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Abstract— Due to the importance of the nature of the 
relationship libraian / service, the subject of digital documentary 
mediation has occupied many specialists and researchers in the 
world as the profession and future activity of the library, but the 
latter requires the composition and qualification of human cadres 
possesses, the capabilities and skills that qualify them to provide 
services to meet the needs of users ; Which have become 
increasingly complex and varied with the developments in the field 
of digital publishing and ways to introduce and make it available, 
and because the processes of education and training will be very 
important, in order to develop the managerial and creative skills 
necessary to provide information services in the Digital 
environment,  This is a major challenge for university institutions, 
especially library and information departments, which will have 
the greatest burden of teaching students new facts, knowledge and 
skills that will enable them to deal with this environment with 
sufficient awareness. 

Therefore, the paper seeks to answer the following main 
question: 

Are libraries training bodies taking into account recent 
developments in librarians roles in the digital environment? What 
is the extent to which the academic training programs of the 
Institute of Library Science and Documentation at the University 
of Abdel Hamid Mehri, Constantine 2, have responded to the 
profession and activity of digital documentary mediation and the 
advancement of its graduates? 
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نظرا لألهمية البالغة لطبيعة العالقة مكتبي/خدمة، فقد شغل موضوع  الملخص
ثائقية الرقمية الكثير من المختصين والباحثين في العالم على اٍعتبارها الوساطة الو

ال المهنة والنشاط المستقبلي للمكتبي، إال أن هذه األخيرة  تستدعي تكوينا وتأهيأنها 
لكوادر بشرية تمتلك من القدرات والمهارات ما يؤهلها لتقديم خدماتها بما يلبي 

ت تتعقد وتتعدد مع التطورات الحاصلة في مجال اٍحتياجات المستفيدين؛ التي ما فتئ
وألن عمليتي التعليم والتكوين سوف النشر الرقمي وطرق التعريف به وإتاحته، 

لمهارات اإلدارية واإلبداعية الالزمة لتقديم تكتسبان أهمية بالغة، قصد تطوير ا
للمؤسسات  خدمات المعلومات في البيئة الرقمية، وذلك ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة

الجامعية وعلى رأسها أقسام المكتبات والمعلومات التي سيقع على عاتقها العبء 

ن شأنها إكسابهم ئق والمعارف والمهارات الجديدة التي مالطالب الحقا األكبر لتعليم 
 القدرة على التعامل مع هذه البيئة بوعي كاف.

لزوم مراجعة وتحديث برامج  فللقيام بعملية تدريب هذه الكوادر البشرية يستدعي ذلك
ومؤسسات التكوين في علم المكتبات، بما يضمن تحديث التكوين األكاديمي ألقسام 

مج والمقررات التي تقدمها الكفاءات والقدرات الالزمة وعلى مدى شمولية البرا
، 2.0لمواجهة متطلبات المهنة والنشاط الحديث التي ظهر مع تطور تطبيقات الويب

الدراسة تسليط الضوء عليه واستكشاف مالمح خريج معهد علم وهو ما تسعى 
بيعة المهارات التي ، وما ط2المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة

رامج التكوين التي تلقاها ، والتعرف على مدى مواءمتها اكتسبها من خالل ب
 ومهارات الوساطة الوثائقية الرقمية. 

والتوثيق جامعة عبد الحميد مهري  ن في معهد علم المكتباتفالمتتبع لبرامج التكوي
وفي ظل عديد اإلصالحات التي قامت بها الهيئة الوصية بخصوص نظام التعليم، 

في البرامج التكوينية وتغييرات خالل السنوات األربعة يمكنه أن يالحظ التعدد 
، تم  2005ج ل.م.د والذي كانت ثمرته برنام LMDاألخيرة. فبعد إصالحات نظام 

، ثم ظهر 2014نيا خاص بطلبة الجذع مشترك في نظام الكليات اعتماد برنامجا ثا
 . 2015البرنامج األخير والخاص بالتسجيل الوطني 

األخصائيون بمهام وظائفهم بكفاءة وفاعلية في بيئة رقمية؛  فلكي يضطلع هؤالء
ترونية، إلى جانب الوعي عليهم أن يتعلموا المزيد عن نظم استرجاع المعلومات اإللك

بثقافة الويب ، من خالل محاولة قياس هذه المتطلبات الجديدة والتحديات في برامج 
 2معة عبد الحميد مهري قسنطينة تبعة بمعهد علم المكتبات والتوثيق بجاالتكوين الم

بالجزائر، من خالل تسليط الضوء على برامج التكوين واستكشاف المقررات ذات 
 إلشكالية المطروحة؛العالقة با

 : وعليه تسعى الورقة البحثية اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي
حسبانها التطورات هل الهيئات المعنية بالتكوين في علم المكتبات وضعت في 

الحديثة في أدوار المكتبي في البيئة الرقمية؟ وما مدى اٍستجابة برامج التكوين 
،  2التوثيق بجامعة عبد الحميد مهري، قسنطينةاألكاديمي لمعهد علم المكتبات و

 لمهنة ونشاط الوساطة الوثائقية الرقمية والنهوض بمستوى خريجيها؟
وثائقية، الوساطة الرقمية، الوساطة الوثائقية الرقمية، : الوساطة الالكلمات المفتاحية

 .2معهد علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 
ائقية، الوساطة الرقمية، الوساطة الوثائقية ة الوثالوساط —الكلمات الرئيسية

 ..2الرقمية، معهد علم المكتبات والتوثيق، جامعة قسنطينة 

I. مقدمةال  
في ظل النفاذ الحر للمعلومات ومع تطورات تكنولوجيا المعلومات 

، أصبح السؤال يطرح بين فئة 2.0)، وتكنولوجيا الويبTIC(واٍالتصاالت
 إلى دور المكتبي في البيئة الرقمية ؟ سؤال طرح من قبل المختصين هل نحتاج فعال

حيث تمت مناقشة  لمؤلفين والمهتمين في مجال الوساطة الرقمية،عديد الباحثين وا
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خالل هذه السنوات األخيرة، وعلى  [1] هذا الموضوع الذي شغل الكثير من الباحثين
ة حول هذه االشكالية إثره تم عقد وتنشيط العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمي

لتي أصبحت لدراسة وتباحث مدى الحاجة الفعلية لهذا الدور الجديد للمهنة المكتبية ا
-Lionel Dijol،Jeanبحاجة إلى ثقافة رقمية، ويتفق العديد من الباحثين ،

Philippe Accart،Silvère Mercier على مجمل المهارات والكفايات ...،
قمي غير أنهم اٍختلفوا في تقسيماتها، إذ نجد من الواجب توفرها في الوسيط الر

قسمها إلى مجموعات كبرى: قانونية، تقنية، تحريرية ، العالقات، الباحثين من  ي
م مهارات أكثر دقة وتخصصا، الكفاءة التعليمية، التنظيمية، وتندرج ضمن كل تقسي

ى ٍاثر ذكر ويرد ذكرها في بعض المؤلفات دون تقسيم او أي نوع من التفصيل، وعل
هذه الكفايات والمهارات التي يجب أن يكتسبها المكتبي الذي يضطلع  بممارسة 

