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 Abstract : 

The study aims at researching the readiness of the libraries of the 
faculties of the university of cheikh larbi tebessi in tebessa-algeria 

to support the educational and research process by addressing the 

needs of the parties to distance education, which algerian 

universities have pursued for nearly three years as an alternative 
and then as a complement to attendant education. especially 

requests that are often vague, inconsistent and far from 

understandable. the strategy currently being adopted by the 
libraries under consideration and planned for future adoption was 

présentes in this study after the conceptual framework was defined. 

to this end, half-rated interviews were conducted with the governors 
of the libraries of the faculties of cheikh larbi tebessi university. 

bases on the study's findings, a proposes strategic profile has been 

developed. 

Keywords: Information Needs - Distance Education - Parties To 

Distance Education - Libraries of Faculties of Cheikh Larbi Tebessi 
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 املعلوماتية لطريف التعليم عن بعد االحتياجاتاجلزائر لتلبية -جاهزية مكتبات كليات جامعة الشيخ العريب التبسي بتبسة
 

 2زايت ليليا 
 

 :امللخص
بتبسة هتدف الدراسة يف البحث يف   التبسي  العريب  اجلزائر لدعم  -جاهزية مكتبات كليات جامعة الشيخ 

والبحثية من خالل تلبية احتياجات طريف التعليم عن بعد، الذي انتهجته اجلامعات اجلزائرية العملية التعليمية  
وديناميكيته  السنوات بديال مث مكّمال للتعليم احلضوري، ففي خضم التطور التكنولوجي  منذ ما يقرب الثالث  

 وتطوره أصبحت الطرق 
تزداد تعقيًدا. خاصة الطلبات اليت غالبًا ما تكون غامضة وغري متسقة    االحتياجاتاملستخدمة لتحديد  
اليت تعتمدها   االسرتاتيجية ولقد مت يف هذه الدراسة بعد حتديد اإلطار املفاهيمي عرض  وبعيدة عن الفهم.  

إجراء مقابالت نصف . وحتقيقا هلذه الغاية، مت  ها مستقبالً عتمادواليت ختطط الاملكتبات قيد الدراسة    حالياً 
على نتائج الدراسة مت وضع مالمح   الشيخ العريب التبسي. وبناءً مقننة مع حمافظي مكتبات كليات جامعة  

 . اسرتاتيجية مقرتحة 
مكتبات كليات جامعة  -طريف التعليم عن بعد-التعليم عن بعد- املعلوماتية   االحتياجات  الكلمات املفتاحية: 

 الشيخ العريب التبسي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lilia.tebessa@gmail.com   اجلزائر، تبسة-جامعة الشيخ العريب التبسي، د 2
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 : املقدمة
اجلامعات التعليم عن بعد ما هو إال نتيجة انعكاسات استخدام التكنولوجيا يف اجملال التعليمي، إذ يرتكز مفهومه    اعتمادإن  

ختفيف قيود املكان والزمان إىل حد إلغاء  مما يؤدي إىل  املتطورة يف العملية التعليمية  بشكل أساسي على توظيف الوسائل التقنية  
ت أصبحت مبثابة الداعم ألمناط جديدة من التنسيق بني طريف التعليم، من أجل تسهيل االتصاالامن، فتكنولوجيا املعلومات و التز 

 التفاعل والتعلم.
يف هذا اجملال مازالت اجلامعات اجلزائرية ختطو  ويف الوقت الذي قطعت فيه الكثري من اجلامعات على مستوى العامل أشواطاً 

الذي تتوىل اإلشراف عنها جامعة  من خالل جتربة املركز الوطين للتعليم املهين عن بعد خطوات متثاقلة ابلرغم من أهنا بدأت مبكرة
ومشروع املتواصل،  أرضية      COSELEARNالتكوين  استعمال  يف  وتقنيني  تربويني  اختصاصني     لتكوين 

UALILEARNING   ،والتعاون للتنمية  السويسرية  واملديرية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مشروع و   برعاية 
FORTIF .لتكوين اختصاصني ومكونني يف جمال التعليم عن بعد ومشاريع أخرى تتفاوت من حيث درجة التطبيق 

م احلاجة هلذا الشكل من التعليم حني أجربت الكثري 2019ولقد ضاعفت جائحة كوروان اليت ميّر هبا العامل منذ بداية العام 
من اجلامعات على غلق أبواهبا وانقطاع الطلبة على احلضور اجلسدي لتحقيق التباعد الذي أوصت به املنظمات الصحية. و يف  

التعليم   اعتمادالبالد تنص على    تعليمات تتناسب والوضع االستثنائي الذي متّر بهة التعليم العايل والبحث العلمي  اجلزائر أصدرت وزار 
معرتف به ضمن مسارات التكوين العايل للطلبة، هذا االنتقال كان فرصة مثينة لتنمية العديد من   بيداغوجياً   تعليمياً   عن بعد أسلوابً 

منذ االستقالل وذلك من ملموسا ً   الطرائق البيداغوجية كخطوة إجيابية حنو إحداث التغيري يف النمط التقليدي الذي مل يعرف تطوراً 
على منوذج تعليمي أكثر مرونة قابل للتكيف مع مجيع الظروف واملعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية خاصة    عتماداالخالل  

 الطارئة منها. 
يف   عد، يعد حتّديً إن جاهزية املكتبات اجلامعية خلوض غمار هذه التجربة ابعتبارها الداعم األساسي لعملية التعليم عن ب

حد ذاته، ألهنا مطالبة مبساندة الطلبة واألساتذة إلكمال الربامج التعليمية واملقررات بنجاح، فهم حباجة ماسة للحصول على خدمات 
زائرية  معلوماتية موازية من حيث اجلودة والكفاية لتلك املمنوحة على مستوى املكتبة. ولقد انتهجت العديد من املكتبات اجلامعية اجل

للمساعدة يف دعم العملية التعليمية والبحثية وذلك من خالل برامج ومنصات إلكرتونية ابإلضافة إىل استخدام أدوات تفاعلية   توّجهاً 
املادي  فالتباعد  اجملال.  هذا  يف  هامشية  تبدو  تزال  ال  اجلامعي  املستوى  على  مشاركتها  فإن  ذلك  ومع  التعليمية،  العملية  تنشط 

من طلبة وأساتذة قد نتج عنه صعوبة كبرية لتلبية احتياجاهتم املعلوماتية اليت تعتمد على ضرورة معرفتهم معرفة مفصلة، للمستعملني 
وتفسريها منتشرة يف كل املكتبات، فتعقيد اجملال التكنولوجي وديناميكيته وتطوره الدائم يعين أن   االحتياجاتومشكلة التعبري عن  

 املعلومات
يف هذا اجملال تزداد تعقيًدا. خاصة الطلبات اليت غالبًا ما تكون غامضة وغري متسقة وبعيدة    االحتياجات د  املستخدمة لتحدي

 . االحتياجاتعن الفهم. نتيجة لذلك، تواجه املكتبات صعوبة يف تفسري 
مار هذه التجربة على  إن مكتبات كليات جامعة الشيخ العريب التبسي ابجلزائر من املكتبات اجلامعية اجلزائرية اليت ختوض غ

 م ما جيعلنا نتساءل: 2019األقل منذ سنة 
 من قبلها لتلبية احتياجات طريف التعليم عن بعد؟  حالياً املعتمدة  االسرتاتيجياتما هي  -1
 ما هي اسرتاتيجياهتا املستقبلية الحتالل مكانة مركزية يف عملية التعليم عن بعد؟  -2
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 الورقة البحثية من خالل العناصر التالية: هذا ما سيتم دراسته يف هذه 
 املعلوماتية:  االحتياجاتالتعليم عن بعد و -1

