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العالم

.1طبحث

ق،الشرودار: عمان.المستقبلآفاقوالتحدیاتوالتغیرات: المعرفةعصرفيالعاليالتعلیم. حمدبنسعید،الربیعي- 1
562.ص.2007
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سيعابية،

ئية، لضو وا

يةالتطال لعمل

اتالوثا، ؤسس مل ا ئقيةو

ظ

لوجيا نو تك املكتيناملعلومف أمام اجديدة اق ف للقياماتفتحتآ

نجراءا لتحس م 2أ

27.ص.2000،المعلوماتلتجھیزالقومیةاللجنة: القاھرة.المعلوماتیةوالعلمیةاإلدارةثورة. السید،عاشور-1
58.ص.1994یونس،إدارة المعلومات.بنغازي:جامعة قارعزیز ، یونس.التقنیة و - 2
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ل يةا لرقم ناتا بيا
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من

اتاملعلومات دم

لصااملستفيدين
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-ج

نة" ائجمعي ات2ت جي

.امل

79.ص.2005ة و مراكز المعلومات . عمان: دار المسیرة ، ، عبد اهللا إسماعیل. التكنولوجیا الحدیثالصوفي-1
160. ص.2002و السامرائي، إیمان فاضل. تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها. عمان : مؤسسة الوراق، قندیلجي،عامر إبراهیم -2
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از  يق.للتاج طب



ا

اواحداتطبيقي

.

3.1.1.

 ّ لك،ألن يم من

الذيو

ية، اس لسي وا

،معاملعلوماتوالتعاملستخدامو 

1.

ر تطو 

2.

27عبد الهادي ، محمد فتحي. مجتمع المعلومات بین النظریة و التطبیق.القاهرة :الدار المصریة اللبنانیة.ص.-1
27عبدالهادي ، محمد فتحي .المرجع نفسه .ص.-2
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ا

ال

ية 18–16عال

،واملتاحف2005

ب

لرسدعم ا للتعليم تاروا اتب ملكتب

و
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ملحو

.اءالوظيفيد

4.1.1.:

و 

2

يث عرفح

،

3

258عبد الهادي، محمد فتحي.المرجع نفسه .ص.- 1
54.ص.2007الصاوي ، یاسر . إدارة المعرفة و تكنولوجیا المعلومات.القاهرة : دار السحاب ،- 2
327.ص.2008ارة المعرفة.عمان : دار صفاء، علیان ، ربحي مصطفى .إد-3
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عصر ال

-

حول
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لالزمة ا
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ملعرفة. ا

-

327علیان، ربحي مصطفى.المرجع نفسه.ص.-1
331علیان، ربحي مصطفى.المرجع نفسه.ص.-2
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-

5.1.1.

فساو اةو

يث تمكنح

.1العال

اتودو ؤسس مل .2تسا

مالو البلدانو  ا ع

لعوملةعداملكتبات ا

يةو لومات ملع اراأدا وو

اتعتبار  اج إذيناملستفيدح

و

عن

لوجو لو .آلياتھا

عنلقاء

. [على 92.ص1.ع.12.مج.2006عباس، هشام عبد اهللا.العولمة المعلوماتیة:فرص و مخاطر.مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة،-1
:.متاح على الرابط التالي2011- 05-30یوم :الخط]. تمت الزیارة 

www.kantakji.com/figh/files/manage/402.doc

93عباس،هشام عبد اهللا.المرجع نفسه .ص.-2
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يمإل تعل وال

...ا

واوو

متحاجاللمتغ ا ق

1998
1.

:2لعدة

اكزاو- مر

-

-

اكزا.- مر

مثل:و

ام- أم اسعة و اق آف

ات.و ملكتب ا

-

 -

اتو نظم التغيوامل مقاومة

95. ص.عباس، هشام عبد اهللا .المرجع نفسه-1
96عباس، هشام عبداهللا.المرجع نفسه .ص.-2
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1974NATISو

.

2.1.
19

ة

كما،

1.2.1.

1.1.2.1.

ئمبذا لمقا اتع ب ت لماملك رةيع

والتطبيقية

"1

"2

قتممكن.

:متاح على الرابط التالي.2011-6-12:الزیارة یومات الحدیثة.[على الخط].تمتالصوفي ، عبد اللطیف.التكوین للمكتب-1
www.azro-karim.maktoobblog.com/1199176.

.متاح على الرابط 2011-8-23یوم : الزیارةو المعلومات.[على الخط]تمتتباتبوابة المك-2
/www.wikipedia.org/wiki:التالي
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2.1.2.1.

ا

.اجس

تدرس لماملكتباتبدأ يمأمرا1ع عال

19

فلديوي"نظم"مي1887 ل

لم

.

،ب1866

ام كما1919ع

بفرسا ثيق لتو نة2وا ،و1821س

لدولإ ارا ط

امبدأ امال1951ع لع كما.نفسا

على الرابط متاح .2011-8-11الزیارة یوم : أته.[على الخط].تمتالمعلومات :مفهومه و نشغرارمي، وهیبة.علم المكتبات و-1
.www.journal.cybrarians.info/no16/libredu.htm: التالي

.38.ص.كریم ،مراد.المرجع السابق-2
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كما

1.

اختالف

1971

نة 1981س

نة .19742س

3.1.2.1.

نة س

ئةالوحيدةمنقب1963 الي اتاملتمةباعتبارا ملكتب ا بقضايا

.

.10400403إذ

السابق.غرارمي، وهیبة .المرجع- 1
38كریم، مراد . المرجع السابق.ص.-2
الزیارة یوم :ر و سورریة.[على الخط].تمتبن شعیرة، سعاد و السمیر،علي.تخصص المكتبات في الجزائ- 3

www.dahsha.com/…/14058:.على الرابط التالي18-8-2011
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اتو نةوبالذاتبعين 1975س

1975

حديثاأقت19821986

2006

1.

و ي

االتل.د.م. ص

.

1975

.د.م.ل

ي كالس ل لنظاما رف21975يفا ،ع

ت

-

-

غرارمي، وهیبة.التكوین العالي في مجال المكتبات و المعلومات بالجزائر: نشأته،واقعه و تطوره في ظل التغیرات الجدیدة.مجلة 1
.83..ص2006، 1.ع.3ت و المعلومات.مج.المكتبا

لیمة.نحو إستراتیجیة عربیة إلعادة تجدید مالمح و مؤهالت العاملین بالمكتبات .المجلة المغاربیة للتوثیق و المعلومات بوشاقور، ح-2
.68.ص11.2001.ع.
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-







املأمان ية.د.م.ظ لم

.متع-

توجبتح- مذكرةض ي

ملدال- ش

امو نظ ايرةال ومس

لي لتع نظاما يةال لقابل ا

تغي ليةلل :1العا

-

يد. تف ملس ا

-.

-

مهنا، عبد المجید و بقلة،محمد زهیر.تأثیر سوق العمل و تكنولوجیا المعلومات على تعلیم علوم المكتبات و المعلومات.مجلة - 1
:. متاح على الرابط التالي2011- 8- 23یوم : الزیارة الخط].تمت .[على23معلوماتیة.ع.ال

www.informatics/gov.sa/details.php?id=245
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-

اصرالشر  ن الع

-

2.2.1.:

وناملستمر  لت ا

1.2.2.1.

اإقتصادياقطاع

اتف، لوم ملع ا

ادةو مجضعإع ا بر

لذاي ذيلتعلما ل ا

نح .1يم

ات

وخاصة

1 -Qu’est-ce que la formation continue? Definition, diispositifs, organismes.(en ligne).date de visite :15-02-2011. Disponible
sur : http://www.ecoles entreprises.com/redirect o…-
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:أخال.2.2.2.1

1.2.2.2.1.

رفمصط ع

املنة1 يات أخالق ف

.

اتنذكر :2سؤولي









لفكرة .ا



115. ص.2002بدر، أحمد. التكامل المعرفي لعلم المعلومات و المكتبات.القاهرة : دار غریب ، - 1
20..ص.2009كفر الشیخ:دار العلم و اإلیمان، . إبراهیم، السعید مبروك . أخصائي المكتبات بین المهنة و الرسالة-2
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ةالد











.

2.2.2.2.1.

1929

1948،1953

ام 19751981ع
1:

-

في مجتمع المعرفة المعاصر.اإلسكندریة : دار الثقافة العلمیة، بدر، أحمد أنور.المكتبات و مراكز المعلومات النوعیة و دورها- 1
116.ص.2009
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-

أن- يجب

-

-

-

1

يد.واملس تف

3.2.1.