ة في البيئة الرقمية، ضرورة التكوين على الكتابة النشر في بيئة الويب، الوساط
مستفيد ومرافقته، تكوين عالقة اٍفتراضية، ما يمثل تحديا  بالنسبة ألقسام اٍالتصال بال

نها تأهيل الطالب لمواكبة تطورات المهنة المكتبية و التكيف مع التكوين التي من شأ
 البيئة الرقمية. المهارات الجديدة والحديثة في

وتحديث  وللقيام بعملية تدريب هذه الكوادر البشرية يستدعي ذلك لزوم مراجعة
برامج التكوين األكاديمي ألقسام ومؤسسات التكوين في علم المكتبات، بما يضمن 

لكفاءات والقدرات الالزمة وعلى مدى شمولية البرامج والمقررات التي تحديث ا
لمهنة والنشاط الحديث التي ظهر مع تطور تطبيقات تقدمها لمواجهة متطلبات ا

ط الضوء عليه واستكشاف مالمح خريج ، وهو ما تسعى الدراسة تسلي2.0الويب
، وما طبيعة 2نةمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهري قسنطي

 المهارات التي اكتسبها من خالل برامج التكوين التي تلقاها ، والتعرف على مدى
 مواءمتها ومهارات الوساطة الوثائقية الرقمية. 

امج التكوين في معهد علم المكتبات والتوثيق إن المتتبع لبر إشكالية الدراسة: -1
ظل عديد اإلصالحات التي (الجزائر) وفي  2قسنطينة -جامعة عبد الحميد مهري

في البرامج قامت بها الهيئة الوصية بخصوص نظام التعليم، يمكنه أن يالحظ التعدد 
 LMDالتكوينية وتغييرات خالل السنوات األربعة األخيرة. فبعد إصالحات نظام 

، تم اعتماد برنامجا ثانيا خاص بطلبة الجذع  2005ل.م.د والذي كانت ثمرته برنامج 
، ثم ظهر البرنامج األخير والخاص بالتسجيل 2014نظام الكليات مشترك في 

 . 2015الوطني 
فلكي يضطلع هؤالء األخصائيون بمهام وظائفهم بكفاءة وفاعلية في بيئة رقمية؛ 

عن نظم استرجاع المعلومات اإللكترونية، إلى جانب الوعي عليهم أن يتعلموا المزيد 
هذه المتطلبات الجديدة والتحديات في برامج بثقافة الويب ، من خالل محاولة قياس 

 2معة عبد الحميد مهري قسنطينة التكوين المتبعة بمعهد علم المكتبات والتوثيق بجا
ستكشاف المقررات ذات بالجزائر، من خالل تسليط الضوء على برامج التكوين وا

 العالقة باإلشكالية المطروحة؛
 : ئيسي التاليوعليه ينتج عن هذه اإلشكالية التساؤل الر

هل الهيئات المعنية بالتكوين في علم المكتبات وضعت في حسبانها التطورات 
الحديثة في أدوار المكتبي في البيئة الرقمية؟ وما مدى اٍستجابة برامج التكوين 

لمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة عبد الحميد مهري لمهنة ونشاط األكاديمي 
 والنهوض بمستوى خريجيها؟. الوساطة الوثائقية الرقمية

المنهج المناسب لدراسة الظاهرة موضوع البحث هو المنهج منهج الدراسة: -2
للتعرف على طبيعة الوصفي والمنهج المقارن باالعتماد على أسلوب التحليل، قصد ا

الجزائر،  -،2علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينةبمعهد مقررات التي تدرس ال
ومقارنتها بمجموع ما يقدم للطلبة في التخصص من حيث الحجم هذا  من جانب، 

 لمخصص لتغطية هذه المواد في كل من مرحلة الليسانس  والماستر.الساعي ا
 الدراسات السابقة: -3
Philippe, -Jeanلـــــ للخبير   [2] عبارة عن مقالة: وهي الدراسة األولى 

Accart :الموسومة بــــــــ "La médiation a l’heur du numérique ،"
 laعالج مؤلف المقالة بشرح مختصر مشيراٍ اٍلى أهم النقاط التي تناولها في كتابه"

médiation a l’heur du numérique " [3]  بعد مقدمة منهجية استعرض فيها
لتطبيقات في تكنولوجيا المعلومات والتي أثرت على مجال المكتبات بصفة أهم ا

استوجب هذا قدرات ومهارات جديدات، ثم تطرق خاصة، وفي مهنة المكتبي إذ 
؟ لتكون كنقطة Googleبلمحة أهمية دور المكتبي في وجود محرك البحث قوقل 

ل مدى تأثير الوسائل تعريف للوساطة، ثم تطرق إلى أهم ما تناوله في دراسته لتشم
ي التكنولوجيا على مهنة ومهام المكتبي وتأكيده على العالقة االفتراضية للمكتب

وقد ركز على تعريف الوساطة في البيئة الرقمية وتحديد جوانبها. ليتعرج  بالمستفيد.
ثاني عن مفهوم الوساطة على الخط، بالتركيز على تحليل ٍاحتياجات في الفصل ال

قترح مختلف القنوات لعرض خدمات التي تدخل ضمن الوساطة على المستفيد وا
فيزيائية واٍالفتراضية. ليربط في األخير الخط. وفي نقطة أخرى تناول الوساطة ال

 الوساطة مع هندسة المعلومات.
ـ :   Bertrand Calengeعبارة عن مؤلف ل  الدراسة الثانية:  les »والموسوم بــ

bibliothèque et la médiation des connaissances » ) 09، ضمنه تسعة (
دة توجيه المكتبي نحو محاور، تناول في المحور األول مدخل إلى الوساطة وإعا

لمعرفة والمجموعات في الوساطة، و تعرض الى مفهوم الوثائق والمعلومات وا
المحور الثاني، بعدها عالج في المحور الموالي وساطة المعرفة، وتناول فيها 

فات، لمحة تاريخية عن المهام التقليدي المكتبي..، ثم تناول في المحاور التي تعري
خطيط للوساطة الوثائقية ، وأهمية المرافقة من طرف المكتبي، تليه إستراتيجية الت

ا في المكتبي الوسيط الرقمي ،وهذا ما يهمنا أهم المؤهالت والمهارات الواجب توفره
محاور ما قبل األخيرة عن إنشاء محتويات إلثراء كثيرا في دراستنا ثم تطرق في ال

ريفات والوسائل التي تعرض الوساطة ثم في المحور األخير الوساطة الرقمية :تع
الوساطة  بها الخدمات. وقد أفادتنا هذه الدراسة بشكل أساسي في تحديد أهم مهارات

ٍالهتمام وما يتعلق بتحديد مفهومها، وأهم المتغيرات التي ساعدت على ضرورة ا
 .[4]بالوساطة 

والموسوم  Galaup Xavier: كتاب قام بإعداده الدراسة الثالثة
" وقد وضع Développer la médiation documentaire numérique" بــ 

هذا الكتاب لٍالستفادة المجانية من خالل اٍالطالع والقراءة عل الخط عبر موقع 
)، يتضمن  Enssibكتبات بفرنسا ( الدرسة الوطنية العليا لعلوم المعلومات والم

لبحوث مجموعة من البحوث والدراسات لمجموعة من المؤلفين، وقدصنفت هذه ا
ا ضمن في فصول لتعالج في مقدمتها: مفهوم الوساطة الوثائقية الرقمية وموقعه

السياسة الوثائقية، ثم متطلبات الوساطة الوثائقية الرقمية ، والتخطيط لمشروع 
م هذا العمل بتطوير الوساطة الوثائقية الرقمية بتطوير الوسائل الوساطة ، يهت

ذا المرجع يفيد جدا عند القيام بمشروع الوساطة واألدوات التكنولوجية.  كما وأن ه
كيفية تطوير مشروع الوساطة الوثائقية الرقمية وتطويره ألنه يدرس بصفة مفصلة 

وفرها في الوساطة الوثائقية الوثائقية الرقمية، كما ويعرض المهارات الواجب ت
 الرقمية بشكل واضح ومبسط وشامل. 