يعود اتريخ التعليم عن بعد إىل القرن التاسع عشر واخرتاع طابع الربيد وظهور أنظمة املراسلة. أي قبل اخرتاع التكنولوجيا 
وابتكار أمناط تعليمية جديدة ختدم املنظومة التعليمية بطريقة   ة متاماً احلديثة، ومع ذلك فإن التكنولوجيا هي اليت جنحت يف حمو املساف

استخدام  الباحثني اجتاه  العايل، كما أدت إىل تغيري عميق يف سلوك  التعليم  اتبعته مؤسسات  النهج الذي  فقد جددت  مبتكرة، 
 املعلومات.
 التعليم عن بعد:-1-1

وسيط لنقل التعليم واملعلومات يتضمن   عتماد أنه اكتساب املعارف واملهارات اباجلمعية األمريكية التعليم عن بعد على    تعّرف
يم مجيع أنواع التكنولوجيا وأشكال التعلم املختلفة للتعلم عن بعد. أما منظمة اليونسكو فتتبىن تعبري التعليم عن بعد للداللة على التعل

 ( 2014)أمحد عبد اجلواد،    الذي يكون فيه املتعلم بعيد مكانيا عن مكان تعلمه.
التفاعلي الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف حتقيق  كما يعرف التعليم عن بعد على أنه نوع من التعليم 

، صفحة 2018)عياض،    واملكانية.األهداف التعليمية وتوصيل احملتوى التعليمي اإللكرتوين إىل الطالب دون اعتبار احلواجز الزمانية  
.  االتصالكما ميكن اعتباره جهاز تدريب يستخدم شبكة حملية أو واسعة النطاق أو شبكة اإلنرتنت للبث أو التفاعل أو     ( 202

كن أن تتضمن أنظمة متزامنة أو غري متزامنة،  . ومياإلنرتنتيف بيئة موزعة والوصول إىل املوارد عن طريق التحميل أو املشاهدة على  
 .(GLIKMAN , 2002, p. 56) مدروسة، وأنظمة تعتمد على التدريب الذايت أو اجلمع بني البنود املذكورة

بعد هو   التعليم عن  الإن  لتحسني جودة  واإلنرتنت  اجلديدة  املتعددة  الوسائط  لتقنيات  تسهيل استخدام  تعلم من خالل 
 يكون من خالل: عن التبادل والتعاون عن بعد، و  الوصول إىل املوارد، واخلدمات فضالً 

التدريس يف الوضع غري املتزامن: حيث يتم التبادل مع املدرسني عرب وسائل اتصال ال تتطلب اتصاالً متزامنًا )عرب منتديت 
 اإللكرتوين(. املناقشة أو بواسطة الربيد 

التدريس يف الوضع املتزامن: نتحدث يف هذه احلالة عن "الفصل اإلفرتاضي" وهو عندما يتصل املشاركون يف الوقت نفسه 
إمكانية مشاركة   النوع  هذا  ويتيح  "الدردشة".  أو  الفيديو  مؤمتر  إما عن طريق  الفعلي  الوقت  التواصل يف  من  ويتمكنوا  ابجللسة. 

عها عندما مينحهم املدرس إمكانية استغالل املستند املشرتك، كذلك من املمكن تنظيم أنشطة مجاعية وجها  التطبيقات والتفاعل م 
 لوجه لتعزيز التبادل بني املتعلمني حتت إشراف املدرس. 

و يتعلق ابلطلبة     LA FORMATION HYBRIDEكذلك من بني ممارسات التعليم عن بعد التعليم اهلجني  
٪ من ساعات دراستهم عن بعد أي على الويب حيث يتناوب املتعلم بني اجللسات عرب اإلنرتنت  30الذين ختصص أكثر من  

 .واجللسات وجًها لوجه مع املدرس
بعد  مّر   عن  التعليم  تصنيف  -اتريخ  على  مراحل:   -    LOUISE BERTRAND  بناء   بثالث 

(BERTRAND, 2010, p. 39) 
م، هو عصر األنظمة التعليمية ابملراسلة، حيث يعتمد التدريس حصرًي على استخدام املواد  1950-1850املرحلة األوىل: متتد من  

املطبوعة والتفاعالت الوحيدة بني املعلم واملتعلم تتم عن طريق الربيد ومن خالل الرسائل واملستندات األخرى، وال سيما التقييمات  
 وتصحيحاهتا.

م، متيزت هذه املرحلة بظهور وسائل اإلعالم، الراديو والتلفاز فهو عصر األنظمة الرتبوية اإلذاعية  1980- 1850:  ة الثانية املرحل
 والتلفزيونية اليت مّت استغالهلا ملعاجلة الصعوابت اليت تسببها املسافة املادية بني املعلم واملتعلم. 
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رحلة بتطور اإلنرتنت وانتشار استخدامها يف اجملتمع. ابإلضافة إىل تسهيل إنشاء م، متيزت هذه امل2000منذ بداية   املرحلة الثالثة:
مستندات الوسائط املتعددة بصيغة إلكرتونية، وإمكانية إرساهلا أو توزيعها عرب اإلنرتنت. كما أاتحت هذه األخرية للمتعلمني الوصول 

البياانت واملكتبات اإللكرتونية، ومستودعات املعل التفاعل بني املعلمني واملتعلمني، وبني  إىل قواعد  القدرة على  ومات وزادت من 
جديدة للعمل،    املتعلمني أنفسهم، وذلك بفضل رسائل الربيد اإللكرتوين واملنتديت واحملاداثت ومؤمترات الفيديو. كما طورت طرقاً 

 ابستخدام أدوات تعاونية.
 نذكر: خصائص التعليم عن بعد من بني أهم 

 املرونة فهو حيدث يف أي وقت ومن أي مكان تتوافر فيه أدواته وابلسرعة اليت تناسب املتعلم؛  -
 ال يقتصر فقط على تقدمي احملتوى ولكنه يهتم جبميع عناصر املنهج )األهداف، احملتوى، األساليب واألنشطة....(؛  -
 احلركة( عرب الوسائط اإللكرتونية احلديثة؛ على الوسائط املتعددة )الصوت الصورة، النص،   عتماداليقّدم احملتوى اب -
 يغرّي صورة الفصل التقليدي إىل بيئة تعلم تفاعلية بني املتعلم ومصادر التعلم املختلفة وبينه وبني زمالئه ومعلمه؛ -
 ال يلغي دور املعلم ولكنه يغري منه ويسانده، ويتيح مساعدته للمتعلم يف أي وقت. -

تطبيق   عن  إن  التعليم  اجلامعاتبرامج  انتهجته  الذي  نظر  بعد  وجهة   و   BOETTCHER  من 
SHERRONE   ( 59، صفحة 2005)حممد اهلادي،   :قد مت لثالث أسباب رئيسية 

 ت واحلواس؛ االتصاالالتطور االندماجي بني تقنيات  -
 جديدة دون تعطيل حياهتم العملية لفرتة طويلة؛حاجة العاملني يف عصر املعلوماتية إىل اكتساب مهارات   -
 احلاجة إىل ختفيض كلفة التعليم.  -

ويف هذا اإلطار حيتاج التعليم العايل إىل تكييف حمتواه مع النظام اجلديد. إبعادة هيكلة الفكر واألنشطة الفكرية وإعادة 
ل الوسائط القدمية دون أن يكون هلا أتثري قوي وذلك  تنظيم أنشطة التعلم بشكل كبري، وإال فإن وسائط التعلم اجلديدة ستحل حم

 الستبدال قنوات توصيل املعرفة دون تعديل ممارسات التعليم العايل.
م وهو كما سبق ذكره  شكل  1969يبدأ إبنشاء املركز الوطين للتعليم املعمم واملتمم سنة  واقع التعليم عن بعد يف اجلزائر  إن  

خنرطت اجلزائر يف املساعي حنو رقمنة التعليم العايل و البحث العلمي حيث سطرت منذ منتصف  من أشكال التعليم عن بعد كما ا
اللجنة الوطنية للتعليم االفرتاضي، اللجان اجلهوية للتقييم، مديرية   ''م برانمج حيدد بوضوح مسؤوليات كل األطراف  2006فيفري 