ون لت ا مسؤولية

1.3.2.1.:

عل

118بدر، أحمد أنور. المرجع نفسه.ص.- 1
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1976IFLAات

1

امبا لقي عنا

.نحو

2.3.2.1.

.

2:

-

تبا-

-

المرجع السابق.علم المكتبات و المعلومات : مفهومه و نشأته .غرارمي ، وهیبة .-1

المصطلحات . القاهرة : دار الكتاب –الوظائف –المجاالت –و المعلومات : النشأة أسس علم المكتباتبد اهللا .العلي، أحمد ع-2
71.ص.2005الحدیث ، 
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-

-

-









:املعلومات.3.3.2.1

امني

1،

51المرجع نفسه .ص..العلي ، أحمد عبد اهللا-1
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.خدمةاملجتمع

3.1.
أت بد حيث ،

.1ماخدمأب

1.3.1.

ادراملعلوماتأصبحت مص

امانياقد

يز

.

2.3.1.

أصبح

مل ا تع منخاللال

ب

3.3.1.

يةاملتخصصةاعدا ارج اتا لوم .ملع

80.السابق،صالمرجع. إسماعیلهللاعبدالصوفي،-1
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4.3.1.

قل ا ادروتن

5.3.1.:

ية، وغراف

لدورات ا

ا بحلذ ريأص لضرو اتمنا ملكتب ا وضعإع

امان

،

ر مو

ات ملكتب .ا



الفصل الثاني

تكوين إختصاصي المعلومات  

في المجتمع الحديث
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.

:ال.1.2

منبناملتحتاج

ااملكتبات لك تقعمسئوليةإذتم

تدرب..للمك ول

بحالتغب ذيأص ل ا

1.

1.1.2.

2

1 -Bernhard , Paulette . Accés à l’information et processus d’apprenttissage et d’enseignement : le role de formateur chez
le bibliothécaire . .( La formation documentaire : Actes du Colloque de l’ABCDEF Université Lval , Québec 23 – 25 octobre
1995 /textes réunis sous la direction de Richard Laverdière ; avec la collaboration de Claudio
Fedrigo).Montréal :ABCDEF,1998.p.58.

16. ص.2007الطعاني ، حسن أحمد .التدریب اإلداري المعاصر .عمان : دار المسیرة ، - 2
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رسة" ا 1املم

اتمحد اج إحتي

.

فكريبأي- .شاط

-

-.

ا-

.

لةال- وسي ل ا

-.

-

املكتف

أجل امن

:حيث

-

-

- 1.ص.نفسھالمرجع. أحمدحسنالطعاني،- 1
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-

2.1.2.

منور التطو  لذاالبد

ات لوم يدةمع يبجد ال وأس

التحقيق لفع لوصولا ا

.للمعلومة

3.1.2.

1.3.1.2.

يال- أ تأ ملوظف ا التؤل ية اديم اسة لدر نطرقا ونع وظيفةوي ال ب اق لتح بل لتونق يداا ج

- ب
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2.3.1.2.

ثل تم ي

اتومار –أ وم لفردامعل تمدتا الذيع

دي:–ب لفر تونا ال

لالزمة. ا

–ج

:اوطرقا

4.1.2.:

:1ل

-.

دحتياملنطق- تحدي .ا:يتم

لدف- يقا تطب بلةلل .قا

أخرىالشمول - .منجة

.التدرج-

-.

اداملرونة:إستخدا- .لإلفر

اتالف- اج عحتي

بن عنتر ، عبد الرحمن .إدارة الموارد البشریة : المفاهیم و األسس ، األبعاد ، اإلستراتیجیة . عمان : دار الیازوري العلمیة ، -1
95.ص2010
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التكو .5.1.2
1:

-أ

ات:-ب اج حتي

أل 

-ج

اف. د

-د

.

:-ه

6.1.2

ية

ات اج لتويةلإلحتي لا ندا املاديةع

98.ص.نفسھالمرجع. الرحمنعبد،عنتربن-1
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ملانوالزمانو يدا جبمر تحد اةاي نبع اوا

:1التالية











اءاملح أسم تحديد





م



اصرأسا

املقابلة،

2.2.:

ية.ال بوت نك لع بكةا الش

1.2.2.

65.ص.المرجع السابقهیم ، السعید مبروك .إبرا-1
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1

2:

الوسيط-

-

-

2.2.2.

اتحدث

املعلوماتإس

ية" لومات ملع 3ا

:4يدحدتمتكما

.264.ص.1991للنشر،العربي: القاھرة. البنھاويقاموس.العزیزعبدشعبان،خلیفة-1
41. ص.محیرق ، مبروكة عمر . المرجع السابق-2
. 2004قسنطینة،منتوريجامعة:قسنطینة.الجامعیةالمكتباتفيالمرجعیةالخدماتوالرقمیةالمراجع.اللطیف،عبدالصوفي-3

193.ص
40.ص.السابقالمرجع.عمرمبروكةمحیرق،-4
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-

-

-

1:

-

-

-

-

ھيقدممقحات-

إ-

-

يمخ- تصم

إ-

التح-

سشاإ-

ادرو- ملص ا تخدام س

يماللمستفيدين- تقد

رسن- ا لد ا

يم- ئجالبحثتقد نتا

3.2.2.

.و اأنيخطو 

.السابقالمرجع. زھیرمحمد،بقلةوالمجیدعبدمھنا،-1
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ثةالبد حدي

،

"1

:2ماملعلومات

اروإ · ختي







Interface



نةون وصيا تصميم



اذالتدابإ تخ











104.ص.2007عباس ، طارق محمود .خدمات المكتبات اإللكترونیة : نموذج للمكتبات األمریكیة .القاهرة: المركز األصیل ، - 1

160.ص.نفسھالمرجع.محمودطارق،عباس-2
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طتال ع أ اجديداكما

.فيھ

4.2.2.:

1:

.

.

إ.

يمةاملعلومات راكق .إد

.

شرعية.

.

لقدرةع .ا

.

لفرقإ روحا متالك

إ.

إ.

5.2.2.

والذي

ات" لوم ملع ا و 2عصر

16.ص.نفسھالمرجع.محمودطارق،عباس-1
136محیرق،مبروكة عمر . المرجع السابق .ص. - 2
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1تحديث

ّ يةأن أم اليقل

:التالية

.



.املعلومات



لسرعة اطعاا نم .مجالأ

.

أنواع

يممواقع لوبتقي ا

2املعلومات

بھ

ي

"مجلة المكتبات و ینة قسنطینة كریم، مراد.التكوین المستمر للمكتبیین الممارسین في مؤسسات التعلیم العالي : دراسة میدانیة بمد- 1
110ص..1،2006،ع3.مج المعلومات "

151ارق محمود .المرجع السابق .ص.عباس،ط- 2
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لم تع ي

اءبمسبإستمرار  تق لإلر

ال.3.2
ّ 1حسبماجا فتاملكتباتأن مسة1931عر ننخ قوا

وو 

تبلإلستخدام لك ا





قتالقارء وفرو



1995

:2"و""ووزفورت

ات ملكتب سانيةا







بل تق ملس ا

166.ص.السابقالمرجع.الجامعیةالمكتباتفيالمرجعیةالخدماتوالرقمیةالمراجع. اللطیفالصوفي،عبد-1
167.ص.نفسھالمرجع.اللطیفالصوفي،عبد-2
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1.3.2.

:

.

إ.

امستإ اعاملعلوماتخد .سج

ستفادة

املشارك.

.
"

1.

2.3.2.

"

يدة،و جد

أنھ

2011- 04- 02یوم الزیارةل [ على الخط] .تمتمعاییر الیونسكو بشأن كفاءة المعلمین في مجال تكنولوجیا المعلومات و اإلتصا-1
http://www.unesco.edu.doc: .متاح على الرابط التالي
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.دفجديد

.1"

:

-.

-.

-

ادراملعلوماتعتما- مص .قسام

اعذكية- .سج

-.

الوصو 

.

ادالب رش ادرو ملص ا ليوجر ب

.

و

: یومالزیارةتمت]. الخطعلى.[المكتبیینوالمكتباتمنالثانيالجیلعلىأثرھاواألنترنیتشبكة. مصطفىمھشا،الدینكمال-1
http://www.informatics.gov.sa/details.php:التاليالرابطعلىمتاح. 02-2011- 17 ?id=317
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عتق

اتا اصف بو
1.

وتأ

3.3.2.