 

II. الرقمية الوثائقية الوساطة تعريف 
يزخر اإلنتاج الفكري لعلم المعلومات واٍالتصال بالعديد من التعريفات لمفهوم        

"الوساطة الوثائقية الرقمية"، كما اٍهتم بها مؤلفون مختصون ومنهم الممارسون لدور 
 :الوثائقي الرقمي في المكتبات، ونستعرض أشهرها الوسيط

بالمجموعات الوثائقية، حيث تترجم الوساطة الوثائقية فهي العالقة التي تربط الفرد 
ات: التعليم، التوجيه، المساعدة، البحث عن المعلومات والوثائق، بإرسال المعلوم

وساطة المعرفة، عن  الوثائقيةكما تخص الوساطة  .[5] التكوين على المعلومات
طريق الواجهات التي ترافق المستفيد وتسهل له اٍالستعمال وتسمح بتحقيق اٍالتصال 

 .[6] ول ٍاليهاوالوص
، (والذي يجمع العديد من  Accart, Jean-philippeويؤكد جون فيليب أكارت 

الرقمية، الباحثين حول تعريفه ) على وجود جانب أساسي لتعريف الوساطة الوثائقية 
وهو الجانب اٍالنساني، وهو حاضر بقوة يندرج ضمن جانب العالقات، اٍذ تربط بين 

المكتبي). أي عالقة خدمة، تكون وسيط بين جانب الطلب (المستفيد)، والعرض (
 .[7] مهني مقدم الخدمة لإلجابة عن اٍحتياجات معلوماتية

ؤكد هو اآلخر على ،الذي ي Bertrand Calengeوهو الطرح نفسه الذي اعتمده 
أهمية الجانب اإلنساني للعالقة في تبادل المعلومات والمعرفة بين المستفيد ومقدم 

ذه التكنولوجيا التي تضم الواجهات التكنولوجية التي تجمع المستفيد الخدمة، في ظل ه
 .[3] والمصادر كشكل من الوساطة الرقمية

 

III. الرقمية: يةالوثائق الوساطة لممارسة المكتبيين وقدرات كفايات 
تمت  مناقشة مجموعة من المهارات المهنية الجديدة التي من الواجب على       

ة الرقمية، حيث تضاف اٍلى قدراته الكالسيكية  لتثمين المكتبي اٍتقانها في البيئ
 Lionelار يتساءل ليونيل مورال المحتوى في البيئة الرقمية، وفي هذا اٍالط

Maurel تبة الرقمية الفرنسية  (المنسق العلمي للمكgalica  على وظيفة المهنة (
لرقمية تؤدي قيمة الجديدة للمحافظ في المكتبة الرقمية، اٍذ أن اٍنشاء المجموعات ا

اظ اٍلى مضافة من خالل وسائل التواصل، المدونات...، حيث ننتقل من مبدأ الحف
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أهميتها ليونيل الحوار، وهذا ما يخلق وساطة جديدة للمستفيد وهي ما يؤكد على 
في النفاذ اٍلى المحتوى الرقمي، وعلى الرغم من أن كل من   Lionel Dijolديجول 

، Jean-Philippe Accart، جون فيليب أكارت  Lionel Dijolليونيل ديجول
، قدموا عرضا للمهارات بطريقة مختلفة؛ فمنهم Silvère Mercierسيلفر مرسيي 

الكفايات إلى تصنيفات كبرى وعلى رأس من عرضها دون تفصيل ومنهم من قسم 
كل تصنيف مجموعة من الكفايات، غير أنهم اتفقوا على مجموعة المهارات األساسية 
التي تتطلبها ممارسة الوساطة الوثائقية الرقمية ؛ والمتمثلة في: المهارات القانونية 

ما يلي أهم قدرات رية، الكفاءة التعليمية، التنظيمية، وفي، التقنية ، العالقات، التحري
 .[7]  الوساطة الوثائقية الرقمية

: حقوق المؤلف، حقوق الصور، إتقان قواعد الوصول الحر، القانونية 
 ق اٍالستشهاد...حقو

إتقان وسائل وأدوات النشر، المدونات،..، البحث في االنترنت؛  التقنية: 
 محركات البحث،..،

إتقان وسائل وأدوات اإلتاحة؛ البوابات اٍاللكترونية، المنصات اٍاللكترونية، شبكات 
؛ التواصل،... معرفة قواعد النشر في البيئة الرقمية، اٍستخدام البرمجيات الوثائقية

 لتسيير، اإلتاحة،..، اليقظة
 إنشاء المحتوى، الكتابة في الويب، تنظيم المحتوى... التحريرية: 

شبكات التواصل،..، العالقة عن بعد، البريد  ؛التفاعلية: العالقات 
 اٍاللكتروني،.، 

: مرافقة المستفيد في استخدام الوسائل التكنولوجية،..، الكفاءة التعليمية 
اهيم للمستفيد عبر الويب، العمل مع المعلمين...، وفي التمكن من نقل المف

 المشاريع،...: إدارة القدرات االستراتيجية األخير

لكن، وحتى يستطيع المنتسب ممارسة الوساطة الوثائقية الرقمية كام لزاما عليه        
أن يتمتع بهذه المهارات وغيرها، ويؤدي مهامه ونشاطاته سالفة الذكر على أحسن 

وحتى يستطيع رفع التحديات فالبد أن يكون قد تلقى مجمل تلك المهارات  وجه،
 نية الرسمية. خالل مساراتهم التكوي

 

IV. التطبيقية الدراسة 
 التعريف بمعهد علم المكتبات والتوثيق: -1

 الدبلوم حاملي من دفعة لتكوين ،1982 سنة إلى المكتبات علم معهد نشأة ترجع
 المعهد هذا اجتهد الليسانس، وكذا التقنيين، لتكوين عاتدف تلتها للمكتبيين، العالي

 تخصصاتهم، وتعدد قلتهم على أساتذة نم يملكه كان بما تخصصال هذا لتطوير
 بمراحل المعهد مر وقد واألجنبية. العربية، بالخبرات االستعانة خالل من وكذلك
 حيث ،1998 سنة الكليات نظام إطار في المكتبات علم قسم إلى تحويله أهمها متعددة