  التقين، جامعة التكوين املتواصل''، كما ضمت املؤسسات اجلامعية بدءاً   التكوين العايل للتدرج، مركز البحث يف اإلعالم العلمي و 
من هذا التاريخ خالي للتعليم عن بعد تضم خرباء بيداغوجيني ومهندسني و تقنيني استفادوا من تكوين متخصص ومتنوع يف إطار 

األو  واللجنة  اليونسكو   '' سيناء  ابن  مشروع  إطار  يف  خاصة  التعاون،  مشاريع  سويسرا ''روبية خمتلف  مع  التعاون  برانمج   و 
''COSELEARN '' ومشاريع عّدة،    (2012)غراف ،    واجلامعة الرقمية اليت مقرها جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار

غري أن غياب سياسة معلومات موحدة جعلت من اجلامعات اجلزائرية تتبىن منصات خمتلفة، فبالرغم من تبين وزارة التعليم العايل 
ملنصة   العلمي  وحىت  E-CHARLEMAGNE والبحث  البشرية  واملوارد  التحتية  البىن  لضعف  توقف  املشروع  أن  غري 

-ACOLAD    ،eمن املنصات مثل منصة )   عدداً دة حىت أن جامعة قسنطينة وحدها متتلك  التشريعية، وتكرر األمر مرات ع
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املعلوماتية لطريف    االحتياجات اللمحة املختصرة للتعليم عن بعد الذي مت تتبعها يف هذه الدراسة أن جنزم أبن  من البديهي بعد  
 التعليم عن بعد يف تغرّي مستمر ومتسارع. نوضح ذلك يف العناصر التالية. 

 املعلوماتية:  االحتياجات-1-2
  فيعترب مفهومها معقد نسبيّاً  املعلوماتومات واحلاجة، فأما إن عبارة "احلاجة إىل املعلومات" جتمع بني مصطلحني مها املعل

تعريفها على أهنا جمموعة من البياانت اليت يتيح هيكلها وسياقها نقل املعىن    الستخدامها يف ختصصات خمتلفة، لكن ميكن إجرائياً 
 وابلتايل من احملتمل أن تبلغ الفرد الذي يتم نقل البياانت إليه، فتتغري حالته املعرفية ما يساعده على اختاذ القرار. 

 "احلاجة". يبقى اآلن أن نفهم بدقة ما يغطيه مفهوم 
هي حالة النقص أو الوعي ابلنقص، فاحلاجة إىل املعلومات إذن تشري إىل نقص املعلومات. لكن احلاجة مبفهومها البسيط  

 ما الذي يسبب هذا النقص؟ 
الفرد  اليقني اليت مير هبا  أو جمموعة من األفراد يف وقت معني تكون بسبب نقص املعلومات. ولسّد هذه  إن حالة عدم 

مات مفيدة وكاملة وقبل كل شيء ذات صلة. واحلاجة إىل املعلومات تنشأ من التفاعل  الفجوة، حيتاج األفراد إىل احلصول على معلو 
بني الفرد والعامل من حوله. وتكمن الصعوبة يف حقيقة أّن أي أمر حيتاج إىل التأكيد. وعليه حيتاج كل فرد دائما إىل تقليل عدم  

دفع الفرد إىل مالحظة فجوة يف معرفته، فيتوّلد عنده الوعي ابحلاجة اليقني، ومتثل املعلومات وسيلة لتحقيق ذلك. فاحلاجة إىل الفهم ت
 إىل املعلومات. وعملية البحث هي اليت تقوده إىل حالة جديدة من املعرفة.

إّن تلبية احلاجة إىل املعلومات ليست مسؤولية الفرد الذي يشعر هبا بقدر ما هي مسؤولية الوسيط أي الطرف الثالث الذي 
 الوصول إىل معرفة أكثر دقة ومعادلة حلاجة طالبيها.يكّلف مبهمة 

 
 ؟فكيف يتّم تلبية هذه احلاجة

للمعلومات هي قضية رئيسية. فاملكتبات تعمل يف بيئة معقدة جتعل من الصعب فهم توقعات املستعملني  االحتياجاتفهم 
بدقة. لذلك جيب على مقدمي اخلدمات االستغالل "الذكي" للمعلومات اليت مت إنشاؤها وتوليدها. إذ جيب أن تليب معايري اجلودة 

 من الناحية املفاهيمية. 
للمعلوما احلاجة  تلبية  أشكاالً إّن  قد أيخذ  الذي  املعلومات  البحث عن  نظام  االستعالم يف  من خالل  تتم ابلضرورة   ت 

متعددة، ولكن يبقى اإلشكال متعّلق بصياغة التساؤل الذي يطرح على هذا النظام والذي قد ال يعرّب عن احلاجة احلقيقية للمستعمل،  
 التعبري عن كل ما يعرفونه، ولكن فقط ما يعتربونه كافياً. حىت عندما ففي حالة البحث عن املعلومات، ال مييل املستعملون عادة إىل

يكون لديهم تعريف جيد الحتياجاهتم، فإهنم مييلون إىل وصفها مبصطلحات أو مفاهيم قليلة. "وقد لوحظت هذه الظاهرة أيًضا يف 
ي اإلنرتنت تشتمل على ما يقرب عمليات البحث على الويب، حيث أظهرت عدد من الدراسات أن معادالت البحث ملستخدم

يف ظل هذه الظروف، يكون احلوار ضرورًي لتحسني    (SIMONNOT, 2006) من إثنني إىل ثالثة مصطلحات يف املتوسط"
 الطريق اخلطأ. . فإما أن تكون احلاجة صرحية قدر اإلمكان، وإال فإن الوسيط خياطر ابلسري يف االحتياجاتتعريف 

يف الواقع، ال يكون املستعملون دائًما على استعداد لبذل جهود كبرية لتلبية احتياجاهتم، لذلك جيب أن يعتقدوا أن هناك 
إجابة لسؤاهلم وأن اجلهد املطلوب للحصول على هذه اإلجابة ليس كبريا جدا ابلنسبة للربح املتوقع، لذلك يشرتط أن يكون لديهم  

 .  (SIMONNOT, 2006)جلهد. الدافع لبذل ا
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من خالل تساؤالت املستعملني ميكن للمكتيب حتديد ثالث خصائص على األقل للمعلومات املطلوبة ميكن من خالهلا 
رقمي، ....(،  توجيههم هي: النوع ويرتبط بطبيعة وشكل الوعاء الذي حيمل املعلومة )مقال من دورية، كتاب،....، شكل مطبوع، 

العمق أي درجة التخصص أو درجة التعقيد ، واالتساع ويعىن به  ما تغطيه املعلومات املطلوبة من املوضوع أو االختصاص. لكن  
هذا ال ينفي كون أن املعرفة الكافية خبصائص املستعملني هي اليت توضح حاجتهم للمعلومات: ما هي وظيفة املستعمل؟ ما هو 

 فهم أدائه املعريف وتتبع طرق تطوير هذا األداء من خالل طلباته املتكررة. اهلرمي؟ ما الذي قادة لالتصال ابملكتبة؟ مكانه يف التسلسل  
(SIMONNOT, 2006)   إن تلبية احتياجات املستعملني ال تعتمد ابلضرورة على اإلجابة التقنية على طلباهتم كما يتم

 (RIONDET, 2006) ، بل هو الرتكيز على البعد املعريف لعالقة املستعمل ابملعلومات.عنها حرفياً التعبري 
إن البحث الفعلي عن املعلومات يبدأ بصياغة معادلة البحث اليت ترتجم للغة مفهومة ملرفق املعلومات الذي بدوره يعمل 

 مات، ويف هذا الصدد تظهر ثالث سيناريوهات:من املعلو  االحتياجاتعلى تلبية 
 األول: املستعمل راٍض عن املعلومات اليت حصل عليها، ووفقا له، فإهّنا تليب حاجته إىل املعلومات ومنه تتوقف عملية البحث؛ 

قوم بعد ذلك بتعديل الثاين: ال يشعر املستعمل ابلرضا عن املعلومات اليت حصل عليها ويعترب أن حاجته إىل املعلومات مستمرة في
 معادلة البحث اخلاصة به ويكرر العملية حىت يرضى بنتائج البحث؛

الثالث: املستعمل راض عن املعلومات اليت مّت احلصول عليها، لكن تنشأ عنده حاجة جديدة تتطلب إجراء حتليل جديد، وابلتايل  
 تبدأ عملية البحث من جديد. 