ھ

انوالزمان امل .2"بحدود

ف

وب ل أس اعدةمدربوبإعتمادب مس .ب

بكةال املش

.3ن

متاح.2011-02-17: یومالزیارةتمت]. الخطلىع.[المعلوماتأخصائيإعدادعلىالرقمیةالبیئةتأثیر.السیدأحمدكردي،-1
http://www.kenanaonline.com: التاليالرابطعلى

: متاح على الرابط التالي2011- 03- 12الزیارة یوم:لخط].تمت ا. التدریب اإللكتروني.[على السیدأحمد،كردي-2
http://www.kenanaonline.com
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.جتماعية

زمانھ.-

يمبرامج- تونتصم ل .وا

-.

-.

-

قت

4.3.2.

:1نجدعدد

1.4.3.2.

ة ي لرقم .ا

2.4.3.2.

.املدرب

. 2011-05-23:  یومالزیارةتمت].الخطعلى.[الرقمیةالبیئةفيالمكتباتألخصائيالمھنیةالتنمیة.إسماعیلفؤادنھالعوض،-1
http://www.alyasser.net/vb/showthread.php?t=14290: التاليالرابطعلىمتاح
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3.4.3.2.

"1

-أ

و





ئطالفائقة وسا ل ا

تكوا-ب ل

املشكة.

اتالبيضاء لوح ال



.نفسھجعالمر. إسماعیلفؤادنھالعوض،-1
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اتالصوتية تمر ملؤ ا

اتاملرئية تمر ملؤ ا

بكة:4.4.3.2 لش ا

فوراللمعلومات

قتممكن. ندأسرعو ع

.

تكون.5.4.3.2 ال

.والبيانات

دىاملتدربأنتت ل افر .و

ي

ًو لواً فكرا .أس

5.3.2.:

اال

 ّ يثأن ،ح ونقمية لت ا
1:

.

املا.

.السابقالمرجع. السیدأحمد،كردي-1
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إ.















لإ.

6.3.2.

بصفةخ
1:

نتق

ي



ا.ممم

علىمتاح.2011-02-17: یومالزیارةتمت]الخطعلى.[الرقميالعصرتحدیاتواإللكترونيالتدریب.الرحیمعبدھناء،یماني-1
http://www.alfrassan.com/vb/archive/index…/t-3997.htm:التاليالرابط
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فصل: ل خالصةا

أ

تبة، املك

إل 

يثةوالقدرة ادراحد مص تلف .بمخ
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الفصل الثالث

المعلومات اإللكترونية و إستراتيجيات    
البحث عنها  
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:

أنواع

1.3.

ا

اتول اتولوماتاملعخدم يجي البحثإسات

.اوصول الو

مفوم.1.1.3

ات لوم ملع ا

"1

وضوعما ّ .م اتإن لوم ملع ا حيثجمعامع لاومن تحلي

مات املعلو
2.

22.ص.2009صفاء،دار: عمان.إستخدامھامھاراتوالمكتبة. أحمدعمرھمشري،-1
2009،دیسمبر،قسنطینةمنتوريجامعة.المكتباتعلمقسم.اإللكترونیةالمعلوماتحولمحاضرة.المالكعبد،السبتيبن-2
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1:

تحركة ماتم أمعلو

توف

نةامل الرو



ياتتص بفضلتقن

لكماسيعاب



مناملستفيدين



اع سج

،ية يف ثق ت



اتاملعلوماأما :كمنتفسلبي









.

.نفسھالمرجع.المالكعبد،السبتيبن-1
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اتاملعلومات.2.1.3 خدم

ّ إ من

ات ملكتب ا ض

ية:.1.2.1.3

Local server
1.

ISO )(

Server

( OPAC )
2.

3.

:التاليالرابطعلىمتاح.2011-06-10: یومالزیارةتمت]. الخطعلى.[األنواعوالسمات: اإللكترونیةالمعلوماتخدمات-1
http://www.kfnl.gov.sa/idarat/alnsher%20el/godh/pdf/2pdf.

نفسھالمرجع. نواعاألوالسمات: اإللكترونیةالمعلوماتخدمات-2
:یومالزیارةتمت]. الخطعلى[.المعلوماتیةمجلة.الرقمیةالبیئةفيالمعلوماتخدمات.إبراھیمبنهللاعبدالمبرز،-3

http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=218: التاليالرابطعلىمتاح. 08-03-2011
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2.2.1.3.

اعمنتوجد نو اتاملعدةأ خدم

:1و





ات وم

لب تط ي

.



ارةالتعاونية ع



.السابقالمرجع.األنواعوالسمات: اإللكترونیةالمعلوماتخدمات-1
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.



خاللمنالدوليةالشبكةمواقع

ارةقدو  تصرعع تق ل

ية. ن





و 
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–-



خ

أصبحت
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.



ت.ن





و

3.1.3.

لسبابأممنبأنالقول يمكن الشرتقنيةظور واملصادرإنشاروإنتاجساعدتا

املعلوماتتوزعوإدارةوإنتاجمجاالتإستخدام"بأنھأنومكن

امالغرض تخد أنإالالورقيةالتقليديةباألساليبالشريماثلوومجاالتاملستفيدينقبلمنإس

او1."تننشبكةخاللمنأوأوممغنطةوسائطالعلميةاملادة الشرأننرى بالت

تتاحقدجديدةأوعيةلناأوجدقدبافة

D.V.D

41.ص.2010صفاء،ارد: عمان. اإللكترونيالنشر. ،إیمانالسامرائيومصطفىربحي،علیان-1
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1.3.1.3.

1997

ISO1

2.

2.3.1.3.



خصصا. ت





ية. داتمرجع



1 -Guide de methodologie documentaire : destiné aux etudiant de 1ére année du cursus licence de
l’université Rennes 2.(en ligne) .date de visite :12-04-2011.Disponible sur :
http://www.sites.univ-rennes2.fr/sed/…/methodoc-intro0.htm.

151. ص.2009،صفاءدار: عمان. المعلوماتمراكزوالمكتباتفيالمعلوماتمصادر. عوضغالبیسة،النوا-2
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:1خاللمناملصادراملكتبةوستطيع

لشرات لشراتتقومحيثومايكروسوفتأدويشركةثلماملوادإنتاجاملتخصصةا ا

تحول الورقيةب

ااملوادإنتاج ً املكتبةمحلي

اطادمةمراكزاحدمناملباشراطمنفادةحقشراء.

باتخاللمن لش .والعامليةاملحليةا

املعلوماتتجارأواملعلوماتاءوسطخاللمن.

بات .عاونيةش

نتاملباشرتصال .املصادربم

3.3.1.3.

:2ابالتالية

السيطرة









156.ص.نفسھالمرجع. عوضغالبالنوایسة،-1
155. ص.نفسھالمرجع. عوضغالب،النوایسة-2
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3.1.4.

1

2:

-

-

-

-

-

3



ا





-

1 -Besoin d’information.( en ligne).date de visite le:30-03-2011.Disponible sur :
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/besoin_d’information.

فھدالملكمكتبة: الریاض.قاسمحشمتترجمة/ المعلوماتإسترجاعنظم: المعلوماتإسترجاعأساسیات.و.فالنكستر،-2
.226.ص.1997،الوطنیة

3 -Simonnot,Brigitte. Le besoin d’information :principes et compétences.(en ligne).date de visite:
30-03-2011.disponible sur :http:// www.archivsic.ccsd.cnrs.fr/docs /oo/.../simonnot2006-
d’information.pdf.
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-

-

2.3:

لبحثاملكتبات:ا.1.2.3

.1و

2.

3.

أما

14.ص.2007العلمیة،الكتبدار: بیروت. المخطوطاتتحقیقوالمكتباتعلموالبحثمنھجیة. قاسممحمد،الشوم-1
14.ص.نفسھالمرجع.قاسممحمد،الشوم-2
40.ص2008الیازوري،دار: عمان. اإللكترونیةوالتقلیدیةالمعلوماتمصادرإستخداموالعلميالبحث. مرعا،قندیلجي-3
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حثالوثائقي-أ ب :ال

1.

-ب

AFNOR
2.

3.

ت







2.2.3.:

توصلإلا مل .ا

1 -Pochet,Bernard .méthodologie documentaire :rechercher,consulter,rédiger àl’heure
d’internet.2éme éd .Paris :de boeck ,2006.p.46
2 -Dinet,Jérome . les nouveaux outils de recherche documentaire sont-ils compatibles avec les
stratégies cognitives des élèves.(en ligne). date de visite :30-03-2011.disponible sur :
http://www.hal.imia.fr/docs/oo/oo/26/65/pdf/hyperap4p149/pdf-similar.
3 -Pochet,Bernard.op.cit.p.46
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:-أ

.باإلض

:-ب

"

ية،و لسل .وا لوم لع ا

بإ

)Keywords"(1.