 كلية كنف في أي المرحلة هذه خالل واالجتماعية. اإلنسانية العلوم كلية إلى أسند
 فعلى األصعدة، جميع على كبيرا تطورا القسم عرف واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 األساتذة جميع استقطبت بحثية مخابر ثالثة بإنشاء توج العلمي البحث مستوى
 األخيرة هذه ساهمت وقد أخرى، وطنية جامعات من وباحثين أساتذة وحتى المحليين،

 بعدد القسم تدعم فقد التأطير ناحية من أما ا.وخارجي محليا العلمي الجو تنشيط في
 القسم استقطب البيداغوجية الناحية ومن العليا، الدرجات ذوي من األساتذة من مهم
 القسم عمل وقد والدكتوراه، والماجستير الليسانس مستويات في الطلبة من كبير عدد
 مكتباتال تخصصات لفتح أساسا كانت الماجستير حاملي من دفعات تخريج على

 الشرقية بالناحية وبخاصة الوطني، التراب عبر الجامعات من العديد في والمعلومات
 لعلم معهد مرتبة إلى ليرتقي القسم هذا رشحت مجتمعة المقومات هذه كل منه،

  .والتوثيق المكتبات

                                                           
http://www.univ-قع المعهد : معلومات أكثر، يرجى زيارة مو  1

constantine2.dz/instbiblio/?page_id=23 

 -مهري الحميد عبد جامعة إلى حاليا والتوثيق المكتبات علم معهد ينتمي 
-11 رقم التنفيذي المرسوم بموجب الجامعة هذه أنشئت وقد ، 2 قسنطينة

 من حاليا والتوثيق المكتبات علم معهد يتشكل ،2011 نوفمبر 28 في المؤرخ 401
 أنشئا وقد األرشيفية، ياتالتقن وقسم التوثيق ومراكز المكتبات قسم : هما قسمين

 المعهد يحتوي .2012 نوفمبر 12 في المؤرخ 424 رقم الوزاري القرار بموجب
 عدد بلغ .والدكتوراه والماستر الليسانس بين موزعة للتكوين مشاريع تسعة على

 طالب 170 الليسانس، في طالب 700 يفوق ما الحالية السنة خالل المعهد في الطلبة
 دكتوراه طالب 80و )،LMD( جديد نظام دكتوراه في لباط 30 الماستر، في

 . 1علوم
قمية في المقررات الدراسية للبرنامج التكويني الوساطة الوثائقية الر -2

 .2015للتسجيل الوطني لسنة
ن التكوين هو عبارة عن مهارات متصلة يبعضها البعض، وكون البرنامج التكويني إ

الطالب المهارة المناسبة، في الوقت يتدرج التكوين خطوة بخطوة في إكساب 
على مقررات السنة الثالثة ليسانس، المناسب، وبالقدر المناسب، اٍعتمدنا في دراستنا 

 وتحضير الطالب لمستوى الماستر. وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة الوثائقيةــ:
 مهارات الوساطة الوثائقية الرقمية في مقررات السنة الثالثة ليسانس -2-1
مقررا موزعة ضمن  12العدد اإلجمالي لمقررات السنة الثالثة ليسانس،  لغيب

ونظرا لموضوع دراستنا قمنا بٍاستبعاد المواد المقررة التي بلغ عددها  سداسيين،
) مواد وهي : (الدراسات البيبليومترية، مباني المكتبات، سياسة تنمية 4(

أنها ال تفيدنا في عملية التوزيع ش منالمجموعات، تقييم المؤسسات الوثائقية)، والتي 
ٍالستكشاف مالمح المقررات ضمن المهارات، وعليه يصبح عدد المواد المقررة 

  مواد أساسية ومنهجية، 8المعنية بالتحليل 
 الليسانس  توزيع مهارات الوساطة الوثائقية الرقمية في جميع مقررات -2-1-1
 

 لبرنامج ليسانس ثالثة السنة مقررات في الرقمية الوثائقية الوساطة المهارات عدد يبين .1جدول 
 .الوطني للتسجيل

 % المواد المقررة المهارات

ية
ون

قان
ال

 

 50 النشر وحقوق التأليف )01لمؤلف(ق احقو
   )02إتقان قواعد الوصول الحر(

   )03حقوق الصور(
 50 النشر وحقوق التأليف )04حقوق اٍالستشهاد(

 10 2 المجموع

ية
تقن

ال
 

إتقان وسائل وأدوات النشر، 
   )..05المدونات،(

البحث في االنترنت؛ محركات 
 )06البحث،.(

 تكوين المستفيدين

 اليقظة التكنولوجية 42.85
خدمات المؤسسات 

 الوثائقية
إتقان وسائل وأدوات اإلتاحة؛ البوابات 

اٍاللكترونية، المنصات اٍاللكترونية، شبكات 
 )07التواصل،...(

 14.28 التسويق

 14.28 النشر وحقوق التأليف )08معرفة قواعد النشر في البيئة الرقمية(
ير، ت الوثائقية؛ لتسياٍستخدام البرمجيا

 14.28 البرمجيات الوثائقية )09اإلتاحة،..(

 14.28 اليقظة التكنولوجية )10اليقظة(
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 35 7 المجموع

ات
الق

الع
 

 )11التفاعلية؛ شبكات التواصل،...(

 التسويق

42.85 
خدمات المؤسسات 

 الوثائقية
 الشبكات الوثائقية

 )12ني(العالقة عن بعد، البريد اٍاللكترو

 التسويق

57.14 
 تكوين المستفيدين

خدمات المؤسسات 
 الوثائقية

 الشبكات الوثائقية

 35 7 المجموع

ية
ير

حر
الت

 

   )13إنشاء المحتوى(

   )14الكتابة في الويب(

   )15تنظيم المحتوى...(

   المجموع

ءة 
كفا

ال
مية

علي
الت

 

مرافقة المستفيد في استخدام الوسائل 
 33.33 تكوين المستفيدين )..16كنولوجية،(الت

التمكن من نقل المفاهيم للمستفيد عبر 
 33.33 تكوين المستفيدين )17الواب(

 33.33 تكوين المستفيدين )18العمل مع المعلمين...(

 15 3 المجموع

مية
ظي

لتن
ا

 

حوسبة المؤسسات  )19المشاريع(اٍدارة 
 50 الوثائقية

 20 المجموع الكلي

)، أن مهارات الوساطة الوثائقية تتوزع بدرجات 1يتضح من خالل الجدول(     
مقاييس السنة ثالثة ليسانس، حيث نجد من المهارات التي شهدت تواجدا مختلفة على 

 %35على مستوى المقاييس، منها المهارات القانونية ومهارات العالقات بنسبة  أكبر
من المجموع الكلي لمهارات الوساطة الوثائقية، لكن ما يالحظ على مستوى كل 
مهارة لم يتم تحققها كلية قي المقاييس وهنا يظهر التباين، فبالنظر إلىى الفئة التقنية 

هارات تقنية في مقاييس السنة الثالثة، وفي نجد تحقق خمس مهارات من أصل ست م
 3المهارة الواحدة منهما تتكرر في  ق المهارتينالفئة الخاصة بالعالقات نجد تحق

