيف بحيث قدرت نسبة ب  

وعالية وكافية تؤكد لنا أن التكوين مهم أساسي في العمل ،أما الغير المتكونين وهي نسبة 

35% 

0% 

65% 

0% 

 أثر التربص في مجال عمل 

 مفيد 

 غير مفيد 

 نوعا ما 
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،فعملية  %26فنسبتهم قليلة في العمل يتطلب الخبرة والتأهيل فالميدان شئء آخر قدرت ب 

واإلرتكاز عليه في أي عمل وظيفي طبيقي أهم شرط يجب التركيز التزويد النظري والت

 ومهني .

 

 : تبين إستفاد من التكوين في مجال العمل .14الشكل رقم

 .: يمثل التوظيف كان من قبل في قطاع غير المكتبات الجامعية15جدول رقم 

في قطاع غير  التوظيف كان

 المكتبات الجامعية

 نسبة مئوية تكرار

 %44 12 نعم

 %56 15 ال

 %100 27 المجموع

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.

24% 

76% 

0% 0% 

 إستفدة من التكوين في مجال العمل 

 نعم 

 ال 
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إشتغلوا بمناصب أخرى نظرا لمؤهالتهم أو  %44أن من خال لذلك نسبة ماقدرت ب نالحظ

توفر فرص الشغل وهي نسبة البأس بها ،أما من لم يوظفوا بقطاعات أخرى قد قدرا 

وهي نسبة كبيرة ،ومن هنا يتضح أن وجود المل راجع لمؤهالت وتوفر  %56نسبته

 مناصب الشغل سواء في التخصص أو في أي مجال آخر حسب اإلمكانيات .

 

 . التوظيف في قطاع غير المكتبات الجامعية: تبين توزيع 15الشكل رقم 

 المكتبات بالنسبة لمجتمع الدراسة. : يمثل المجال العمل في16جدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار العملمجاالت 

 %51 14 التوثيق

 %12 3 األرشيف

 %37 10 أخرى

 %100 27 المجموع

13% 

87% 

0% 0% 

 توظيف في قطاع غير المكتبات الجامعية 

 نعم 

 ال 
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 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.

كالمكتبة من المالحظ أن الكثير من التخصصات تتفرع مهنيا أي تختلف في المهن الوظيفية 

مثال األرشيف وغير في علم المكتبات ومعلومات فجدول األعاله يوضح هذا التعدد الوظيفي 

.أما النسبة  %51،فمنه نرى أن نسبة كبيرة توظف في مجال التوثيق وقدرت نسبتها ب 

نظرا ألن األرشيف مركز تاريخي مهم وجب %12قليلة تمثلت في مهنة األرشيفي قدرت ب

ي فيه يتحكم في تنظيم ومحافظة على الكم هائل موجود باألرشيف توظيف عنصر ضرور

نقول أنها نسبة  %37،وأما معظم الباقي من العمال المكتبين مجالهم آخر قدرت نسبتهم ب 

نوعا ما متوسطة يشغلونها في مناصب الشغل في مجاالت أخرى .

 

 . ي المكتبةمجال العمل ف: تمثل  16الشكل رقم 

 لى الوظيفة بالنسبة للمجتمع الدراسة .ع: يمثل مدة حصول 17جدول رقم        

 

14% 

21% 

65% 

0% 

 المجال العمل 

 التوثيق 

 األرشيف 

 أخرى 
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 نسبة المئوية تكرار تحصلت على الوظيفة

 %15 4 أقل من سنة

 %11 3 سنة واحدة

 %33 9 ثالت سنوات

 %41 11 أكثر من ثالث سنوات

 %100 27 المجموع

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.           