لوسيط لديه اإلرادة لتنفيذ عملية البحث بطريقة يستطيع من خالهلا تلبية احتياجات حتتاج هذه السيناريوهات الثالث  
 املستعمل، فالواقع يثبت إمكانية أن تتوقف عملية البحث يف وقت مبّكر خاصة عندما ترتفع تكلفته املرتبطة ابلوقت واجلهد،

غالبًا ما تكون غري دقيقة. فالبحث يقوم على مبدأ إن البحث عن املعلومات هي عملية جتريبية وتكرارية ومتطورة ابستمرار و 
، خاصة يف حالة البحث اإلستكشايف. نظرًا للعديد من مصادر اً حتديد نتائج أي إجراء بدقة مسبق التجربة واخلطأ، حيث ال ميكن

حلاجة اليت مّت الشعور هبا يف التشويش اليت تتخلل العملية، لذلك غالبًا ما تكون هناك فجوة بني النّتائج اليت مت احلصول عليها وا
ARSENAULT & SALAÜ)  البداية. N, 2010, p. 113) . 

 
 ما الذي يغّّيه بعد املسافة بني الوسيط واملستعمل فيما خيص تلبية احتياجاته املعلوماتّية؟ 

فهم األداء املعريف للمستعمل ألن حتقيق ذلك يتطلب يف سياق حتليل احلاجة إىل املعلومات، يواجه الوسيط صعوبة يف  
من اإلفصاح من جانبه قد ال يتحقق ابستخدام وسيط تكنولوجي بدل احلوار وجها لوجه. والبعد ال يؤثر فقط على   معيناً   شكالً 

 احلوار الذي يسمح بتحليل احلاجة إىل املعلومات ولكن أيًضا على البحث عن املعلومات.
على البحث عن املعلومات؟ وهل من الضروري أن يكتسب املستعمل مهارات جديدة متكنه من البحث   فكيف يؤثر البعد

 ؟ اإلنرتنتعن املعلومات عرب 
كانت مسألة مهارات املعلومات اليت جيب اكتساهبا فيما مضى تقتصر على ما يتم تعلمه يف املدرسة واجلامعة، ومع تطور 

ت مصطلحات جديدة "ثقافة املعلومات" أو "حمو األمية املعلوماتية". فكونك متعلم يعين  ت، ظهر االتصاالتكنولوجيا املعلومات و 
احلديثة   التطبيقات  أصبحت  فقد  السهل  ابألمر  ليس  وهذا  واستخدامها حبكمة.  تنظيمها  املعلومات،  على  العثور  معرفة كيفية 

صبح من غري اجملدي اإلكتفاء إبتقان املبادئ األساسية  وديناميكية من أّي وقت مضى، فهل أ  لتكنولوجيا املعلومات أكثر تغرّياً 
 لتنظيم واستخدام املعلومات؟ هل أن املعرفة الالزمة للحصول على املعلومات يف تغرّي مستمر؟
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التجارية لدى مستخدمي   البحث  العثور على   اإلنرتنتإّن أحد مفاتيح جناح حمركات  إذ يكفي  هو سهولة استخدامها 
ىت يهتم احملرك ابلبقّية، فال يتطلب استخدامها أي مهارات معيّنة، على األقل هذه الفكرة الشائعة بني الطلبة  الكلمات األساسية ح

منذ الصغر. وتؤكد دراسات أخرى أن هذا الشعور منتشر جًدا بني الطالب الذين ولدوا مع تيار شبكة   اإلنرتنتالذين يستخدمون  
. وميكننا أن نرى  (BRIGITTE, 2008)  على احملركات التجارية   عتماداالالويب حيث طّور هذا اجليل شكال من أشكال  

هذا التأثري من خالل األعمال اليت يقدمها الطلبة، حيث حتتل املصادر املستمدة من الويب جزءًا مهيمنًا بشكل متزايد دون حتسني 
 جودة األعمال ابلضرورة. 

إليها، ويعتمد ذلك على اخلربة يف معرفة املصادر تتيح معرفة مصادر   أن تنسب  الثقة اليت ميكن  تقييم  املعلومات سرعة 
الناشرين أوأنواع املنشورات العلمية، املهنية، احلكومية والصحفية هذا ما يتطلبه البحث    املوثوقة سواء من خالل معرفة املؤلفني أو

فتعميق البحث بقراءة املقاالت العلمية أو الكتب، والعودة إىل الواثئق األولية،   العلمي وما جيب اكتسابه من طرف املستعملني.
لعصر القراءة السريعة إال أّن تتبع أصل املعلومات واألفكار ضروري لتقييم   قد يبدو مناقضاً   إضافيّاً   ابلرغم من أنه يتطلب جهداً 

يكون جمرد   أن  يريد  الذي ال  املعلومات  الباحث عن  إهنا مسؤولية  الفردي،  التفكري  أن حتل حمل  فالتقنيات ال ميكن  املعلومات 
 مستهلك لآلراء.

 
 يم عن بعد:توجهات املكتبات اجلامعية لتلبية احتياجات طريف التعل -02

 OCLCتسعى مجيع املكتبات اليوم إىل معرفة احتياجات املستعملني وكيفية إرضائها. ولقد كشف استطالعان أجرهتما  
(ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER الطلبة يعتقدون أنه ( عن توقعات املستعملني أن 

بعيدة عن املواقع اليت يتم معاينتها من قبلهم. فهم يوّدون      ميكنهم العثور على كل احتياجاهتم على اإلنرتنت، وتظهر فهارس املكتبات
استخدام بيئة إنرتنت ممتعة ومتجددة، ومن انحية أخرى يرى الباحثون أنه من الضروري تكامل أدوات البحث حت يتم الوصول  

وعليه ميكن القول أن هناك فجوة    (BATTISTI & LAMOUROUX , 2007, p. 330)  للواثئق بسهولة.
بني املستعملني واخلدمات املتوقعة من املكتبات اجلامعية، فتقنيات البحث الواثئقي اليت تعترب من صميم مهنة املكتبات قد تغريت  

 قيمتها املضافة فقد مت التقليل من شأهنا ضمن أنظمة اسرتجاع املعلومات الفعالة. 
هاهتا جللب املستعمل إىل خدماهتا فجعلت أدوات البحث أكثر وضوًحا وسهولة من خالل أعادت املكتبات التفكري يف توج 

دجمها يف احملركات شائعة االستخدام، وازداد اهتمامها ابملستعملني من خالل البحث يف سبل التعرف على احتياجاهتم خاصة يف 
املعلوماتية للمتعلمني عن بعد، أتخذ املكتبات اجلامعية بعني  االحتياجاتإطار التعليم عن بعد. ومن أجل بناء اسرتاتيجيتها لتلبية 

 االعتبار عدة عوامل: 
توقع مجيع   استحالة  يتمثل يف  من   االحتياجاتاألول:  مزيد  تلتزم إبجراء  أن  لذلك جيب  تلبيتها،  عليها  سيتعني  اليت  املعلوماتية 

التحليالت املتعمقة لالحتياجات وتكوين أدلة قادرة حّقا على مساعدة املتعلمني عن بعد على أن يصبحوا مستقلني يف إجراء حبث 
بة، ولكن جيب تطويرها من خالل التدريب على حمو األمية مرٍض عن املعلومات.  فمن غري املمكن اعتبار مهاراهتم املعلوماتية مكتس