 8مقاييس (التسويق، خدمات المؤسسات الوثائقية، الشبكات الوثائقية) من مجموع 
سسات مقاييس، (تكوين المستفيدين ،التسويق، خدمات المؤ 4مقاييس والثانية في 

من %15بنسبة  الوثائقية، الشبكات الوثائقية). تلي هذه الفئة فئة الكفاءة التعليمية
مجموع مهارات الوساطة الكلي، حيث نجد ضمن هذه الفئة  وتكرار كل منها في 

، من مجموع 33.33%المقياس الواحد. إذ تمثل كل مهارة من هذا المستوى ب
يلي هذه المهارة الفئة القانونية التي تمثل المهارات الخاصة بالكفاءة التعليمية. ل

الوساطة على المقررات، ونجد على مستوى من المجموع  الكلي لمهارت %10ب
هذه الفئة تكرار مهارتين في مقياس النشر وحقوق التأليف. وما يأتي كآخر مستوى 
  من المهارات الوساطة المهارات التنظيمية أو اٍالستراتيجية حيث تكررت في مقياس
 واحد وواحد فقط أما فيما يخص المهارات التحريرية لم تتحقق في أي من مقياس

 لربما نشهد تحققها في مستوى الماستر. 

 توزيع مهارات الوساطة الوثائقية الرقمية بحسب المقررات: -2-1-2

 
 

 
أعاله ومن خالل توزيع مهارات الوساطة الوثائقية  الل الجدوليتبين من خ       

الرقمية على مستوى مقررات السنة الثالثة، أن أول مقياس من السداسي الخامس  
، من ناحية تحقق مهارات الوساطة، تكوين المستفيدينيحتل الصدارة تحت مسمى 

وتختلف هذه  من مجموع توزيع المهارات الوساطة على المقررات، %25إذ يمثل 
لواحدة في المقرر؛ حيث  تحققت مهارات فئة األخيرة من مدى تحققها ضمن  الفئة ا

الكفاءة التعليمية، لتليها مهارة واحدة وفقط من ست مهارات من الفئة التقنية و مهارة 
الذي ينتمي التسويق كل من مقياس واحدة من مهارتي فئة العالقات، كما نالحظ أن 

الذي  خدمات المؤسسات الوثائقيةووالنشر وحقوق التأليف خامس اٍلى السداسي ال
يتلقاه الطلبة في السداسي األخير (السادس) من مرحلة الليسانس كوحدات أساسية، 

بما يعادل  ثالث مهارات من  مهارات الوساطة أيفقد تحقق كل منهما بمجموع 
من مهارة ئتان؛ د على التوالي مقياس التسويق تتحقق على مستواه ف، و نج 15%

فئة  مهاراتفي حين يحقق لبحث في اإلنترنت، التي تتعلق ا لتقنيةالست مهارات ا
 لفئة القانونية مهارتينأما مقياس النشر وحقوق التأليف، الذي حقق  من ا العالقات.

والتي تتعلق تقنية، مهارات فقط من مجموع ست  ومهارة  واحدةمن أصل أربعة، 
خدمات المؤسسات ياس بمعرفة قواعد النشر في البيئة الرقمية. كما تبين أن مق

التي تدرس كمقياس ضمن السداسي السادس واألخير على مستوى  الوثائقية
الليسانس، كمادة أساسية تحقق من ست فئات من فئات مهارات الوساطة الوثائقية 

مهارة واحدة فقط من مجموع  ست مهارات؛  وتحققتقنية ى  الرقمية ؛ فئتان : األول
الشبكات الوثائقية . في حين ورد في المرتبة الثالثة مقياس فئة العالقاتوالثانية 

من مجموع  %10التي تحقق بها  مهارتين أي ما يعادل  واليقظة التكنولوجية
 إذت الوثائقية حوسبة المؤسسامهارات الوساطة الوثائقية الرقمية؛ تليها مقياس 

من مجموع مهارات الوساطة و تتمثل فقط في  %5بما يعادل  فئة واحدةتحقق 
المهارات التنظيمية التي تختص بإدارة المشاريع. ليليها البرمجيات الوثائقية بما 

  تحقق مهارة واحدة تختص بالبرمجيات ضمن المهارات التقنية. % 5يعادل 
قمية تتوزع على المقاييس بصورة الوثائقية الر ما نستنتجه هو أن مهارات الوساطة

متباينة، حيث تتركز هذه المهارات في مقاييس دون األخرى كمقياس تكوين 
المستفيدين الذي يقدم في السداسي الخامس حيث يحقق ثالث فئات من فئات الوساطة، 

سي
سدا

ال
ت 

حدا
الو

 

المواد 
ة ( المقررة

وني
قان

4( 

نية
تق

 
ت )6(

القا
الع

 
علي )2(

 الت
ءة

كفا
ال

 مية
رية )3(

ري
تح

ال
 

مية )3(
ظي

لتن
ا

 
وع )1(

جم
الم

 

% 

س
خام

ال
 

سية
سا

أ
 

تكوين 
المستفي

 دين
 06 

 12 
16 ،
17 ،
18 

  5 25 

حوسبة 
المؤسس

ات 
 الوثائقية

     19 1 5 

جية
منه

 

اليقظة 
التكنولو

 جية
 06، 

10     2 10 

، 11 07  التسويق
12    3 15 

س
ساد

ال
سية 

سا
أ

 
النشر 

وحقوق 
 التأليف

01
 ،
04 

08     3 15 

خدمات 
المؤسس

ات 
 الوثائقية

 06 11 ،
12    3 15 

الشبكات 
، 11   الوثائقية

12    2 10 

البرمجي
ات 

 الوثائقية
 09     1 5 

2 1  3 7 7 2 المجموع الكلي
0 

10
0 

 المقررات بحسب الرقمية الوثائقية الوساطة مهارات توزيع. 2 جدول

Authorized licensed use limited to: Consortium - Algeria (CERIST). Downloaded on October 22,2020 at 04:14:45 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



 وال بد من التنبيه ان الحكم على تحقق الفئة ليس بالضرورة تحقق كل المؤشرات
تندرج ضمنها، ولكن بدرجات متفاوتة كما سبق وتطرقنا في التحليل  واألقسام التي

السابق،  وتتشارك هذه المهارات مع مقاييس أخرى حيث نجد كل من الفئات الثالثة 
الموالية: التقنية، العالقات، القانونية، تكررت  إذ ترتبط مع المقاييس التالية: النشر 

 سويق، خدمات المؤسسات الوثائقية .تكنولوجية، التوحقوق التأليف، اليقظة ال
وكون التكوين هو عبارة عن مهارات متصلة يبعضها البعض، كما سبق ذكره، قد 
تصبح مهارات السنة الثالثة كمعارف سابقة تكمل في الماستر، ضمن برنامج 

المعارف القاعدية، ثم يتحصل على  الليسانس حيث يتكون الطالب على بعض
وتتكامل فيما بينها إلى تكوين أكثر تخصص، ومهارات  لخاص بكل مقرر،الرصيد ا

أعمق، وهذا ما يجعلنا القول بتكاملية المهارات، وعلى أنها منظومة واحدة تتداخل 
تارة وتتكامل تارة أخرى، ولتوضح ما سبق اإلشارة إليه لننطلق من منطلق برنامج 

أو تكمل المهارات /مهارات تساهم والماستر. وهل تتواجد على مستوى هذا البرنامج 
 السابقة لتخريج مكتبي كوسيط في البيئة الرقمية؟.