نالحظ من خالل هذا السؤال يخص الفئة التي لم تجد مناصب شغل بعد التخرج حيث قدرت 

من أفراد مجتمع الدراسة مدة أكثر من ثالت سنوات في البحث ن الوظيفة .أما  %41ب 

وجدوا  %11،بينما  %33فيما يخص المشاركين الذين إستغرقوا ثالت سنوات قدرت ب 

منهم قد تحصلوا على وظيفة في مدة التتعدى السنة ،   %15الوظيفة في سنة واحدة ،ونسبة 

فهذا راجع إلى أن أسباب منها الفترة التخرج ،دور فعال في توفير فرص التوظيف 

للمتخرجين ،تأخر في إستالم الشهادة ،الظروف الشخصية ،فالبنسبة إلنات اللواتي يتجهن 

بة للذكور يكتفون باألعمال الحرة معظم األحيان إلى إختيار الزواج واإلستقرار .أما بالنس
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،وأداء الخدمة الوطنية مما يأخرهم في الحصول على وظائف .

 

 . لحصول على الوظيفةالمدة البقاء ل: تمثل 17كل رقم شال    

 :يمثل طريقة الحصول على الوظيفة .18جدول رقم             

 نسبة مئوية تكرار تم توظيفك ن طريق

 %85 23 مسابقة

 %14 3 أساس شهادةعلى 

 %1 1 أخرى

 %100 27 المجموع

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.           

من خال ل ذلك نالحظ أن ناك إختالف في طريق التوظيف فكانت نسبة الموظفين عن 

 %11التوظيف بشهادة جد قليلة قد وصلت إلى أما نسبة   %85طريق المسابقة قدرت ب 

9% 
12% 

36% 

43% 

 مدة الحصول على الوظيفة  

 أقل من سنة 

 سنة واحدة 

 ثالت سنوات 

 أكثر من ثالت سنوات 



اإلطار التطبيقي                                                                          الفصل الرابع :  
 

 

87 

،وهذا ألن التوظيف عندنا بالدرجة األولى يتمد لى المسابقات ،أما فيما يخص أخرىكانت 

ن عوقد قدمت مقترحات أخرى من قبل المكتبين كان توظيفهم  %1تنعدم بتمام قدرت ب

طريق مسابقة شفهية ،وتربص الماستر بالمكتبة .

 

 : تبين توزيع طريقة الحصول على الوظيفة .18الشكل رقم 

 الجامعية  :يمثل توزيع العمل في مكتبة 19م جدول رق       

 نسبة مئوية تكرار العمل في المكتبة الجامعية 

 %26 07 روتيني 

 %52 14 حيوي 

 %18 05 عمل مشرف

 %4 01 عمل مرهق 

 %00 00 مسبب لبعض األمراض 

36% 

60% 

4% 

0% 

 توظيف عن طريق 

 مسابقة 

 على أساس شهادة 

 أخرى 
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 %100 27 المجموع 

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.           

إن العمل في مكتبات الجامعية يعتبر عنصر مهم ومطلب ومتطلب  من خالل جدول 

ضروري فمن المالحظ أن العمل في هذا المجال مختلف من عامل ألخر فقدرت أعلى نسبة 

يساعدهم على راحة تامة وإنجاز العمل بكل روح وغزيمة يرون أن العمل حيوي  %52ب 

نسبة قليلة ، أنها  %18مل مشرف قدرت نسبة ب ع،عكس أخر يرى أنه بعمل كالمكتبيين 

،و،أنها عمل مرهق قدرت النسبة ب عمل روتيني يومي البد منه يكتفي بعدد ساعات العمل 

القلق والكره والملل طوال نسبة ضعيفة تكاد تنعدم أن عمل بالمكتبة مرهق ويسب  4%

طار وال أمراض ساعات العمل .أما نسبة مسبب اأمراض منعدمة تاما وأنها ليس فيها أخ

يخاف  المكتبي 

. 

 . في المكتبات الجامعيةالعامل : تبين عمل 19الشكل رقم     

 

26% 

52% 

18% 
4% 

0% 

 العمل في المكتبات الجامعية يعتبر 

 روتيني 

 حيوي 

 عمل مشرف 

 عمل مرهق 

 مسبب ألمراض 
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 محفزة ماديا ومعنويافي مسار المهني ت: يمثل إستفاد من ترقيا20جدول رقم 

على ترقيات محفزة إستفدت  

 ماديا ومعنويا

 نسبة مئوية تكرار

 %70 19 نعم

 %30 8 ال

 %100 27 المجموع

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة.           