 املعلوماتية، واليت ال يزال نطاقها وأشكاهلا حمدودة. كما أن التزايد املستمر لالحتياجات احملتملة يقضي على وهم القدرة على تلبيتها
يف وفرة الرصيد الواثئقي وعدد اجملالت العلمية اليت   مجيًعا بفضل الواثئق اليت متتلكها املكتبات اجلامعية.  فلم يعد من املمكن التفكري

املعلوماتية اليت ستواجهها املكتبات اجلامعية ستتجاوز ابلضرورة العرض الواثئقي.   االحتياجاتتتيح االشرتاكات الوصول إليها ، ألن  
جل تسهيل خطوات البحث للمستخدم على املكتبات اجلامعية إجياد بدائل بتطوير أدوات تكنولوجية أكثر راحة الستخدامها من أ

 املعلوماتية للمتعلمني عن بعد.  االحتياجاتعند تصميم أنظمة هتدف إىل تلبية 
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 الثاين: العامل الثاين الذي جيب أخذه بعني االعتبار ذو طبيعة بيداغوجية فاملتعلم إذا قام ببناء معرفته بنفسه، فسيتعني عليه اللجوء
كرتوين، سواء يف شكل كتيبات أو مقاالت علمية هنا يطرح التساؤل حول كيفية الوصول إليها؟ إن  إىل قدر كبري من التوثيق اإلل

ذات    اإلنرتنتتسجيالت الفيديو اخلاصة ابلدروس يف إطار التعليم عن بعد واملنتديت ذات احملتوى التعليمي العايل املتاحة على  
وقت، ال ميكن للمكتبات اجلامعية إال أن تتساءل هل من املمكن إاتحة    أمهية ابلغة، لذلك إذا أصبح الوصول إليه متاًحا يف أي 

 هذا اإلنتاج للمتعلمني؟ وكيف؟ وحتت أي غطاء؟ 
على املكتبات اجلامعية إعادة التفكري يف سياستها الواثئقية واخلدمات اليت تقدمها والتدريب الذي تنفذه. لتحتل بذلك 

 مكانة مركزية يف إطار التعليم عن بعد.
عدة سنوات إستثمرت العديد من املكتبات اجلامعية إمكانياهتا يف إطار التعليم عن بعد وحققت العديد منها مكانة معتربة،  ل

لذلك من الضروري دراسة هذه املبادرات املختلفة من أجل فهم توجهاهتا احلالية، وقياس التقدم احملرز ابلفعل بشكل أفضل وتقييم  
حد سيبدأ من الصفر. ويف هذا اإلطار سنسلط الضوء على جتربة مكتبات كليات جامعة الشيخ العريب  أوجه القصور احملتملة فال أ

 التبسي بتبسة اجلزائر يف تلبية احتياجات طريف التعليم عن بعد.
 

 احلالية واملستقبلية:  االسرتاتيجياتمكتبات كليات جامعة العريب التبسي والتعليم عن بعد: -3
شّكل فيه   . املكتبات اجلامعية بشكل متزايد جزءًا من سياق معقد ال ميكن التنبؤ به ومتغري ابستمرارلقد أصبحت بيئة  

لنجاح التعليم العايل والبحث العلمي خاصة يف السنوات الثالث األخرية أين فرض التباعد االجتماعي    أساسياً   التعليم عن بعد حموراً 
   كل املؤسسات اجلامعية اجلزائرية مكّمال للتعليم احلضوري )التعليم اهلجني(، لذلك جراء جائحة كوروان، وأصبح التعليم عن بعد يف

التعليم عن بعد من خالل عرض    يبدو من املناسب التبسي يف دعم  العريب  النظر يف مسامهات مكتبات كليات جامعة الشيخ 
ذه الغاية، مت إجراء مقابالت نصف مقننة مع حمافظي ها مستقبال وحتقيقا هلعتمادواليت ختطط ال  حالياً اليت تعتمدها    االسرتاتيجية 

 مكتبات كليات جامعة الشيخ العريب التبسي. فسيوّفر ذلك فهما أفضل للواقع احلايل.
 الديناميكية احلالية: -3-1

وّجه   دليل مقابلة  تصميم  مّت  بعد  التعليم عن  التبسي ضمن  العريب  الشيخ  مكتبات كليات جامعة  مكانة  حملافظي لتبيني 
 مكتبات الكليات واملكتبة املركزية، وبعد شرح الطريقة املتبعة، سيتم تفصيل دليل املقابلة حبيث تظهر األهداف املنشودة بدقة. 

 منهجية البحث: -3-1-1
املنهج الوصفي من خالل دراسة مسحية لكليات جامعة العريب التبسي وإعداد دليل املقابلة نصف املقننة الذي  اعتمادمت 

مت تطويره هدفه األساسي هو جعل ديناميكية العمل يف املكتبات حمل الدراسة مفهومة من خالل طبيعة األسئلة املفتوحة املعتمدة  
مما أعطى املبحوثني الذين متت مقابلتهم الفرصة لتقدمي إجاابت شاملة جتعل من املمكن الفهم عن كثب إسرتاتيجية املكتبات فيما 

 د.يتعلق بـالتعليم عن بع
 مبحافظي املكتبات التالية: االتصالوقد مّت 
 العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة مكتبة كلية  •
 العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري مكتبة كلية  •
 احلقوق والعلوم السياسية  مكتبة كلية  •
 اآلداب واللغات مكتبة كلية  •
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 العلوم االنسانية واالجتماعية مكتبة كلية  •
 معهد تقنيات النشاطات البدنية والريضية  مكتبة  •
 معهد املناجم  مكتبة  •
 العلوم والتكنولوجيا مكتبة كلية  •

 
3-1-2- MOODLE :اخللفية التقنية 

MOODLE   هي املنصة املعتمدة يف جامعة الشيخ العريب التبسي وسيساعد التعرف على هذه املنصة بشكل أفضل
 ها. اعتماديف النهاية على فهم أسباب 
MOODLE  :لـ اختصار   MODULAR OBJECT-ORIENTED DYNAMIC  هو 

LEARNING ENVIRONMENT, 
يف بناء معرفته، بسبب تفاعلها حيث تقوم على مبدأ أن املعرفة تبىن يف عقل   وهي منصة تسعى جلعل مستخدمها فاعالً 

املتعلم من خالل ما يقدم له من معلومات. فيكون دور املعلم هو خلق بيئة بيداغوجية جتعل من املتعلم يبين معارفه من خالل جتاربه  
 ومؤهالته،

إليها من متصفح الويب. لذلك ميكن للجامعات   بكوهنا جمانية ومفتوحة املصدر وميكن الوصول  MOODLEتتميز  
احلصول عليها دون مقابل، وإجراء مجيع التعديالت اليت تريدها ومن احملتمل أن تصل إىل أي شخص لديه جهاز كمبيوتر واتصال 

 ها على نطاق واسع ميكن تفسريه بسهولة.اعتمادابإلنرتنت. وابلتايل فإن 
، فيديو وبث PDFبنشر عدد كبري جًدا من األشكال    MODDLE، يسمح  من وجهة نظر إنشاء املواد التعليمية 

صويت. كما يتيح مشاركة احملاضرات واملعلومات وقواعد البياانت اخلاصة ابجلامعات ومشاركة كل ما يتعلق إبجراءات اإلمتحاانت  
هبذه املنصة  من قبل املكتبات اجلامعية    ماالهتمامن السهل ختيل     .وشؤون الطلبة بشكل الكرتوين كما ميكنهم الوصول إليها بسهولة 

  ، ألهنا تدمج ابلفعل األدوات اليت من شأهنا أن جتعل من املمكن إدارة املعلومات للواثئق التعليمية املنتجة يف إطار التعليم عن بعد.
يتعلق األمر ابلرؤية اليت مت تلكها املكتبات اجلامعية حمل  فهل استفادت املكتبات حمل الدراسة من اخلدمات اليت توفرها املنصة؟ 

 الدراسة حول التعليم عن بعد، هل تقتصر مسامهتها يف هذا اجملال على ما كانت تتقنه ابلفعل؟ هل استفادت من التقنيات احلديثة؟ 
 

 مكتبات كليات جامعة الشيخ العريب التبسي والتعليم عن بعد: املمارسات اليت جيب جتديدها -3-1-3
ختلفة اليت مت تلقيها عن السؤال املتعلق بنظرة حمافظي املكتبات للتعليم عن بعد يف كثري من األحيان لقد كشفت الردود امل

تفسريا مقيدا نسبيًا لتعبري "التعليم عن بعد" فبالنسبة للكثري منهم، ال يتجاوز هذا املفهوم كونه مرتبط ابملكان ال أكثر، وال ينظر  
 للتعليم عن بعد على أنه ممارسة.