وللتأكد من هذا السؤال واإلجابة عنه، نستكشف أوال من المواد المقررة لمستوى 
مقررا، وبٍاستبعاد مقاييس ال تمس بإشكالية الوساطة  17الماستر والبالغ عددها 

رر كما هو موضح في الجدول مق 13هارات في كمقياس المنهجية، نجد توزيع الم
 التالي:

توزيع مهارات الوساطة الوثائقية الرقمية في برنامج التسجيل  -2-2
 الوطني لمستوى الماستر:

 
 لبرنامج الماستر مستوى مقررات في الرقمية الوثائقية الوساطة المهارات تكرار يبين. 3جدول 

 الوطني للتسجيل

 % المواد المقررة المهارات

نية
نو

لقا
ا

 )01حقوق المؤلف(

 الملكية الفكرية

 النشر عبر الويب 

 والحقوقالمعلومات واألخالق 

 37.5 3 عالمجمـــــــــو
إتقان قواعد الوصول 

 12.5 المعلومات واألخالق والحقوق )02الحر(

 )03حقوق الصور(
 الملكية الفكرية

 المعلومات واألخالق والحقوق 
 25 2 المجمــــــــــوع

حقوق اٍالستشهاد 
)04( 

 النشر عبر الويب
 

 والحقوقالمعلومات واألخالق 
 25 2 المجموع

 16 8 الكلي المجمـوع

نية
لتق

ا
إتقان وسائل وأدوات 

النشر، 
 )..05المدونات،(

 البرمجيات الوثائقية

 
 النشر عبر الويب

 نظم المعلومات اٍالفتراضية

 اٍستقبال وعرض الخدمات

 19.04 4 المجمـــــــوع

البحث في االنترنت؛ 
محركات 

 )06،.(البحث

 تسويق

 

 وماتمنهجية البحث عن المعل
 التكوين الثقافي ولمعلوماتي
 نظم المعلومات اٍالفتراضية
 اٍستقبال وعرض الخدمات
 إتقان المهارات المعلوماتية

 28.57 6 المجمــــــــوع
إتقان وسائل وأدوات 
اإلتاحة؛ البوابات 

اٍاللكترونية، المنصات 
اٍاللكترونية، شبكات 

 )07التواصل،...(

 تسويق

 
 البرمجيات الوثائقية

 نظم المعلومات اٍالفتراضية

 اٍستقبال وعرض الخدمات

 19.04 4 المجمـــــوع
معرفة قواعد النشر في 

 )08البيئة الرقمية(
 النشر عبر الويب

 
 المعلومات واألخالق والحقوق

 9.52 2 المجمــــــوع
اٍستخدام البرمجيات 
الوثائقية؛ لتسيير، 

 )09تاحة،..(اإل

 تحليل وتصميم نظم المعلومات

 البرمجيات الوثائقية 
 النشر عبر الويب

 14.28 3 المجمــــوع

 )10اليقظــــــــة(
 إدارة المعرفة

 
 تسويق المعلومات

 9.52 2 المجمـــــــوع

 42 21 المجموع الكلي

ات
الق

الع

التفاعلية؛ شبكات 
 )11التواصل،...(

 المعلومات تسويق

 
 تكوين الثقافي والمعلوماتي

 نظم المعلومات اٍالفتراضية
 اٍستقبال وعرض الخدمات

 50 4 المجموع

العالقة عن بعد، البريد 
 )12اٍاللكتروني(

 إدارة المعرفة

 
 تسويق المعلومات

 تكوين الثقافي والمعلوماتي

 نظم المعلومات اٍالفتراضية

 50 4 وعالمجم

 16 8 المجموع الكلي 

رية
حري

الت

 )13إنشاء المحتوى(

 وتصميم نظم المعلوماتتحليل 

 
 البرمجيات الوثائقية
 السمعي البصري

 اٍستقبال وعرض الخدمات
 66.66 4 المجموع

 16.66 البرمجيات الوثائقية )14الكتابة في الويب(

تنظيم 
 16.66 وثائقيةالبرمجيات ال )15المحتوى...(

 12 6 المجموع الكلي 

مية
علي

الت
ءة

كفا
ال

مرافقة المستفيد في 
استخدام الوسائل 

 )..16التكنولوجية،(

 تكوين الثقافي والمعلوماتي
33.33 

 اٍستقبال وعرض الخدمات

التمكن من نقل المفاهيم 
للمستفيد عبر 

 )17الواب(

 تكوين الثقافي والمعلوماتي
33.33 

 ال وعرض الخدماتاٍستقب
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العمل مع 
 )18المعلمين...(

 الثقافي والمعلوماتيتكوين 
33.33 

 اٍستقبال وعرض الخدمات

 12 6 المجموع الكلي 

مية
ظي

لتن
ا

 2 إدارة المعرفة )19اٍدارة المشاريع(

 100 50 العاممجموع ال

 
 

الوساطة الوثائقية مهارات يتبين من خالل الجدول السابق، أن أكبر نسبة تحققت من 
من مجموع مهارات الوساطة الموزعة على  %42بنسبة  التقنيةالرقمية كانت الفئة 

كثر دقة بصفة مقررات الماستر، وتبين على  مستوى الفئة التقنية تكرر المهارات األ
مهارة البحث في أكبر مهارة على مستوى هذه الفئة متباينة في المقاييس، وقد تحقق 

، كما نسجل أن أغلب المقاييس تكون وتهدف إلى تعليم %28.57بنسبة   اإلنترنيت
هذه المهارة المهمة في التكوين على الوساطة، وقد تحققت في ستة مقاييس، كما نجد 

قد تحققت  في أربعة  مقاييس من الفئة التقنية بما أدوات النشر مهارة إتقان وسائل 
فئة من المقاييس تسعى ، إذ وجدنا وسائل اإلتاحة، تليها مباشرة   %19.04يعادل 

%.  كما ترتب 19.04إلى تكوين الطالب على هذه المهارة كمحاور ضمنية بما تمثل 
% تحت مسمى 14.28ـبمعدل  مهارة اٍستخدام البرمجياتضمن الفئة التقنية 

البرمجيات، كما أنها تعد من المهارات التي سبق وتكون الطالب عليها كمعارف 
قواعد النشر في البيئة . أما فيما يخص كل من مهارة قاعدية على مستوى الليسانس

% من مجموع المهارات 9.52يالحظ حققت بنسبة  الرقمية، ومهارة اليقظة، 
أن تحققها في المقررات ضئيل نوعا ما وذلك مقارنة التقنية، وتجدر اإلشارة  إلى 

تحقق من حيث  المرتبة الثانيةبأهميتها ضمن ممارسات الوساطة، هذا وتأتي في 
حقوق حيث نجد على مستوى هذه الفئة تحقق مهارة  الفئة القانونيةالمهارات، 