احدجزء لو املوضوا ل ي ل الد )،yahoo(ممايتو اغطي

من، أقل 1غطي

فحو تص ت

2.

يقو ننيوجدباأل و

64.ص.2006،فھدالملكمكتبة: الریاض.المستقبلآفاقوالحاضرتحدیات: الرقمیةالمكتبات.صالحالمجیدعبد،بوعزة-1
46ص.نفسھالمرجع. صالحالمجیدعبد،بوعزة-2
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لةاملوضوعية: لةد أمث

-Yahoo

-MSN search

-ج

رب ا )Robotsت".و801-60يق

SpidersWebCrawler،(Wormsو

"2.

و

hot list"،ranking

algorithm

3،

Google.

ات:-د بواب ال

االبو 

،

اعدةقادر إل .شاءق

72.ص.نفسھالمرجع. صالحالمجیدعبد،بوعزة-1
73.ص.نفسھالمرجع-2

73.ص.نفسھالمرجع-3
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1.

عناملعلومات. بحث ل ا

باتفقية- لبوا ا

،و

Infomina yahoo  , Maktoob , Altavistaو

البوا-

ة.

اتاملكتبات- 2بواب

.

جد:

Internet library for librarians , Libris MetaLib.

: التاليالرابطعلىمتاح.2011-03-24: یومالزیارةتمت].الخطعلى. [اإللكترونیةاألنترنیتبوابات. رجاء،هللاعبد-1
http://www.infornag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle.
2 - Rivier, Alexis . Aide-mémoire d’informatique documentaire . Paris : Edition du cercle de la
librairie,2007 . p.103.
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3.2.3

لساسيةالبحثدفتقنيات منالبحثعمليةضبط،البحثبرمجياتتوفراا

:التاليةالفئاتالتقنياتتصيفومكن،التحقيقبمعدالتورتفاع

:Truncation.تقنية1.3.2.3

للماتبجذور املرتبطةاللواصق لواحق،أمسوابقاللواصقأانتسواء،ا

لامةالبحثأساليبمنتقنيةوعدبحروف لا املعتمدةعبنظمأساساارتبطتا

لاملةالنصوصبياناتقواعدأو،الطبيعيةاللغةع اسجاعيتمبحيثالبحثا

1.موضوعيةلستوشليةعالقةالعالقةانتوإن،العالقةذاتجميع

تورةعوض Truncation symbolsبرموز "عرفمعينةبرموز املب

،( $ )الدوالر،عالمة( # )عالمة،( : )الشارحة)عالمة،( *)النجمة

لديناانثمومن،ذلكمنأكأوحرفنأوواحدرفيون قدألننظرا

توان باملحدد،مس وال

2.3.2.3

حث. ا الب

:Logical (Boolean) operators-أ

George Bolle

1 -Pochet,Bernard. Op.cit.p.83
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AND , OR , NOT

:1و

بط لرا (و):ANDا

بط لرا ORا

بط لرا NOTا

حث. ب ليةال ئجعم تا ن

:Proximity Operators-ب

و

:Arithmetic  Operators-ج

1 -Morizio,Claude.la recherche d’information.Paris :Armand Colin,2004.p.34
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-

3.3.2.3.

لساسية يداتما تحد

عالقةذاتالوثائقوضمان،منادالتقييدتقنية ل ا

نكبة.عامشلالوثائقعددمناملوضوعية،

وضوع لبحثعنم _ _ا

: ية بحثالتال ل -ا

ط.

4.2.3.

طرق

-أ

اعامليا

Laura CohenHow to find information on"the internet"
1:

،الوطنیةفھدالملكمكتبة: الریاض.تحلیلیةدراسة: األنترنیتعلىالثابتةالصوربحثمحركات. سیدربیعسیدإبراھیم،-1
54ص.2007
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موقعاملعلومات :(URL)نوان

.يح

Web Browsers:

Internet Explorer

فت وسو يكر NetscapeشركةNetscape NavigatorوMicrosoftما

News Groups:

ات. لوم ملع ا جاع



Invisible web, Hidden web, Deep web

اعدة ق
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Subject guides, Internet directories, Internet resource guides .



Robots

لفة ملخت .ا

حثباإل-ب ب ال

600

1

-

تعرف

2.

161.ص.2009صفاء،دار:عمان.المعلوماتمراكزوالمكتباتفيالمعلوماتمصادر. عوضغالبالنوایسة،-1
160.ص.نفسھالمرجع. عوضغالب،النوایسة-2
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نھ

1.

فال

ا









كماتوج







.

اص-ج األقر بحثب ل :ا

1979

لقرصاملاص ا وذجمن ،نم

ات .البيان

160.ص.نفسھالمرجع. عوضغالب،لنوایسة-1
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ةصاقر األفتعر 

يوة يد لف (Multimedia)(CD-RW)(CD-V)ا

(CD-ROM)(DVD).

اصة:-

.1عليھ

2

12

54.000

Analog

digital

اص







المسیرة،دار: عمان.أدواتھ،مفاھیمھأسالیبھ،،أسسھ: اإللكترونیةوالتقلیدیةالمعلوماتمصادرإستخداموالعلميالبحث.عامرقندیلجي،-1
.291.ص.2008

.179.ص.السابقمرجعال. عوضغالب،لنوایسة-2
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.ت



5.2.3.

اجةاملستفيدترجمة يضمنمعنبأسلوبفيمااملابطةمنمجموعةح

لللمعلوماتمثل إطارعنتخرجاللمعلوماتمنوحد،ناحيةمنااجةا

ف.أخرى ناحيةمناملستفيداتمام

تتفق

نكس'رى و.البياناتقاعدةاملستخدمةالتكشيفلغةو تتوقفالبحثجودةأن"ال

:1التاليةالعوامل

ملصطاتاختياربالبحثالقائمقدرة- البحثموضوععنا

ملصطاتوضعبالبحثالقائمقدرة- .منطقياسليمنحومعاا

.املناسبةالطرق جميعتدبربالبحثالقائمقدرة-

متطلباتيناسببماالتخصيصأوالشمول بتعديلصياغةبالبحثالقائمقدرة-

.التحقيقوستدعاء

مجموعةبحث

:2ةاملناسب

تفيدإاملعلومات-

-

191.ص.السابقالمرجع. ف.النكستر،و-1
2 -Bhavni ,Suresh k.General and efficient strategies for information retrieval.(en ligne).date de
visite:03-06-2011.disponible sur:
http://www.skbhavni.com/DIVA/…/bhavni_et_al-ASIST-2001-(short_paper).pdf/
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و 

-

-

امآليا- تخد إس

( AND , OR ,NOT

-

-

1.5.2.3.:

1:

ال-أ

يةأخرى  وضوع .م

-ب

أيالبحثة

:التاليالرابطعلىمتاح.2011-05-27:یومالزیارةمتت].الخطعلى.[البیاناتقواعدفيالبحثأساسیات-1
http://www.faculty.ksu.edu/sa/information%20 storage%20a.
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 …

لةلل ملكم ا

بة. اس املن

عقدة:امل- ج

حثحول  ب اي8ال 1945م

اريتضال فس ت س

ية. نطق م

2.5.2.3.

1:

:Building Block-أ

-

-

حثالوثائقي. ب ل

-lowest posting facet first

الرابطعلىمتاح.2011- 05-27یومالزیارةتمت].الخطعلى.[اإللكترونیةالمعلوماتإسترجاعأساسیات،سعیدفاتن،بامفلح-1
.http://www.kfnl.gov.sa/idarat/alnsher:20el/.../pdf/f5: التالي
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-most specific facet first

-pairwise facet

:Successive Fractions-ب

حث ب ياتال مج

:Citation Pearl Growing- ج

و

.

:A shot in the dark-د
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:Bingo-ه

عن

نجون لعبةالب
1.

:Everything But the Kitchen Sink-و

من

،

:Big Bite Strategy-س

search within result."

الصةالفصل: خ

ثن باح يةعمليةدعماللمنال يم تعل ال

و 

1 -Strategie bingo : les meilleures stratégies pour le bingo en ligne. ( en ligne) .date de visite :28-03-
2011.disponible sur.http://www.bonus-bingo-en-ligne.info/la-stratégie-gagnante-auBingo-enL…



الفصل الرابع

المكتبة الجامعية و دورها  
البيداغوجي
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1.4.