قبل حمافظي  أو العروض الواثئقية اليت مت تطويرها من  بـاخلدمات  كما قد بني حتليل ردود املبحوثني عن السؤال املتعلق 
الصعوبة اليت يواجهوهنا يف إعادة التفكري يف منهج عمل يتّبع لدعم التعليم   أو اليت يسعون لتطويرهااملكتبات يف إطار التعليم عن بعد  

ومون بتكييف اخلدمات والعروض الواثئقية اليت طوروها سابًقا للمتعلمني وجًها لوجه. فعندما قررت وزارة  عن بعد. يبدو أهنم يق
العلمي غلق اجلامعات و  العايل والبحث  أثناء جائحة كوروان   اعتماد التعليم  التعليم عن بعد يف فرتة احلجر الصحي الذي فرض 
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الدراسة متاماً  قيد  السا  عندها غابت املكتبات  فيما بعد. مع ذلك، تظهر بعض عن  العلمية ألسباب نرجع للحديث عنها  حة 
وهو مستودع افرتاضي إلاتحة مذكرات خترج الطلبة والرسائل اجلامعية، لكنه    DSPACEاملبادرات هنا وهناك لعل أمهها مشروع  

وينتج عن هذا عدم استغالل اإلمكانيات    الكايف والدور الذي ميكن أن تؤديه املكتبات اجلامعية يف هذا اإلطار،  االهتمامال يعكس  
التعليم عن بعد يف جامعة الشيخ   اعتماداليت توفرها املنصات ابإلضافة إىل اإلبقاء على األدوات اليت استثمرت فيها املكتبات قبل  

 العريب التبسي.
املتعلمني عن بعد على املنصة   كذلك فقد أمجع حمافظو املكتبات قيد الدراسة على عدم عرض أي دورة تدريبية ختص 

فالكثري من املكتبات اجلامعية عرب العامل  “ابلرغم من كوهنا وسيلة لتغيري صورهتا واستعادة مجهورها إذا مت االستثمار فيها بكثافة.  
عليم عن تقوم إبنشاء أنظمة للتعلم عن بعد يف إطار جواز السفر الواثئقي يتم الرتويج هلا عرب منصة اجلامعة هدفها متكني طريف الت

بعد من االستغالل األمثل ألرصدهتا الواثئقية، وذلك من خالل تنشيط املنتديت، الرسائل الفورية، اإلجابة على األسئلة األكثر  
أين يتم جتنيد وتدريب     TUTORATبني املستعملني، إقامة دورات تدريبية. دورات إرشادية وتطوير نظام املرافقة   شيوعاً 

  (GROUVEL, 2008) ورة إجيابية للغاية لدى طلبة املرحلة اجلامعية واعتبارهم مرافقني واثئقيني".أساتذة ممن يتمتعون بص
فاحلاجة إىل كسر عزلة طريف التعليم عن بعد جيب أن تكون من صميم اهتمامات املكتبات اجلامعية. والطريق لكسر هذا القيد  .

 الواثئقية.هو املرافقة 
إن التكوين عن بعد عادة ما يتم تطويره من خالل تكييف ما مّت تطويره من أنظمة التكوين وجها لوجه، فهل مت تطوير 

 التعليم عن بعد؟ اعتمادبرامج تدريبية قبل 
اإلجابة ال فقد أمجع املبحوثون على عدم تطوير أنظمة لتكوين املستعملني سابقا بل مت اإلكتفاء بعرض طريقة استخدام 

 على إرشاد وتوجيه املستعملني عند احلاجة.  عتمادااللفهرس اآليل ضمن املطوية اليت تعرف ابملكتبة  كذا ا
إن التعليم عن بعد جيرب املكتبات على بداية التفكري يف عروضها الواثئقية، تبدو مصادر املعلومات اإللكرتونية مقدمة مثرية 

 ر معلومات إلكرتونية؟ لإلهتمام فهل متلك املكتبات قيد الدراسة مصاد
فمن الضروري  من جوانب التعليم عن بعد جيب أن حيظى أيضا ابهتمام املكتبات اجلامعية قيد الدراسة   يبدو أن هناك جانباً 

أتقنته  مبا  املكتبات  تلتزم  ذلك،  مع  اإللكرتونية،  املعلومات  غنية من مصادر  املستعملني مبجموعة  تزويد  قادرين على  يكونوا  أن 
حملدودية امليزانية على حد قول حمافظي املكتبات، ولعّل  ، فمازالت تقتين حلد الساعة الكتب املطبوعة ال غري، معه سابقاً وتكيفت  

 SNDL(Système National de   األمر اجليد هو إاتحة اجلامعة حلق الوصول ضمن النظام الوطين للتوثيق على اخلط
Documentation en Ligne)    عليه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومركز البحث يف االعالم ، وهو نظام تشرف

والتقين   CERIST(Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et العلمي 
Technique) يستفيد منه الباحثون من األساتذة، و طلبة ما بعد التدرج وذلك من أجل إجناز حبوثهم ورسائلهم بشرط احلصول

فاحلصول على احلساب يفتح آفاقا على . ب يقدم على مستوى خمابر البحث أو املكتبات املركزية عرب كامل اجلامعات على حسا
 العديد من قواعد البياانت العاملية اليت تتميز ابلدقة واملوثوقية وجتديد احملتوى ومسايرة التقدم العلمي من بينها :

 Mathscient, host, EBSCO marefa,-E Wiley, Taylor&Francis, Scopus,
 digital ACM IEEE, Matériels, Springer Link, Springer Direct, Science Clinicalkey,

Z.B.math Cairn, library, 
مما جيعل الباحثني على اطالع دائم بتقدم العلوم ويف كل اجملاالت والتخصصات. ويبقى طلبة الليسانس وطلبة املاسرت خارج  

 املستفيدين من هذا النظام.  دائرة
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اعتبارهم مجهوراً  يتم  ال  الدراسة  قيد  املكتبات  مستعملي  بتلبية    خاصاً   إن  ملزمني  احملافظني  وأن  احتياجات حمددة،  مع 
م للتعليم احلضوري فأصبح التعلي  احتياجاهتم، والسبب أن اجلامعة اعتمدت نظام التفويج أشهرا قليلة بعد فرض التعليم عن بعد بديالً 

  هجينا يلزم فيه الطلبة ابحلضور لتلقي احملاضرات واألعمال املوجهة واألعمال التطبيقية ابألفواج ملدة زمنية معينة تراوحت بني أسبوعني 
وشهر ويبقى الطلبة على اتصال ابألساتذة عرب املنصة يف الفرتة اليت تفصل بني كل حضور وآخر. لذلك مل تتغري نظرة حمافظي  

 لدراسة للمستعملني على اعتبار أهنم سرياتدون املكتبة مبجرد حضورهم للجامعة. وابلرغم من كونه قد يكون عذراً املكتبات قيد ا
حملافظي املكتبات لعدم تغري نظرهتم لطريف التعليم عن بعد إال أنه يدل على اهتمام غري كايف من جانبهم، فاملستعمل غري معروف 

ن سوى بياانته الشخصية من اسم ولقب وختصص ومستوى دراسي فقط دون أي بياانت  للمكتبات قيد الدراسة ألهنم ال ميلكو 
 إضافية. 