هاد تليها حقوق الصور، ثم حقوق االستش،  %37.5في المقاييس بما يمثل  المؤلف
%  من مجموع مهارات الفئة القانونية، من المالحظ أن المهارات القانونية 25بنسبة 

س أخرى، وهذا يفسر بأنه تتكرر المهارة تتوزع على بعض المقاييس دون مقايي
، %16بحسب تخصص المقياس في جد ذاته. أما فئة العالقات فقد تحققت بنسبة 

تفاعلية والتي تحققت في أربعة مقاييس حيث تتوزع على جملة من المهارات منها ال
، ثم تأتي في المرتبة الرابعة فئة %50، ومهارة العالقة عن بعد %50بما يعادل 

من مجموع مهارات الوساطة الوثائقية الرقمية،  %12اءة التعليمية بما يمثل الكف
، الكفاءة التعليميةمن مجموع فئة  %33.33حيث حققت كل مهارة تنتمي إليها بنسبة 

إذ حققت مهارة إنشاء المحتوى بسبة  ، %12الفئة التحريرية بنسبة في حين ترتب 
ا مهارة الكتابة وتنظيم المحتوى في من مجموع مهارات هذه الفئة، تليه 66.66%

.في حين تأتي في المرتبة األخيرة الفئة  %16.66الويب بنسبة 
  ساطة.من مجموع مهارات الو  %2التنظيمية/االستراتيجية بنسبة 

 
 توزيع مهارات الوساطة الوثائقية الرقمية بحسب المقررات: -2-1-2

، أن هناك مقاييس تحقق مهارات الوساطة بتكرار يفوق 4يتضح من خالل الجدول
ما سبق التطرق له في برنامج الليسانس، إذ يمثل هذا التوزيع للمهارات على 

مقرر حيث نجد  س(السنة ثالثة)،المقررات زيادة ملحوظة مقارنة بمستوى الليسان
( ثمانية  %36.84ن المهارات نسبة مقد حقق أكبر  اٍستقبال وعرض الخدمات

وقـــــد غطى مهارة للوساطة مقارنة بالمقررات األخرى)، 19مهارات من مجموع 
هذا المقرر أغلب أنواع الفئات (ماعدا الفئة القانونية والتنظيمية)، منها فئة الكفاءة 

مهارات بما يمثل  6) مهارات من مجموع 3التعليمية، والفئة التقنية حيث حققت (
من مجموع المهارات التقنية. وتوزعت هذه نسبة مهارات الوساطة بين  50%

المهارات التعليمية والتي في األصل تنقسم إلى ثالث مؤشرات تحققت من مجموع 
ب العالقات، أما فيما يخص المهارات التعليمية، وتحقق المهارات الخاصة بجان

واحدة من مجموع  المهارة األخيرة تمحورت حول إتقان عملية البحث كمهارة
 من مجموع 5.26، ونسبة 25 %مهارات في عائلة المهارات التقنية بما يمثل 4

 6من مجموع  مهارة واحدةمهارات الوساطة . حيث نجد أن هذا المقياس يحقق 
 .%16.66وذلك بنسبة مهارات تقنية
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سية
سا

أ
 

إدارة 
المعــــــــر

 فة

 10 12   19 3 15.78 

ــــــيل تحلـــ
وتصمـــــــيم 

نظــــــم 
 المعلومات

 09   13  2 10.52 

الملكية 
 الفكرية

01 ،
03 

   12  2 10.52 

تسويق 
المعلومــــــا

 ت

 

06 ،
07 ،

10 

11 ،
12 

   5 26.31 
جية

منه
 

منهجية 
البحث عن 
 المعلومات

 06     1 5.26 

ني
الثا

 

سية
سا

أ
 

البرمجيات 
  الوثائقية

05
،0

7،
09

 

  

13 ،
14 ،

15 

 6 31.57 

المعلومات، 
األخالق، 

02 الحقوق
،0

1،
04

،
0308     5 26.31 

النشر عبر 
 الويب

01 ،
04 

05 ،
07 ،

08 ،
09 

    6 31.57 

جية
منه

 

التكوين 
الثقافي و 

لمعلوماتي ا
 للمستفيدين

 06 

11 ،
12 

 

16 ،
17 ،

18 

 6 31.57 

ث
لثال

ا
 

سية
سا

أ
 

السمعي 
البصري 
والوسائط 

 الرقمية

    13  1 5.26 

نظم 
المعلومات 
 اٍالفتراضية

 

05 ،
06 ،

07 

11 ،
12 

   5 26.31 

اٍستقبال 
وعرض 
 الخدمات

 

05 ،
06 ،

07 

11 

16 ،
17 ،

18 

13  8 36.84 

جية
منه

 

ان إتق
المهارات 
 المعلوماتية

 06     1 5.26 
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من حيث تحقق  المرتبة الثانيةيلي هذا المقرر ثالث مقررات تأتي متساوية في 

البرمجيات الوثائقية، التكوين  (  %31.57مهارات الوساطة، بنسبة قدرت بــــ 
 مقياس البرمجياتالثقافي والمعلوماتي، النشر عبر الويب، على التوالي) كما حقق 

، وفي تحليل سابق وجدنا مهارات تقنيةت من مجموع س ثالث مهاراتالوثائقية؛ 
فيما يخص هذا المقياس على مستوى  بأن الطالب تلقى تكوينا على معارف قاعدية

الليسانس، وحقق مهارة واحدة فقط في الجانب التقني، نالحظ أنه يكمل معارف 
( الذي يعد امتدادا  التكوين الثقافي والمعلوماتيسنوات سابقة (ليسانس). أما مقرر 

في  للتكوين لمقرر تكوين المستفيدين في السنة الثالثة ليسانس) جاء ليكمل هذا األخير
، الكفاءة التعليميةومهارات الجانب التقني الماستر، نالحظ أنه حقق مهارة في 

من أربع  الجانب القانونيالذي حقق مهارتان  في  النشر عبر الويبويليهما مقرر 
 ست مهارات.مهارات من مجموع  4 ة التقنيةالفئمهارات من هذه الفئة، وفي 

كل من مقرر نظم المعلومات اٍالفتراضية  %26.31يأتي في المرتبة الثالثة وبنسبة 
التقنية منها بما يمثل ثالث مهارات من ست، وفئة العالقات)، فئتان، (الذي حقق 

بمعدل ثالث مهارات وفئة  الفئة التقنيةمقرر تسويق المعلومات (حقق كذلك 
ومقرر المعلومات واألخالق، الحقوق( المهارات القانونية ومهارة تقنية  )العالقات

 ثم يليها مقرر)، ترتبط في الجانب القانوني معرفة قواعد النشر في البيئة الرقمية
اٍذ يحقق ثالث فئات ؛ على   %15.78 بنسبةالمرتبة الرابعة  فياٍدارة المعرفة 

رة تقنية، مهارة ضمن فئة العالقات و الفئة مستوى كل فئة مهارة واحدة ( مها
 التنظيمية).

بنفس النسبة تحليل وتصميم نظم المعلومات و ملكية الفكريةاليلي هذه المرتبة مقرر 
حيث يحقق المقرر األول الفئة القانونية مهارتين، أما الثاني تحليل  ، 10.52%

مهارة  وتحريرية:مهارة واحدة فقط  تقنية:فئتان ( فقد حقق  وتصميم نظم المعلومات
 واحدة).