ديد من الخبرات والمؤهالت إلرتقاء أكثر عيحتاج العامل إلى ترقيات والمن خالل الجدول 

)المهني( من جهة أخرى على حد سواء ،وهنا نالحظ أن نسبة بالعمل من جهة والعميل 

نظرا لتدرج في الوظيفة والمواظبة في العمل ،عدم  %70الترقيات كانت كبيرة قدرت ب 

هذا راجع إلى المؤهل  %30تسبب في المشاكل ....إلخ وأما نسبة غير مترقين قدرت ب 

واإلرتقاء وتهاون في العمل واالمباالة وإلى غيرها من أخطاء ومشاكل ، فمن ترقيات 

عامالن 2متحصل عليها راتب شهري +راحة وعطلة سنوية ،وتصاعد في الرتبة ، ومن 

 وعامل على ترقية وسلم على المدى المتوسط . 2016تحصل على ترقية في عام 
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 ين تورزيع الحصول على ترقيات محفزة .: تب20الشكل رقم 

 ؤولية معينة لعينة الدراسةسية في مع:يمثل تقلد مناصب تو 21جدول رقم 

تقلدت مناصب توعية في 

 مسؤولية معينة

 نسبة مئوية تكرار

 26 7 نعم

 74 20 ال

 100 27 المجموع

 المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة

قدرت للعمال لم يتقلدوا اي منصب توعية في عملهم  %74نالحظ أن نسبة من خالل نتائج 

لبعض لعمال تقلدوا مناصب توعية  %26بالمكتبة ولم توكل لهم مسؤولية معينة ،ونسبة 

ووكلت لهم مسؤوليات نظرا لكفاءاتهم مهنية في تحمل مسؤولية والتدرج الوظيفي وقادرين 

21% 

79% 

0% 0% 

 إستفد في مسار على ترقيات محفزة 

 نعم 

 ال 
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على تحمل الصعاب .

 

 . تقلد مناصب توعية في مسؤولية معينة لعينة بين: ي 21الشكل رقم 

 :يمثل اإلجابة متصلة بنعم متعلقة بمنصب توعية آخر 22جدول رقم 

 نسبة مئوية تكرار إذا كانت منصب آخر

 %0 00 رئيس مكتبة

 %100 27 رئيس مصلحة

 %100 27 المجموع

 .المصدر من إعداد الطالبتان إعتماد على أداة الدراسة     

خالل نتائج نالحظ إنعدام المناصب الرئيسية كمنصب رئيس مكتبة التي أنعدمت نهائيا ، من 

كمنصب رئيس مصلحة عيين جميع العمال المكتبة لذلك  %100أما نسبة ثانية كانت 

اجع لشهادات غير كافية أو منصب ولم تكن هناك منصب آخر عين له عمال مكتبة هذا ر

10% 

90% 

0% 0% 

 تقلد مناصب توعية في مسؤولية معينة 

 نعم 

 ال 
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يأخذان وقت طويل . الوظيفي والترقية اللذانالتدرج 

 

 : تبين توزيع إذاكان هناك منصب آخر للعينة .22الشكل رقم 

 نتائج الدراسة حسب الفرضيات :

تؤثر برامج التكوين على نجاح عملية التكوين الموظف المكتبي أثناء الفرضية األولى : 

 الخدمة بالمؤسسة الجامعية .

كانت إجاباتهم %44معظم العاملين بنسبة يتضح من خالل النتائج العامة المتحل عليها أن 

بموافق على دور برامج التكوين في تحسين العالقة مابين الموظف والمستفيد ،وهذا راجع 

ألثر الكبير والجهد للبرامج التكوينية وجهد المكون، وهي حتى المؤسسة لها دور في تحديد 

إحتياجات موظيفها من خالل المحاور الكبرى للبرامج ،ألنها أكثر أكثر دراية بالنقائص و

تنظيم هذه الدورات إلى تحسين مستوى المهارات وسلوك وعالقات الموظفين في مختلف 

 اإلتجاهات ،وفي األخير تم إثبات الفرضية المدروسة من خالل العاملين بالمكتبة .