1.1.4.

ا1"املنيــــة

يم تعل ـال بـــ
و2

- المكتبات الجامعیة : تنظیمها و إدارتها و خدماتها و دورها في تطویر التعلیم الجامعي و بدر،أحمد ؛ عبد الهادي محمد فتحي . 1
11.ص.2001البحث العلمي .القاهرة : دار غریب ،

13المرجع نفسه . ص.. أحمدبدر،2-
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2.1.4.

1



ية. نم ليةالت عم





وسيلة





تعليمالعا اتالعامليةفال تطور .ال

:ا.3.1.4

أ
2،

ـة امع ا

ا، ـ اذاـ

12بدر، أحمد . المرجع نفسھ .ص.1-
65.ص.2009، عمر أحمد .المكتبة : مهارات إستخدامها . عمان : دار صفاء ، همشري -2
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1

ـا"مكتبـة ـةبأ امعي ـةا ب تاملكت

2

ـث بحـــــ 3ل

يم ـ تعلــ دافال ـ ـ ـ

،

ؤديدوراعاف ـ ـ ـايــــتــ ـــ

ـن مـــ

.متنوعة

ـةفعالـةر  بطرق

مأساسية

11. ص.2009إبراهیم ، السعید مبروك . المكتبة الجامعیة و تحدیات مجتمع المعلومات . اإلسكندریة : دار الوفاء،-1
، محمد زاید . إدارة الجودة الشاملة في المكتبات و مراكز المعلومات الجامعیة . عمان : دار الترتوري ، محمد عوض ؛ الرقب -2

141.ص.2008الحامد،

3- Renoult ,Daniel . Les bibliothéques dans l’université. Paris : Edition du cercle de la
librairie,1994 .p.52 .
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ـدمللم ،قــ

:

.بصرةيةال



ارو إعتب اامعيةب :1تمثلاملكتبة



إدارة

.



.

142ب ، محمد زاید . المرجع السابق .ص.الترتوري ، محمد عوض و الرق-1
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مـــوظفي

ـق تحقيــ و

يئــة

4.1.4.

1:

للمجتمع.

بة لطل .وا

.

ل.

يق اتتحق لوم اتمختلفةومع .مكتب

.

.

أ.5.1.4

لطلب





31إبراهیم ، السعید مبروك . المرجع السابق . ص.-1
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6.1.4.

أشطةتق ائفو مثلوموظ :1تت



.

تنظيم.

لفةو مخت .بأشال

رضو ا بمع يام ملوالق ا تع .كيفيةال

.



اطة .ح



ادرا .مص



ارإ .صد

املندرببتــوذلــك ـ لعـ ا

.



71همشري ، عمر أحمد . المرجع السابق .ص.-1
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7.1.4.

اامع ـة ـ ـ ـوماملكتب ـ ـ تق

و 1ة"ملعلوماتبـ

ملكتيـة ا

-أ

ـدورا-ب ـ نقســمب



د

ـرةبإ، ـ ـةم ي ات املعلوم

80همشري ، عمر أحمد. المرجع نفسه . ص.-1
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8.1.4.

ةا يد املكتباتعد

نتقسيم ك اامعيةيم بات ت عالتاليةإاملك ا :1نو

:املكتب- أ

امل

وووالعلمية؛

بناملك القات لع اتتا ندو اتو ي ق ملت

.

:-ب

ـعمصـــــمب ادرتجميــــ

اتاملو  ـ خصصــ ت ــبال اتحسـ ـ ـ ـ ملعلوم ا

اتال ـ اســ لدر ا

.

:-ج

ـةاملر  ملكتب كزـةا

،

181.ص.2004.قسنطینة : جامعة منتوري قسنطینة ، 1لك . محاضرات في تكنولوجیا المعلومات ،ج.بن السبتي ، عبد الما-1
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ذلــــك

.كزللوثائقا

:-د

ـد اتوجــ

و

اممـا

الالتطبي، ـ ـةعمـ ملوجـ ا ـة ـ ي ق

.للطلبة

9.1.4.

ية اس :1أس

-أ

ـور  تطــ علل

ًيتقــد ـا افيـ ثق

يةبحو اتوفقاتتوفرن،وث .ومصروف

-ب

ام ـ لقيـــــ ا

.[على الخط].3.المعلوماتیة .ع.LMDفي سیاق نظام زاحي ، سمیة . المكتبة الجامعیة فضاء التعلم و البحث -1
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=333:.متاح على الرابط التالي2011-05-30یوم :الزیارةتمت
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ـا أملاني ـا فرس

ـةالســــعوديةدولعريــــةو برطانيــــا لعريـــ ا ـة ـ ـ ململكـ ا

يل الل

- ج

عتــــــ

ـعإتــتالءمو أوحتياجــامـ

،

.و

-د

تضـــم،أوتتـــأخرع

اتمتعـــددة ـ صصــ

ـةو اح ملت

:امل.10.1.4

1

عـددو

ات،و ـ اســ لدر ا

83همشري ، عمر أحمد . المرجع السابق .ص.-1
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1:

-

-

ية. تقبل ملس

-

ا.2.4

ـورالتكنولـــ تطــ ـةال ـ مواكبـ

1.2.4.

ثن ـاح ـ البـ

.

باإلضــــافة

ت

ـةو و إمانيـ

- 44. ص.2001ثة في علوم المكتبات و المعلومات . عمان : مؤسسة الوراق ، ي ، مجبل الزم مسلم . إتجاهات حدیالمالك1
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ـة،و ـ يـــــــ

ـةوو مجــ ملد ا راص ـ ـ قـ

و1"

ـا ـممـ ـ ورغ

ايا

و

او

.

2.2.4.:

اارئسيا تبات :2للمك

-

تامـــــل امل

.

-

.

-

و

298إبراهیم ، السعید مبروك . المرجع السابق .ص.-1
318زم مسلم . المرجع السابق . ص.لمالكي ، مجبل الا-2
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3.2.4.:

:1ئةالرقمية

ـةو ـدقــــ ـ ـ أكــ

ات.و لوم ملع ا



و

ئلاملتعددة. وسا ل ا

ـةوو انيــ

قتا .لو



قتواحد.حدإماني و



.

التطور.

3.4.:

ـباملكتبـــــات لعــــ ت

ـرعةالـــتعل اا،وخادمـــســ

.

-03-24الزیارة یوم:. [على الخط]. تمت26علوماتیة،ع.لرقمیة : ثورة في عصر المعلومات . المعبد الحلیم ، عماد . المكتبات ا-1
http://www.squ-edu.com/vb/showthread.php?t=4378: . متاح على الرابط التالي2011
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املستفيدين.1.3.4

ـة ف

1تطلباتھ"م

2

وا
3

وناملســــتفيد ـ ـ ؟4ــ

ليةونجاح .بفعا

422. ص.2010علیان ، ربحي مصطفى .خدمات المعلومات .عمان : دار صفاء ، -1
،1ع.،لمي . مجلة المكتبات و المعلوماتبیبلیوغرافي بالمكتبات الجامعیة و دوره في دعم البحث العنبیل . التعلیم ال، عكنوش -2

129.ص2006نوفمبر 
ي ، صبرینة . دراسات تكوین المستفیدین من المعلومة العلمیة و التقنیة بالمكتبات الجامعیة مع إشارة إلى الثقافة المكتبیة لدى مقنان-3

69.ص.2006،نوفمبر 1،ع.3طلبة جامعة منتوري قسنطینة . مجلة المكتبات و المعلومات .مج.
4 -Montmayeur,Martine Blanc.Formation des usagers ou formation des
bibliothécaires?t.44,no44,1999.(en ligne)/date de visite : 09-01- 2011.disponible sur :
http://www.bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1999-01-0089-013.



دورهاواجلامعیة: الرابعالفصل

102

بداية.1.1.3.4

1

ـة ملكتب .ا

إعــداد

الــاملكت

لماملعلومـات ع

اتوضعبرام ـ ملكتب إناوأخـذا

اتاملحا 2بليضر

تلــا

2.1.3.4.

يقما :3ق

ـة ملكتبـ ا

ع

558ص..2008.القاهرة:الدارالمصریة اللبنانیة،11وم الكتب والمكتبات،مج.خلیفة، شعبان عبدالعزیز.دائرة المعارف العربیة في عل-1

559خلیفة ، شعبان عبد العزیز . المرجع نفسه . ص.2-
224بحي علیان .المرجع السابق .ص.علیان ،ر 3-
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علي



املستفيد

ـل ذييقـــول املثــ ـ الــ

.