كل من مقرر اٍتقان المهارات والتي سجلتها  %5.26يأتي في آخر الترتيب بنسبة 
مات والسمعي البصري ، حيث حققت كل المعلوماتية، منهجية البحث عن المعلو

 منها مهارة واحدة فقط على التوالي.
  

لمهارات الوساطة في البرنامج التكويني خلصنا  من خالل جملة التحليالت السابقة
 ها:إلى مجموعة من اٍالستنتاجات في كلتا المستويين ، أبرز

هتمام في حين يقل االٍ والعالقات  ،المهارات التقنيةيوجد تركيز على  
بالمهارات التحريرية، المتعلقة أساسا بثقافة الويب، مع العلم أنه وبظهور 

يحتاج المتكون على  2.0المكتبات الرقمية وتطور البيئة الرقمية ، الويب 
تمام أكثر نحو مهارة مثل هذه المهارات في البيئة الرقمية، ويقل هذا اٍاله

 اٍدارة المشاريع .في كال المستويين .
على مستوى مقررات الماستر، حيث  بالجانب القانونيهتمام هناك اٍ  

تسجل مقاييس بحد ذاتها أكثر دقة من مقياس السنة الثالثة ليسانس، ورغم 
ذلك يشهد البرنامج التكويني نقص التوعية بقواعد الوصول الحر في 

ية  بناء على مشروع الوساطة الوثائقية الرقمية الذي حقق البيئة الرقم
 لوساطة الوثائقية الرقميةمهارات ا

تجدر اٍالشارة  اٍلى عدم اٍالهتمام الكافي بمرافقة المستفيد في البيئة  
الرقمية من مهارات الكفاءة التعليمية، والتي تعد من المهارات الواجب 

حسب المنظور النظري توفرها في الوسيط الوثائقي الرقمي، ب
 والمفاهيمي لهذا الدور الجديد للمكتبي. 

ات السنة الثالثة لمهارات الوساطة تحقق بعضا من مهارات مقرر 
الوساطة الوثائقية الرقمية، أين تركز على البعض منها؛ مثل البحث في 
األنترنت ، وال تهتم بالمهارات التحريرية، مثل اٍنشاء المحتوى الرقمي 

وفي مقابله يحتاج المكون على الوساطة الرقمية التكوين على وتنظيمه، 
 . 2.0الويب وبالخصوص الويبثقافة 

يوجد تداخل بين المقررات فيما يخص مهارات الوساطة الوثائقية  
الرقمية، اٍذ تبين أنه يوجد من المقاييس التي تشترك في التكوين أكثر من 

ؤسسات الوثائقية...، مهارة، منها : تكوين المستفيدين، خدمات الم
يشتركان في تكوين المهارات التقنية، العالقات، الكفاءة التعليمية... 

ألهم من ذلك أن المقياس األول (تكوين المستفيدين) يقدم في السداسي وا
 األول ليكون كمعارف مسبقة وقاعدية للسداسي الثاني. 

والتي تقدم من جملة المقاييس ذات العالقة المباشرة بمشروع الوساطة؛  
على مستوى مقررات السنة الثالثة ليسانس: تكوين المستفيدين؛ اليقظة 

تسويق المعلومات، البرمجيات الوثائقية. غير أنها تقدم التكنولوجية، 
بشكل نظري أكثر منه تطبيقي رغم أن الكثير من المؤسسات التي تكون 

لماستر لمشاريع الوساطة تكون على هذه المقررات. أما على مستوى ا
 نجد مقرر النشر عبر الويب. 

على ضوء ما سبق، و لتحضير الطالب وتهيئته للقيام بدور  
وساطة في البيئة الرقمية، فٍان الدراسة تقترح ضرورة تحيين ال

المقررات الخاصة ببرنامج التسجيل الوطني، نظرا لــــ 
 ٍالعتبارات التالية :

المهم جدا إعادة النظر فيها وجد مقاييس لها صلة مباشرة بالوساطة، من ت 
 و تثمينها بالتركيز عليها من خالل تقديم المحتوى في بيئة رقمية؛

من المهارات الواجب اٍكتسابها على المستوى المهني إلدارة المشاريع  
مستقبال، ضرورة اٍالهتمام القوي بتكوين الطالب وتدريبه على ثقافة 

حجم الساعي  في التدريب الويب، بإنشاء مقررات بحد ذاتها وتكثيف ال
 على المهارات المطلوبة؛ وكذا اٍالهتمام بٍادرة المشاريع 

 بإنشاء مقررات تختص بالوساطة الوثائقية الرقمية.اٍالهتمام  

بقوة  التغيير على مستوى طرائق التدريس، واٍالهتمام بالجانب التطبيقي 
 .للمساهمة في إكساب المهارة المطلوبة للطالب والتدرب عليها

 Masterالتفكير والمساهمة في فتح تكوين مهني على مستوى الماستر  
Professionnel الوثائقية الرقمية بمعهد علم المكتبات  حول الوساطة

 والتوثيق بالجامعة.

ضرورة فتح دورات تكوينية للمكتبيين في إطار التكوين المستمر من  
الحديثة والجديدة أجل إعادة تأهيلهم وتحيين معارفهم وإكسابهم الطرائق 

في التخصص التي من شأنها أن تمكنهم من تحقيق البعض من مهارات 
 ائقية الرقمية. الوساطة الوث

V. خاتمة 
ختاما، هناك ضرورة حتمية وحاجة ملحة اٍلى تفعيل دور المكتبي في البيئة الرقمية 

برنامج كوسيط وثائقي رقمي، إذ ال يجب ان تتوقف المؤسسات التعليمية عند تصميم ال
التكوني وفقط، بل وجب القيام بتقييم كينوناته ومخرجاته؟ ، ومدى استجابتها 

غبات جمهور المستفيدين من خدماتها، فقد حاولت الدراسة تسليط لتطلعات ور
الضوء على موضوع الوساطة الوثائقية الرقمية وأهم المهارات الواجب توفرها في 

هما فيما يتعلق بمجمل المهارات الواجب الوسيط الوثائقي الرقمي، ومناقشة كل من
لم المكتبات والتوثيق تضمينها في البرنامج التكويني للتسجيل الوطني بمعهد ع

بالجزائر ، حيث تم إسقاط كل من األصناف  2بجامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة 
الكبرى لمهارات الوساطة والتي بدورها تتضمن مهارات أكثر تخصصا ودقة، وتم 

تها مع محتويات المقررات الدراسية والهدف منها، و خلصت الدراسة اٍلى مقابل
مع بعض المقررات بالبرنامج التكويني، كما أبانت تطابق بعض من المهارات 

 .الدراسة 
هذا وقد خلص البحث اٍلى جمله من النتائج والتي من شأنها ترتقي بالبرامج التكوينية 

مضامينها بما يستجد في عالم سمته األساسية من حيث إعادة صياغة أهدافها وتحيين 
 االستخدام المكثف للوسائل التكنولوجية الحديثة.
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