0% 

100% 

0% 0% 

 منصب آخر 

 رئيس مكتبة 

 رئيس مصلحة 
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التكوين ضرورة حتمية يساهم في تحسين أداء الموظفين )المكتبي( الفرضية الثانية :

 ؤسسة الجامعية .بالم

 %81املين بالمكتبة نسبة توصلنا من خالل النتائج العامة المتحصل عليها أن معظم الع

كانت إجابتهم ب حتمية على التكوين ضرورية حتمية ألنه مجال محوري اليمكن إلستغناء 

عنه فالتكوين تأثير فعال مردودية الموظف ،فهو ضروري للمحافظة على العمل بكفاءة 

ين يرف من مستوى المهارات على غرس الثقة في نفوس الموظفين كما له دور ،فالتكو

كبير في تنظيم المعرفة باإلضافة لألداء الذي يتصف بكونه مفهوما واسعا ومتطورا يرتبط 

بكل سلوك الموظف والمستفيد ويحتل مكانة خاصة داخلة بإعتباره الناتج النهائي المحصلة 

لدينامكية ،وعدم ثبات وفي خالصة تم إثبات الفرضية بإجماع لجميع األنشطة كونه يتميز با

 معظم العاملين لى ضرورة التكوين حتمية .

: من خالل دراستنا للموضوع نظريا وتطبيقيا وميدانيا  النتائج العامة العامة للدراسة

،والتي شملت الجانب النظري بفصوله وماحصلنا وتوصلنا ليه في شتى الميداني وقد 

 لى نتائج العامة التالية :توصلنا إ

 التكوين المكتبي .المحور األول : 

ـ نسبة كبيرة من العاملين بالمكتبة دارسين لتخصص علم مكتبات ومعلومات ،وقد تمثلت 

لتخصصات أخرى وقد كان  %14،فيما كانت الفئة القليلة منهم بنسبة  %59نسبتهم ب 

 . %48معظم العاملين خريجي جامعة وهران بنسبة 

فيما تمثلت نسبة  %81إعتبر العاملين التكوين ضرورة حتمية بأكثر نسبة قد وصلت إلى  ـ

 لغير حتمية . %4األقل  التي تكاد تنعدم ب 
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ـ نالحظ من خالل النسب المتحصل عليها أن التكوين دور في تحسين األداء المهني ،وهذا 

،فيما إنعدمت إيجابات  %100راجع ألن التكوين ضرورة حتمية ،وقد كان نسبة كاملة في 

 العاملين ب ال .

قناعة وإختيار شخصي ـ قد ذهب معظم العاملين بتأكيدهم على القيام بتكوين على أساس 

 . %33،أما نسبة أقل نوعا ما بتوجيهتهم إداريا تمثلت في  %41نسبة كبيرة وصلت ل

فترة التكوين مساعدة فقد ـ لقد كانت نظرة العاملين متفاوتة ومختلفة نوعا ما حول برامج في 

.اما العاملين بمحايد كانت  %44كانت معظم إجابتهم ب موافق بنسبة كبيرة وصلت ل

 .%30نسبتهم قليلة وصلت ل 

ـ حددت أعلى نسبة العناصر المكملة لبرامج التكوين األساسي باإلجماع من العاملين ،لى 

 .%48كبيرة وصلت إلى أنها الحصص التدريبية والزيارات العلمية أي معا بنسبة 

ـ من خالل النتائج المتوصل لها تقريبا كانت إيجابات العاملين بتفاوت نسبي على أن 

التربصات خارج إطار التكوين األساسي تتم بنسبة كبيرة ب توجيه ،من قبل مؤسسة بنسبة 

 . %44.أما فيما يخصب مبادرة شخصية كانت أقل بقليل قدرت ب %56تمثلت ب 

كبيرة على ة العاملين بالمكتبة على أثر هذا التربص في مجال عملهم كان نسبة ـ إتجه أغلبي