3.1.3.4.

1:

جو -

-،

بةتملكھ ملكت .ا

-

425،ربحي علیان. المرجع نفسه .ص.ن علیا1-
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ا-

-

-:

1.

2.3.4.

ية ـ اس لدر ا

ـومل اداملعنحـــ ـ تصـــ ـوالتإق تحـــ ال

ـن م

.

و.

ـو ـ

2"(اا

138عكنوش نبیل .المرجع السابق.ص-1
2 -Lifelong learning . ( on line). Visited: 27- 06-2011.available at .
http://www. en.wikipedia.org /wiki/lifelong_learning/
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1

ـاملؤسســاملكتبــات ــ ـفةـ ـةبصـ اصـ ـحيــثخ عتـ

يون" ـ ـ ،وس

2

ـدأكــــدو دىلقـــ ـ اامـــ

.إ،3

3.3.4.

املدرســـو 

ات ـ ملخرجـ ا
ف4

يـــتكنولوج

ية .5لتلب

ام ـ قامـــــ1990عــــ

ملأصبح

ترجمة سلیمان بن صالح العقال، سما /: خدمات جدیدة في عصر المعلومات بروفي ، بیتر . المكتبة في القرن الحادي و العشرین 1-
292.ص.2006زكي المحاسني . الریاض : جامعة الملك سعود ، 

293بروفي ، بیتر . المرجع نفسه.ص.2-
معاییر الیونسكو بشأن كفاءة المعلمین في مجال تكنولوجیا المعلومات و اإلتصال .المرجع السابق.3-
119.ص.2007دیاب ، مفتاح محمد . قضایا معلوماتیة .عمان : دار صفا ، -4

5 -Mary,Rose. Distance learning – What are the benefits of distance learning? ( on line) .visited :25-05-
2011. Available at . http://www.Ezinearticles.com.
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ب

ـرم يحـــ

تمر"التعلي ملس ا 1م

ك

ـا،املعلومات كم

ـتع وصـ اتــدرجأ

.2راسيةالد

خ
3:

.

.

.

( إدارة المعلومات في البیئة الرقمیة : المعارف و الكفاءات و الجودة : نعمان ، عایدة . دور المكتبة الجامعیة في التعلیم عن بعد. 1-
/إشراف وحید قدورة ). تونس : 2002نوفمبر1- أكتوبر29بیروت و المعلومات،د العربي للمكتبات وقائع المؤتمر الثالث عشر لإلتحا

.493.ص.2003اإلتحاد العربي للمكتبات و المعلومات ، 

.493ص.نعمان ، عایدة . المرجع نفسه.-2
126دیاب ، مفتاح محمد . المرجع السابق . ص.3-
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ـن م

ناتالب يوغرافيةوذقواعدالبيا ل .ب

.

ـةتفاعليـــــةفـــــ ـعمليــــ ـ ـاجإـــ ـ ـ ـ تحتـ

اتا ـ لومـــ ملع
1

ـالبالبعيــدي لطـ ا

.بطر و

4.3.4.

تاملعلومـا"

.2"ة

2000

ية"بف .3عال

قدة ا 4ن

1-Yiotis,Kristin .Achieving equity : Distance learning library services : California university strategic
plan 2005- 2008. (on line) . visited :30-05-2011.available at :
http://www.Kristinhome.com/eportfolio/I/StrategicPlan.pdf/

.متاح على الرابط 2011- 05-30م : الزیارة یوحادي و العشرین.[على الخط]. تمتعزمي ، ھشام .ثقافة المعلومات في القرن ال2-
http://www.abhatoo.net.ma/.../.doc:التالي 

- 430علیان ، ربحي مصطفى . المرجع السابق . ص.3
عزمي، ھشام . المرجع السابق.-4
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معلإلنتـــاجماوإســـتخدا

ـق تعلـ دماي

ـة احـ إلكونيــاملت

.

ةسرعةوبكفاءة.

قدا ا ييمالن اتلتق لوم ملع ا ادر .ملص

املعلومستخدامإ.

اماملعلوماتملام تخد اس .طةب

ـ ـيموـــ ـ ـدمتســــإكعلــ ـاعـــ طلبـــ

إ

"Information

Literacy Competency Standards for Higher Education"

1991

.

ّ أن تمتطلبـــاإذ

م

ءال

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm
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5.3.4.

عتمال

الب

بة ملكت ا ارةعـنف ـ ـعب مخ

يةالتعليمية :2التالية،1عمل

:-أ

و

.ب

أولحصة .ك

ات ـ لومــــــ ملع ا ــن ـــثعـــــ حــــ

ـرورة لضــــــ .ا

ات،وو رضي لف اتوا الصالنتائـجتحليلاوجمعالبيان تخ .اس

:-ب

ئلو ـا ـثلبحـــــثاأدواتوســــ بحــــ إ،و لل

لـبال الطا ّ ،ألن

1- Bouderbane , Azzedine . La bibliothèque :un outil de rénovation pédagogique. El maktabat
wa el maalomat.vol.1,no.2, December 2002,p.27

الزاحي ، سمیة . المرجع السابق.2-
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تقنطرقــة ـ ـ ي

 ّ اتواملعإن ـ طي

.سإ

اب ـ كسـ إ

رفو ا ـ ملعــ ا

ـذالإ .فـــ ا ـ ـ ـ

ـلو تحليـــ ال

.

:-ج

ـلاملكتبــا ر تعمـ

نظم، ـ تــ

كناابطرقــة ـبتم ـنلطالـ مـ

ـرو ـظو تحرــــ ـيحفــــ ففــــ

لتعلم. ا

:-د

ـكب ـ املشــ ــل ـ العمـ

فراد
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وجزءال

ـا ـؤديدورـ ـ اءةوفعاليــةبت ـ ـ كف

متجـــددةو

اء ـ أثنــــ



الفصل الخامس

تكوين المكتبي و أثره البيداغوجي على  
المستفيدين : نتائج دراسة بجامعة  

قسنطينة-منتوري
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:تمھید

1.5

ول انح

-

-

-

-
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1.1.5.:

:ا

- أ



1969

1971

12

19791998
1.



.ليات

. سیاسة تنمیة المجموعات في مكتبات المعاهد العلمیة بجامعة منتوري قسنطینة: دراسة تقییمیة . نابتي ، محمد صالح -1
.25. ص. 2006دكتوراه. علم المكتبات . قسنطینة ،أطروحة 
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-

-

-

-

-

-

-

رؤساء



الت







و: اخلامسالفصل
- متوريجبامعةدراسةنتاجئ

116



































-ب

و 

ل

20112011.

-ج
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-

––

59

-

.192طالب1920

2.1.5.

و

–ت

- أ



–83
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 -

.قسنطينة

العدد

0

13

28

42

83

1



حول 

ملكت ا

–59
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:

العينةعددة

ملركزة ا تبة 1911املك

1311مكتبات

0503

0301

0402

0504الدقيقةمكتبات

0907مكتبات

يةالطب 0905مكتبةل

0302

0505

0808

8359املجموع

2(

فئة- ب



لب1920 اتطا مكتب

لليات ا

31611.
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7080210

7200220م

2058190

1673100

768210

1977450

يةالطب 7000190مكتبةل

116980

504200

218270

316111920املجموع

بة)3( ملكت ا و ب

.



10%

192
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العينة

21021

ية 22022مكتبةل

19019

10010

21021

45045

19019

808

20020

707

1920192املجموع

.،)4جد

3.1.5.

.قسنطينة–

- أ

1

182زرواتي ، رشید . المرجع السابق. ص.1
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اي توحةو ضممجكم ف

اسةعخناملستخدمن لدر ا

صتخول

-

01،02،03،04،05،06،07

01،02،03،04،05،0607

املحور.

-

08،09،10،11،12،13،14،15

08،09،10،12،14تم

11،1315

ا-

16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26

16،18،20،21،22،23،24،25،(

17،19،26.(
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ي.