ابملكتبات قيد   االتصالولقد بنّي حمافظي املكتبات قيد الدراسة أنه ال تربطهم أّي عالقة مبصلحة التعليم عن بعد فلم يتم  
النمطية اليت متتلكها كل واحدة عن األخرى. فال تفكر  الدراسة من قبل مصلحة التعليم عن بعد، قد تكمن املشكلة يف الصورة  

مصلحة التعليم عن بعد يف املكتبات إال من زاوية وظائفها الواثئقية الكالسيكية، وتستمر املكتبات يف أتدية أدوارها الكالسيكية  
ن جيمع املصلحة ابملكتبة. واملكتبات دون تدخل منها حىت ولو بربامج تكوينية. كما ال يتم التفكري يف اإلرتباط الوثيق الذي جيب أ

هلا موقف مماثل. ولتنظيم تعاون حقيقي، جيب أن تعطى اإلرادة الفردية القوية الدافع احلاسم. فاملكتبات اجلامعية قيد الدراسة بشكل 
ة خمصصة على األقل أو آبخر طرف مهم يف التعليم عن بعد، ابلرغم من أهنا مل تتبىن أي مشروع يف هذا اإلطار، فلم تظهر أي خدم

 تدعم التعليم عن بعد.
 

 غياب اسرتاتيجية واضحة: -3-1-4
مل تستثمر املكتبات قيد الدراسة يف التعليم عن بعد ابلرغم من أن هذه املبادرات جيب أن تدمج يف اسرتاتيجية املكتبات 

اهتمام حقيقي بطريف التعليم عن بعد، الذين بيّنت اجلامعية. يف الواقع تكمن أولويهتم يف أنشطة أخرى، والنتيجة هي عدم وجود  
الدراسة أهنم غري معروفني إال من خالل بياانهتم الشخصية. لذلك فإن املكتبات قيد الدراسة غري قادرة على بناء عرض منطقي  

 للواثئق واخلدمات القادرة على تلبية احتياجاهتم املعلوماتية. 
 

 املقرتحة:  االسرتاتيجيةمالمح -4
ملتطلبات البيداغوجية لـلتعليم عن بعد تدفع مكتبات اجلامعة قيد الدراسة على إعادة التفكري يف ممارساهتا. من خالل إن ا

تلبية   فلديها الفرصة إلعطاء معىن جلهودها من خالل وضع هدف مشرتك هو:  الزاوية الواثئقية،  التعليم عن بعد من  النظر إىل 
 يم عن بعد. وحتقيقه يتم من خالل:املعلوماتية لطريف التعل االحتياجات

 مضاعفة مصادر املعلومات اإللكرتونية: -4-1
املعلوماتية لطريف التعليم عن بعد، جيب على املكتبات اجلامعية قيد الدراسة أوالً وقبل كل شيء    االحتياجاتمن أجل تلبية  

يف شكل إلكرتوين. وابلنظر إىل امليزانية احلالية املقّيدة،    أن تقدم كتبًا دراسية ومقاالت علمية جلميع املتعلمني عن بعد دون استثناء،
فإن املوارد التعليمية اجملانية والوصول املفتوح تبدو بدائل ذات مصداقية. ومع ذلك، ال يزال يتعني التفكري يف دجمها يف الفهرس.  

ءًا من اجملموعة. إهنا ثروة كبرية، فهي تستدعي  لكي يتم استخدام هذه الواثئق احملددة من قبل املتعلمني عن بعد، جيب اعتبارها جز 
اهتمام املتعلمني لكنه ال يثبت دائًما أهنا ُتستغل بشكل صحيح. لذلك ستستفيد مكتبات اجلامعة من التوجه حنو إنشاء فهرس  
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م ومتطلبات التعليم والذي من شأنه أن يوفر للمتعلمني عن بعد جمموعة واثئقية غنية ومتماسكة، مبا يتماشى مع ممارساهت الفهارس
 عن بعد، ال يعين تنويع املصادر زيدة واجهات البحث وفقا لذلك. فاألمر يستدعي تسهيل عملية البحث ال تعقيدها. 

 املصادر التعليمية املفتوحة: -4-1-1
سي، أو يف سريورة حددت اليونسكو اجملال الذي تغطيه املوارد التعليمية. أبهنا أي وثيقة تلعب دورًا يف تطوير املقرر الدرا

أصول جودة  ضمان  إىل  هتدف  اليت  أو  التدريس.  الدروس  وممارسات   : L’université numérique)  التدريس 
éclairages internationaux, 2010)     ،تشكل هذه املصادر فرصة حقيقية للمكتبات اجلامعية. من وجهة نظر امليزانية

فهي تسمح هلم بتقدمي الواثئق اإللكرتونية املناسبة للمستعملني. إن استخدام املواد التعليمية يف التعليم عن بعد قد يكون من خالل 
 علم التعمق يف املفاهيم إن هو أراد ذلك. دمج رابط كتاب أو فصل أو حىت صفحة يف الدرس، وابلتايل ميكن للمت

ومع ذلك فإن استخدام املوارد التعليمية املفتوحة يتطلب بعض االحتياطات، إذ جيب اتباع بروتوكول دقيق قبل االختيار،  
الفكرية أمر   يتضمن إجراء حبث واثئقي بناء على التعاون بني املكتيب واألساتذة من أجل االختيار، ويعد االمتثال لقانون امللكية 

ضروري، كذلك فإن تقدمي موارد تعليمية مفتوحة يدعو إىل التفكري يف رابط موحد للمكتبيني واألساتذة. وعليه يصبح التعاون الوثيق  
املعلوماتية   االحتياجاتمع احرتام املهارات احملددة لكل شخص أمر ضرورّي، ال تغطي املوارد التعليمية املفتوحة سوى جزء من  

 لني. إهنا ابلتأكيد تسهل عليهم اكتساب املفاهيم األساسية وابلتايل ميكن أن تدعم طلبة الليسانس واملاسرت إىل حد ما.للمستعم
 

 OPEN ACCESSالوصول املفتوح -4-1-2
حبيث حيتفظ حيدد "املسار األخضر" قيام الباحثني ابألرشفة الذاتية ألعماهلم يف صيغتها النهائية اليت مت التحقق من صحتها  

  قبل أن تصبح متاحة للجميع. إذ ال يتطلب قراءة املقاالت اشرتاكاً -يتم حتديده من قبل الناشر–الناشر ابحلصرية لبعض الوقت  
وابلتايل سيكون للمكتبات اجلامعية مصلحة كبرية يف استغالل هذه اجملموعة الواثئقية يف إطار التعليم عن بعد مثلما ميكن   مطلقا.ً 
وارد التعليمية املفتوحة مباشرة داخل الدورات التدريبية املقدمة على املنصات للمتعلمني، سيتم دمج هذه املقاالت املتاحة يف تعبئة امل

تلك املخصصة للمستعملني. ومن أجل معاينة هذه الواثئق جيب أن توافق املكتبات اجلامعية قيد الدراسة على جعل نفسها البوابة 
لك للمعلومات،  البحث عن الرئيسية  عملية  تتوقف  أن  املرجح  فمن  بعد،  التعليم عن  احلقيقي يف  مكاهنا  الواثئق  ي أتخذ هذه 

 املعلومات قبل تلبية احلاجة املعلوماتية إذا زاد عدد خطوات البحث.
ياسة ولكن جيب أن توّجه س على ما مت ذكره سابقاً  عتماد االإن مضاعفة عدد مصادر املعلومات اإللكرتونية ال يعين فقط 

 التزويد حنو اقتناء مصادر املعلومات اإللكرتونية.
 