.فيما إنعدمت نسبته في العكس غير مفيد بينما كان أثره نوعا ما  %85أنه مفيد قدرت ب 

 . %15بنسبة 

 المحور الثاني : 

ـ من خالل النتائج بشكل ملحوظ إرتأينا أن معظم أقلية العاملين بنسب متفاوتة قد سبق وأن 

وعلى عكسهم كانت  %44وظفوا في قطاع غير المكتبات الجامعية ،قد تمثلت نسبتهم ب 

 لم يوظفو ا في قطاع آخر . %56نسبة أكبر بقليل وصلت 
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صلوا على الوظيفة في مدة أكثر من ـ من خالل النتائج يتوضح لنا أن معظم العاملين تح

 %33،أما في مدة ثالت سنوات كانت نسبة متوسطة قدرت ب %40ثالت سنوات بنسبة 

 .وكانت نسبة موظفين في سنة أولى وأقل من سنة متقاربة 

،و  %85ـ لقد تم توظيف معظم العاملين في المكتبة عن طريق مسابقة قدرت نسبة ب 

وفي عن طريق سبب أخرىكانت نسبة شبه  %14درت ب وعلى أساس شهادة فئة قليقة ق

منه نستنتج أن توظيف يقوم على أساس خبرة المشارك ومن تم  %1منعدمة قدرت ب 

 الشهادة .

ـ يرى معظم العاملين بالمكتبة أن العمل بالمكتبة حيوي بنسبة كبيرة ،و نوعا ما روتيني 

 بنسة أقل من أولى  وانها عمل مشرف غير مسبب أمراض .

ـ لقد إستفد معظم مجتمع دراستنا في مساريه المهني على ترقيات محفزة ماديا ومعنويا  

وباقي نسبة لبعض العاملين لم يتحصلو على ترقيات مساعدة في  %70قدرت نسبة ب 

العمل وتملت ترقيات مقدمة في رتب شهرية وعطل وتصاد في الرتبة وترقية إلى منصب 

العاملين لى مناصب توعية في مسؤولية معينة بنسبة يتحصل  آخر العالي ، وقد من خالله لم

مرتفعة مثل رئيس مكتبة مايتبن أن غير كفئ لهذا منصب ، وقد تولوا منصب كرئيس لقسم 

 من أقسام المكتبة .

 مقترحات وتوصيات :

  في مجال التكوين .تبادل الخبرات 

 ع مطالب الحقبة جعل أهداف التكوين بمختلف مستوياته أكثر وضوحا وإنسجاما م

 التي نيش فيها وآفاق المستقبل .

  البحث وإيجاد سبل التعاون لتحقيق النجاح في البرامج التكوينية ،وتبادل الخبرات من

خالل التربصات واإلشراف عليها ولتحقيق ذلك يجب تدعيم اإلمكانيات الشخصية 
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أنواعه لتحقيق أهدافه سواء األهداف األساسية أو المرفية  عللعامل الميداني بجمي

 النظرية .

  إثراء المكتبات الجامعية بالمراجع والمعلومات الوافية مع ضرورة تشجيع نشر

 البحوث المتعلقة بالتكوين .

  تزويد المكتبات بالتجهيزات التكنولوجيا الحديثة الخاصة بتقنيات الملومات واإلتصال

راء التطبيقات األولية الالزمة للدراسات سواء النظرية أو التطبيقية وهذا من أجل إج

 في بعض جوانبها .

  تجهيز المتكونين وحتى المؤسسات التكوينية )مكتبات التكوين( بالتجهيزات االزمة

 والضرورية للتدريب العملي ،ومع توفر وسائل اإلتصال ببنوك المعلومات .

 في مجال التكوين بالمكتبات الجامية لتحقيق  توفير كوادر بشرية ذات خبرة عالية

النجاح في المستقبل ،وذلك من خالل توفير مختبرات خاصة بالمعالجة اآللية 

 للملومات باإلضافة لتقنيات .