01،02،03،06،07،08،09،1004،05،(

11

-ب

:

بحامل- يص و
1

يعاملع ماتوتجم اتحليللو

220زرواتي ، رشید . المرجع نفسه. ص. 1
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2.5

و

ملعرفة– نة ي ثرقسنط

اقع لو ا

1.2.5

59تمتوزعإستمارة

ـ لبةب 192للط

1.1.2.5-
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العينة

التطبيقية

ملركزة ا تبة املك

11
فظ ا مح

ات مكتب

02

04

اعد مس

مكتبات

05

ت ا مكتب

11

فظ ا مح

ات مكتب

02

02

اعد مس

مكتبات

07

03
فظ ا مح

ات مكتب

اعد مس

مكتبات

03

01
فظ ا مح

ات مكتب

اعد مس

مكتبات

01
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لوم يةع ل كتبة م

العمرانية

02
فظ ا مح

ات مكتب

عدمسا

مكتبات

02

ية اتل ب ت مك

لوم لع الدقيقةا

04
فظ ا مح

ات مكتب

01

اعد مس

مكتبات

03

مكتبات

لندسية لوما الع

07
فظ ا مح

ات مكتب

01

03

اعد مس

مكتبات

03

ةالطب

05

فظ ا مح

ات مكتب

01

02

اعد مس

مكتبات

02

02
فظ ا مح

ات مكتب

01
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اعد مس

مكتبات

01

والتغذيالتغذية

05
فظ ا مح

ات مكتب

02

اعد مس

مكتبات

03

08دارة
فظ ا مح

ات مكتب

01

02

اعد مس

مكتبات

05

0100233559املجموع

اصةبا)،5 ماتخ ملكتين.معلو

و

23

ـ ،35ب
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-

%

4225,14التكنولوجيا

ياتتصال 2816,76تقن

2917,36

2917,36

3923,35

0000أخرى 

167100املجموع

06،

06

%25,14

%23,35

من%17,36 لل
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اراإلعت16,76%سبة ب

ية. لك لالس ا

%التكرارات

4340,95

2321,90

3937,14

105100ملجموعا

07،

07

بإعتبار%40,95

حسن ت

املبحوثة

06(23,35%06(25,14%بسبة

ب
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%21,90

لكن

.

%التكرارات

4031,49

3930,70املستفيدون 

4837,79

127100املجموع

08،

ـ 37,79%ب

ئقي وثا
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%31,49

بإ

ىيتلق

21,9007%بـ

جديدة

30,70%بـ

السؤا

%التكرارات

1410,93

3426,56

3829,68

4232,81

128100

09،

،

%32,81

نةاملبحوثة لعي يحددا
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%25,14)06

%10,93

%26,56

تطبيقية

%29,68

).07وامل

%التكراراتإلحتماالت

3325,78

2317,96

3426,56

3829,68

128100

10،
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ـ ترى29,68%ب

%26,56

ون فت

%25,78

%17,96

نةا– نطي قس
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%التكرارات

1512,39

3024,79

129,91

4335,53

2117,35

121100

11،

%35,53

أو

ـ 24,79%قدرةب

املبحوثة

07
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نة لعي بيةا لذلكأغل

-

-

ات اس يةدر لم بحوثع و تنوعة .م

-

-

قلامل- لص فرصة ل ا تاحة إ

-

-

-

-
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-

-

-

-

ات؟ ملكتب ا علم

%التكرارات
املجموعضعيفةمقبولةاملجموعضعيفة

يةالعلمية اح 2423395940,6738,985,0815,25100منالن

13305115922,0350,848,4718,64100

يةمنالناحية لفن 19282105932,2047,453,3816,94100ا

7271875911,8645,7630,5011,86100

28182115947,4530,503,3818,64100

12

من،بصفةعامة

%40,67%38,98

نة لعي 5,08%ا

%50,84%47,45

%22,03%32,20

ات،ف%8,47%3,38 اإلجاب
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ري تو امعةمن 2005- بج

%47,45

بة 30,50%بس

3,38%بـ

من%11,86

%45,76

م%30,50

يي



و: اخلامسالفصل
- متوريجبامعةدراسةنتاجئ

138

%التكرارات

يدة 1728,81ج

915,25مقبولة

2745,76متواضعة

11,69ضعيفة

58,47بدونإجابة

59100املجموع

13،

45,76%

%45,76

%28,81(12)رقم

15,25%

حثبال ب ارة%1,69ال يةم اليملكأ

8,47%

عدم-

-

-

21,90%.(07)النف
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-

مستمرة.

-

%

4372,88

اما 915,25نوع

23,38قليال

00أبدا

58,47بدونإجابة

59100املجموع

14،

72,88%

15,25%

ـ %3,38ب

لذاالتو 
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8,47%

%التكرارات

1728,81عم

3457,62ال

813,55

59100

15

(15)

57,62%

إستف

امذ تخد إس

28,81%

ات. لوم ملع ا و
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%التكرارات

ااسوب 2631,70إستخدام

1619,51

2530,48

89,75

78,53أخرى 

82100

16،

%31,70

لتعرفعاملباد ا

%30,48

ب

23,3506%ما

%19,51

%9,75
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%تاالتكرار 

4372,88عم

711,86ال

915,25

59100املجموع

17،

بة بس تقدر %72,88بنعم

(14)رقم

11,86%

15,25%

الرقميةتتالءم
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%التكرارات

اضرة ملح 137,78ا

قشة ا 137,78املن

اسةحالة 84,79در

148,38املؤتمرات

لزارات 3621,55ا

4124,55

4225,14

167100املجموع

18

%25,14%24,55

ملكتي ا

)(15و12)

21,55%

ات

لة

ـ 8,38%و7,78%ب
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%4,79

أن

الغد

ستخدام-

-

-

-

مصا-

-

-

-
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-

%التكرارات

3021,89

128,75

128,75

1410,21

118,02

اصاملدمجة 2014,59قر

3827,73

00أخرى 

137100املجموع

19،

%27,73
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اتو الالمباالة ملكتب ا يبقىتطور

%21,89

اص%14,59 لألقر

يثعرف ةح دمج امل

%8,75

8,02%10,21%بسبة

املصادر

اتأخرى  لوم مع

(19)
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امعةتتوفر كتباتا م

%اتالتكرار 

4323,75

3318,23

137,18

63,31

42,20

3720,44

2312,70

2212,15

181100

بة.،20 ملكت ا ب

%23,75

املكتبة،ما

%20,44

%18,23

ا

12,70%ــب

%12,15%7,18



و: اخلامسالفصل
- متوريجبامعةدراسةنتاجئ

148

ت

10,16%6,77%

اماإل  تخد مس

راساتماعد لد ا

%التكرارات
املجموعجيدةاملجموعمتوسطةجيدة

24191155940,6732,201,6925,42100

17230195928,8138,98032,20100

6210325910,1635,59054,23100

ات بواب 7230295911,8638,98049,15100ال

حثعن،21 ب واتال أد

%40,67%32,20

يدجدا1,69%سبة يث،ج ير ح

املكت

اتتحكم ملكتب ا

%28,81
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بوليقدر ـمق اف38,98%ب إذ

يم

ات بواب ـيقدرال 11,86%38,98%ب

م

%35,59%10,16

اتالبحث أدو تخدام إس

%49,15%54,23،

ا

%السبةالتكراراتحتماالت

2745,76

1220,33

813,55متواضعة

لةجدا 11,69قلي

1116,94

59100املجموع

،22جدولرقم

45,76%

%20.33،،ترف
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و13,55%1,69%

16,94%

%السبةالتكراراتحتماالت

813,55

610,16إجتماعية

ية اغوج يد 4576,27ب

00أخرى 

59100املجموع

23،

76,27%

اصة13,55%10,16% خ
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اتحتماالت ار تكر %السبةال

1016,94

وسطة ت 3050,84م

915,25ضعيفة

1016,94بدونإجابة

59100املجموع

قمجدول ،24ر

،ا

50,84%

%15,25%16,94نجد
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بة؟ ملكت ا طرف من

%السبةراتالتكراحتماالت

23,38رضاتام

2745,76رضامقبول 

1423,72رضامتواضع

اضعجدا تو ام 711,86رض

915,25بدونإجابة

59100املجموع

25،

45,76%

3,38%

23,72%

بقرقم لسا (24)ا

.
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17.