  إعطاء فرصة التكوين قبل العمل لحاملي شهادات التخصص في علم مكتبات

 لومات بكافة أنواعها في جميع المؤسسات .عوالم

 التكوين والترقي للعاملين بالمكتبات الجامعية وخاصة الذين يثبتون  صإعطاء فر

 جدارتهم الوظيفية .

  التكوينية للعاملين خاصة الفئة الغير مؤهلة في العمل إقامة المزيد من دورات

 المكتبي بإقامة إمتحانات نظرية وتطبيقية تتيح لهم فرصة التدرج والترقية الوظيفية .

 مج التكوينية حتى تساير أنواع التكوين ومستوياته .تطوير الوظائف والبرا 

  وجوب تخفيف الدروس النظرية والتركيز على الدروس التطبيقية لفتح مجال

المناقشة والحوار حول البرامج التكوينية ،وهنا البد من التأكيد أكثر على الدروس 

أنواعها خاصة  العلمية والتدريب الميداني ،مع نوسيع مجاالته ليشمل المكتبات بجميع

 التي يعتمد عليها في التكوين .
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  تمكين الطلبة الدارسين من إجراء دراسات ميدانية قبل التخرج واإلصطدام بالواقع

المهني أي المشوار العلمي خاصة زيارة المكتبات الكبرى في العاصمة ومراكز 

 المعلومات فيها .

 علومات الحديثة ومواكبة المطالبة بتوسيع التدريس أكثر خاصة في تكنولوجيا الم

 .ئة عليهالتطورات الطار

 



 خاتمة     
 

 خاتمة 

من المهام األساسية التي تقوم بها المكتبات هي تكوين المكتبين أثناء الخدمة ،وهذا بهدف 

تطوير األداء المهني للمكتبي وبالتالي تحسين الخدمات المتاحة للمستفدين وكذا تحسين 

 مردوديته ألن نجاح البرنامج التكويني يبرر الجهد والتكاليف المبدولة.

الدراسة في جانيبها النظري والميداني أن التكوين المكتبي يعتبر أحد يتضح حليا من هذه 

األسس والمتطلبات الضرورية ألية سياسة تتبانها المؤسسة من أجل  تحسين عمل الموظفين 

وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعديل سلوكاتهم وتحفيزهم وإستخراج أقصى مالديهم من 

مسايرة ومواكبة مختلف التطوارات الحاصلة على الطاقات وتعميق خبراتهم من أجل 

 المستوى الداخلي والخارجي حتى تتمكن المؤسسة من تحسين أداء موظفيها.



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                    

 المالحق        
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم ـ

 كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية 

 شعبة علم المكتبات 

 إستمارة إستبيان 

في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص نظم تكنولوجيا المعلومات 

والتوثيق والموسومة ب " التكوين وعالقته بمردودية المكتبي ودوره في تحسين األداء 

 المهني "دراسة ميدانية بمكتبة جامعة مستغانم خروبة ـ نموذجاـ 

قية وتأكدوا أن معلوماتكم ستكون ومن أجل ذلك نرجو منكم محاولة اإلجابة بكل مصدا

 محفوظة ولن تستغل إال للبحث العلمي .

 

 األستاذ المشرف :

 نذير د.عبد هللا ثاني محمد ال

 إعداد الطالبتين :

 حيدرة حنان      

 بن أحمد عائشة      

 

 

 

 

 نشكركم على حسن تعاونكم 
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 البيانات الشخصية:

 الجنس :           ذكر                  أنثى                                 

 المؤهل العلمي :     ليسانس              ماستر            دكتوراه             أخرى               

           فمافوق       37              37إلى 30                 30إلى23السن :  

الرتبة : مدير المكتبة              عون إداري             ملحق            رئيس قسم            أخرى     

   

 المحور األول : التكوين المكتبي 

ماهو تخصص الذي درسته : علم المكتبات            آداب              علوم اإلجتماعية       -1

أنت خريج أقسام جامعة :  جامعة مستغانم             جامعة وهران                           -2  

جامعة أخرى             

.....................................................حدد ................................................  