%السبةالتكراراتحتماالت

35,08

4576,27

1118,64بدونإجابة

59100املجموع

26،

وضع ل ية اس

5,08%

افالبحثتح- أد ديد

-

ية. وضوع مل ا

ات.القد- لغ

-

-

-

-
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76,27%

عنا بحث ل ياتا ج تي

18,64%

ونية

-

يد-

-

-

-
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يل2.1.2.5 تحل اتبي. نة:- ان نطي قس

%السبةالعدد

157,81

لساس انية 2311,97السنةالث

4121,35

2814,58

189,37

نةالسادسة لس 042,08ا

2211,45

2814,58

اتالعليا اس لدر 136,77ا

192100املجموع

27،

21,35%14,58%

بة نس تدل%6,77أ
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ام م

%التكراراتحتماالت

املجموعدونإجابةالستخدمقليالاملجموعدونإجابةالستخدمقليال

4141525819221,3521,3527,0830,20100

2942507119215,1021,8726,0436,97100

7460243419238,5431,2512,517,70100

8249223919242,7025,5211,4520,31100

2041636819210,4121,3532,8135,41100
اصاملدمجة 7156293619236,9729,1615,1018,75100قر

162212719284,3710,931,043,64100

28

%84,37

%10,93

ـ 1,04%ب

%42,70%38,54

%36,97

اال 25,52%ينفيلذ
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%31,25%29,16

%12,5

%11,45%15,10

ـ 21,35%ب

10,41%32,81%بـ

%21,35

%27,08

فيدينعإس تخداماملست

%15,10%21,87

%26,04

–

(19)

يدة لعد ا

-

-

-
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السؤ 

%السبةالتكراراتحتماالت

11524,04

11524,04

40,83

00

00

214,39خدمةالبحث

16935,35

5411,29

ملجموع 478100ا

29،

ة

%35,35%24,04

%24,04

تقدر

ـ 4,39%11,29%ب

%0,83

ستخالص

(20)حسبما
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،مما

لث: لسؤالالثا ا

%السبةالتكراراتحتماالت

3518,22

9851,04

2513,02

2110,93بطرقةضعيفة

136,77

ملجموع 192100ا

30،

51,04%

18,22%13,02%10,93%

ستخدام
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اتحتماالت ار تكر %السبةال

18797,39عم

42,08ال

10,52بدونإجابة

192100املجموع

31،

الب

ـ حظ%97,39ب يال منحسبما

(11)

%السبةالتكرارتحتماالت

5026,04عم

12364,06ال

199,89

192100املجموع

32،

نة– ةس ين ،2005قسنط

64,06%
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26,04%

اعد لقو ا

أخرى. ادر ممص ا إستخد

الالسادس لسؤ ا

%السبةالتكراراتحتماالت

12062,5عم

6935,93ال

31,56

192100املجموع

،33جدولرقم

اتحتماالت ار تكر %السبةال

5432,92لغوة

ية لوج نو 5835,36تك

ية نون 148,53قا

ية 3219,51مال

يةإجتماعية فس 63,65ن

00أخرى

164100املجموع

،34جدولرقم

(33)

من%5,363نجد(34)62,5%
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يطرة%32,92

%19,51

%8,53

3,65%و النفسية

املأخوذة

نما ب

%35,93نجد

لصعو .ا
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%السبةالتكراراتحتماالت
يالاملجموعدونإجابةأبداقليال املجموعدونإجابةأبداقل

ازبحوث نج 156225919281,2511,452,604,68100إ

اءد ثر 9164122519247,3933,336,2513,02100روسإ

مذكرة ابة 9140214019247,3920,8310,9320,83100كت

2837656219214,5819,2733,8532,29100تنظيمشاطات

،35جدولرقم

%81,25%47,39

20,83%و33,33%و11,45%املطبوعة

6,25%و%2,60

10,93%و

%33,85%14,58

%19,27
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من: ا لسؤالالث ا

%السبةالتكراراتحتماالت

7539,68

5629,62

4624,33متواضعة

لةجدا 126,34قلي

031,56بدونإجابة

192100املجموع

36،

ما29,62%39,68%نجد

بة بس 24,33%و

%6,34

ية. لم لع جتكا حا
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الالتاسع لسؤ ا

%السبةالتكرارتحتماالت

8227,06

5718,81إجتماعية

ية اغوج يد 16454,12ب

00أخرى 

303100املجموع

،37جدولرقم

ـ ملقدرةب ا 54,12%ذلكو

27,06%18,81%ة



وكون: اخلامسالفصل
- متوريجبامعةدراسةنتاجئ

166

الالعاشر لسؤ ؟ا

اتحتماالت ار تكر %السبةال

178,85رضاتام

8443,75رضامقبول 

4825رضامتواضع

اضعجدا تو ام 4322,39رض

192100املجموع

38،

مات املعلو ،ن

43,75%

25%22,39%

8,85%

-

-

-

.

لوجيا نو تك تخدامال إس
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-

-

-

-

-

-
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2.2.5



ا%25,14

ـ ماتب 06(جدول 23,35%املعلو

ـ عملب ل ا ثناء )37,1407%40,95%أ

%30,7008

%32,81%29,6809

ـ ماتب أ26,5610%املعلو

%35,5311

.



ا ع

%30,5012

13%45,76بإستعم

ا

ـ 14%72,88ب

تمرةو  مس

57,62%
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15(

ـ ).21,5518%24,55%25,14%ب



%27,73%21,89

%14,5919

%20,44%18,23

ـ ماتب 12,7023,7520%املعلو

%35,35

ـ 24,0429%وخ24,04%ب

%44,44

ـ بحثب ل حراتا لةاملوضوعية26,74%31,48%م ود

ـ ادول 35,59%ب )2145,76%

22

ـ ادول %3097,39%51,04ب )31(

26,04%32

كن%54,1237 ل (

32,92%35,36%ت

34

45,76%25

43,75%38

.صعوات
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3.2.5

باالعتماد







ذلك.



.







تحك

يةاحتياجاتھاعتماد اغوج يد الب
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اتلا لوم ملع ا بحثعن

اا



173

:

و 

الذي

ف



174

،

عارفامل





.
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Résumé

L’objet de cette recherche est de mettre en relief l’importance de la formation
continue pour le spécialiste de l’information et de faire découvrir ses aptitudes
dans l’organisation et la gestion de l’information électronique qui constitue une
partie en croissance du fonds de la bibliothèque et sa maitrise des stratégies de
recherche de l’information électronique qui démontre sa capacité à accéder
rapidement et d’une façon efficiente à l’information utile ; ce qui lui permet de
contribuer à l’amélioration du niveau pédagogique des utilisateurs des
bibliothèques universitaires en général et de celles de l’Université Mentouri
Constantine en partculier.

Nous avons mené une enquête sur la situation de la formation du spécialiste de
l’information par rapport au progrès réalisé dans le domaine de l’information et
des bibliothèques pour identifier sa capacité à maitriser les stratégies de
recherche de l’information électronique au niveau des bibliothèques de
l’Université Mentouri Constantine . Nous avons adopté l’approche descriptive
et utilisé le questionnaire pour collecter les données. Les répondants
sont,d’une part, des assistants , des attachés de recherche et des conservateurs
de bibliothèques universitaires et , d’autre par , des étudiants qui fréquentent
assez régulièrement la bibliothèque pour pouvoir connaitre l’impact
pédagogique de la formation du spécialiste de l’information sur ces utilisateurs.

Nous sommes arrivés à des résultats significatifs qui confirment les hypothèses
établies et qui montrent le besoin du spécialiste quant à renforcer sa formation
par son institution en organisant des sessions de formation continue et surtout
pratique afin que les utilisateurs soient satisfaits par les services offerts par la
bibliothèque et puissent avoir accès à l’information électronique au sein de la
bibliothèque et également hors de cette institution documentaire .

Mots-clés :

Formation continue , bibliothèque universitaire , spécialiste de l’information,
information électronique , service d’information électronique , stratégie de
recherche , impact pédagogique , utilisateur , Université Mentouri Constantine.



Abstract

This research attempts to highlight , on the one  hand , the importance of
continuous education for information specialists and , on the other hand , their
aptitudes in organising and managing part of library collection , in addition to
their mastery of strategies of electronic information search which enables  them
to have a rapid and an efficient access to useful  information. All this helps
them to contribute to the improvement of the user’s pedagogical level in
libraries in general , and the University Mentouri Constantine libraries in
particular.

We have led a survey around the situation of the information specialist’s
training in relation to the progress achieved in the field of information and
libraries to identify his skills in mastering strategies of electronic information
search at the University Mentouri Constantine libraries .We have adopted the
descriptive approach and used the questionnaire to collect data.The questionees
are , on the one hand , the “ assistants ”,the “attaches de recherche” and “chief
librarians” of university libraries. The purpose is to evaluate the pedagogical
impact of information specialist’s training on these users.

We have reached significant results that confirm the established hypotheses
and show the need of information specialists for training enrichment from the
part of their institution by arranging practical training sessions. This will make
the users satisfied by the services offered by the library , and able to have an
easy access to electronic information inside the library and outside it.

Key-words:

Continuous education , university library , information specialist , electronic
information , electronic information service , search strategy , pedagogical
impact , user , University Mentouri Constantine .
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