على أي أساس قمت بهدا التكوين :    وجهت له إداريا             قناعةوإختيار الشخصي     -3

تأثير أحد أفراد العائلة                 تأثير أحد األصدقاء                      

ماهو إنطباعك حول البرامج في فترة تكوينك :  موافق              غير موافق                 -4

محايد             

العناصر المكملة لبرامج التكوين األساسي تتمثل في :  -5  

الحصص التدريبية                   الزيارات العلمية                              

ين له تأثير على مستوى المكتبات الجامعية من حيث : نوعية التكو -6  

 عملية التسيير             إستعمال تكنولوجيا حديثة              األعمال التقنية                   

أثر هذا التربص في مجال عملك : مفيد            غير مفيد             نوعا ما               -7  

يء أذكره ...................................................................................إذا كان ش   

 المحور الثاني :   المهنة المكتبي 

هل إستفدت من التكوين في مجال عملك   نعم              ال            -1  

عم             ال             هل سبق لك وأن وظفت في قطاع غير المكتبات الجامعية   ن -2  

 

 هذا التوظيف كان من إختيارك : نعم                 ال                         
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 في أي من المجاالت كان ذلك : التوثيق              األرشيف              أخرى            تم 

تم توظيفك عن طريق :     -3  

على أساس شهادة                       أخرى               مسابقة                  

حدد.............................................................................................     

سنوات                                 5عدد سنوات العمل هو :   سنة                       -4

سنوات               10سنوات                 أكثر من 10                                  

هل العمل في المكتبات الجامعية  يعتبر :    روتيني                   حيوي                -5

عمل مشرف                عمل مرهق                                         

في مسارك المهني على ترقيات محفزة ماديا ومعنويا :    إستفدت -6  

نعم                    ال                                   

إذا كان هناك حدد متى ..........................................................................   

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

ال                                    تقلدت مناصب توعية في مسؤولية معينة  :      نعم    -7

إذا كانت إجابة بنعم فهل كان منصب :      

رئيس مكتبة                                            

رئيس مصلحة                                          

..................منصب آخر أذكره ...........................................................  

 ................................................................................................... 
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 :ملخص ال 

هدف من معالجة هذا الموضوع والدراسة هو تسليط الضوء والتعرف أكثر على كان ال      

على إبراز أساسيات هذا الموضوع والتعرف  دية  جاهدينموضوع التكوين وعالقته بمردو

عليه أكثر من كل جوانبه وكيف يساهم هذا التكوين في تحسين أداء وعمل  العاملين بالمكتبة 

وقد ركزنا في هذه الدراسة على عنصرين اساسيين هما التكوين واألداء المهني  الجامعية

دمات المكتبة على إختالفها ألن التكوين هو مبدأ وأساس األداء الجيد والصحيح في الخ

 لتحسين وتسهيل البحث العلمي.

وقد تناولنا في دراستنا أربعة فصول كانت متمحورة كالتالي الفصل األول خصص لإلطار 

أما الفصل الرابع واألخير ني والثالث خصصا لإلطار النظري .المنهجي،أما الفصل الثا

ومن ،-خروبة – مستغانم ة جامعةوى مكتبفخصص للجانب التطبيقي والذي أجري على مست

 خالل هذا توصلنا إلى النتائج وفق الفرضيات التي تحققت بإيجاب.
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Résume : 

L’objectif de ce thème et de l’étude était de mettre en lumière les 

bases de ce l’identifier dans tous ses aspects et comment cette 

contribution contribue à amébiorer la performance et le travail du 

personnel de la bibliothèque universitaire .Et la rentabilité parce que 

la composition est le principe et la base de la bonne performance et 

corriger dans les services de bibliothèque sur la différence pour 

améliorer et faciliter la recherche scientifique .   

Le quatrième chapitres a été consacré au coté appliqué ,qui a été 

mené au niveau de la bibliothèque universitaire de Mostaganem –

kharoba- à travers lequel nous avons atteint des résultats selon les 

hypothèses qui ont été réalisées dans affirmatif .                           

composition- composition en bibliothéeconomie –Rapport cont-efficacité – 

perfomance professionnelle -  Peformance 
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