 إنشاء فهرس الفهارس: -4-2
من أجل تلبية احلاجة املعلوماتية يتجه طريف التعليم إىل ثالثة أنواع من املصادر: فهارس املكتبات اجلامعية حمركات حبث  

كل هذه املصادر اهلدف منه   اعتمادحث عن املعلومات، وهي األوىل يف مسار الب اإلنرتنتقواعد البياانت، وحمركات البحث على 
الوصول إىل كل املعلومات الضرورية ومع ذلك  فإن البحث يف كل هذه املصادر يتطلب خربة معيّنة كما يطيل بشكل كبري مدة 
البحث حبيث تتزايد معه تكاليف الزمن واجلهد وخماطر الكّف عن البحث، وعليه ميكن للمكتبات قيد الدراسة القيام بتصميم 

ستعالم موحدة تتضمن املستودعات املفتوحة ، قواعد البياانت ، اجملالت اإللكرتونية ، منصات النشر اإللكرتونية ، مواد واجهة  ا
املكتبات الرقمية ، واألرشيفات املفتوحة، مع اختيار كل ما له عالقة بطبيعة احتياجات طريف التعليم عن بعد. مع التحديث املستمر.  
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وتساهم يف اكتساب املعرفة من قبل طريف التعليم عن بعد. فال يقتصر إشباع احلاجة    اإلنرتنتما تزخر به    وهبذا تستفيد من استغالل
املعلوماتية على توفري الواثئق بقدر ما حيتاج إىل ختصيص احملتويت واألساليب املناسبة، حىت ال تتضاعف معوقات البحث عن 

 لحاجة املعلوماتية.املعلومات الذي قد ينتهي قبل اإلشباع احلقيقي ل
 

 التدريب على البحث عن املعلومات: -4-3
على صياغة حاجته املعلوماتية، وترمجتها إىل معادلة حبثية وحتديد    جتد احلاجة املعلوماتية إشباعها عندما يكون املستعمل قادراً 

من التفكري النقدي، لذلك يبقى   نرتنت مزيداً املصادر ذات الصلة اليت ميكن أن تلبيها، كما يتطّلب استخدام املوارد املتاحة على اإل
للتمكني من تلبية احلاجة املعلوماتية للمستعملني، إذ يهدف إىل جعل املستعمل    أساسياً   التدريب على البحث عن املعلومات عنصراً 

 يكتسب استقاللية يف البحث عن املعلومات. 
بشكل كبري، جيب تطويره يف املكتبات قيد الدراسة، حيدث إن التدريب على البحث الذي تستثمر فيه املكتبات اجلامعية  

للنجاح يف إجياد املعلومات يعين تزويدهم  وبشريً   ماديً   ذلك بشكل تدرجيي ويتطلب دعماً  التعليم عن بعد فرصة  . فمنح طريف 
من حيث نطاقه وطريقة   ابملهارات الالزمة للقيام بذلك. ومع ذلك، فخصوصيات التعليم عن بعد تؤدي إىل إعادة التفكري فيه

 تنفيذه.
إن تدريب املستعملني يشّكل للعديد من املكتبات جتربتهم الوحيدة يف إطار التعليم عن بعد، لكن ال يزال إطار العمل فيه 

هذه البيئة،  ما يتضمن إرشاد املتعلمني إىل كيفية استخدام فهارس املكتبة ال غري. لذلك ال يتطور املستعملون يف    مقّيد للغاية، وغالباً 
فاإلنرتنت اليوم هي بيئة التعلم الطبيعية ابلنسبة هلم. إذ ميكن الرجوع إىل منصات التعليم عن بعد وفهارس املكتبات وقواعد البياانت  

قهم  ابستخدام متصفح. إن اإلنرتنت ابلنسبة إليهم املساحة اليت يتم فيها بناء املعرفة. هذا ال يعين أن املتعلمني عن بعد جيدون طري
بسهولة ويتقنون القواعد ابلفطرة. لذلك يتطلب دمج اإلنرتنت يف التدريب على املعلومات إعادة التفكري يف البيئة اليت يتم فيها 

 التدريب.
 

 من التدريب على البحث عن املعلومات إىل ثقافة املعلومات 
املهارات اليت تسمح ابلتعرف على احلاجة إىل إن التدريب على البحث عن املعلومات يكمن يف اكتساب جمموعة من  

املعلومات، وحتديد املعلومات املناسبة، والعثور عليها، وتقييمها، واستغالهلا فيما يتعلق مبوقف معني، أو حل مشكلة معيّنة. ما ينتج  
الالزمة لتحديد وتقييم واستخدام    عنه ثقافة املعلومات اليت متّكن املستعمل من إدراك احتياجاته من املعلومات واكتسابه املهارات

نتائج األحباث. ستسمح ثقافة املعلومات، بفضل هذه املهارات، ابلبقاء والنجاح يف جمتمع املعلومات، ال سيما من خالل إتقان 
 التقنيات اليت تتيح الوصول إىل املعلومات.

تعميم استخدام اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات لذلك جيب على املكتبات قيد الدراسة أن تتخذ اإلجراءات الكاملة لرقمنة و 
ت يف مجيع جماالت عملها، وابلتحديد يف تصميم وتعريف الدورات التدريبية املختلفة لبناء ثقافة معلومات شاملة، جيب  االتصاالو 

  يف عمليات التدريب من خالل استخدام الصورة والفيديو. االتصايلإضافة البعد 
ني للمهارات يف مجيع اجملاالت املعنية بثقافة املعلومات املتجددة هذه، ستمكن املكتبات اجلامعية إن أمهية اكتساب املتعلم

قيد الدراسة من أن يكون هلا دور رئيسي يف التعليم عن بعد من خالل إبراز خرباهتا يف هذه اجملاالت وقدرهتا على نقلها. وميثل هذا  
  هو مستقبل التعليم العايل يف اجلزائر.طويل األمد إذا كان التعليم اهلجني استثماراً 
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 نقل ثقافة املعلومات: 
أبمهيتها فإذا أصبحت مادة إلزامية سينتج  رمسياً  إن دمج الدورات التدريبية يف الربانمج التكويين للطلبة يولد ابلتأكيد اعرتافاً 

زءًا ال يتجزأ من أنشطة التدريس. عالوة على  عن ذلك تطور مستمر ملمارسات الطلبة، وابلتايل سيكون حمو األمية املعلوماتية ج
ذلك، فإن النظرية البنائية، تؤكد على أن املعرفة واملهارات يتم استيعاهبا بشكل أفضل عندما تكون مرتبطة مبجال تطبيقها الطبيعي. 

ططون هلا وابلتايل فإن ثقافة وابلتايل، فإن التشاور املسبق بني املكتبيني واألساتذة، سيحدد األهداف التعليمية لألنشطة اليت خي
على بدء    املعلومات سوف حتتل مكانة مركزية وسيتم نشرها من خالل مجيع وسائل التدريس املقدمة. حبيث يصبح املتدرب قادراً 

 البحث بشكل صحيح، واختيار املصادر ذات الصلة، وإجياد معلومات مفيدة، ومعاجلة واستخدام املعلومات املتحصل عليها.
د جماالت املعرفة اليت ينطوي عليها مفهوم ثقافة املعلومات ذاهتا يثري تساؤالت حول املكتيب. إذ جيب عليه اكتساب إن تعد

يف اإلعالم اآليل، جيب أن   . والتمكن من نظام إدارة احملتوى التعليمي دون أن يكون متخصصاً عرفة الرتبوية دون أن يكون أستاذامل
الطبع والنشر وتطبيق له دون أن يصبح حمامياً تصبح حقوق  اإلتقان، بدأ  اهتا مألوفة ابلنسبة  . ومن أجل حتقيق درجة كافية من 

املكتبيون املتخصصون يف الظهور ال سيما يف البلدان األجنلو سكسونية. فأمناء مكتبات حقوق الطبع والنشر مثال جيد على ذلك، 
دة الوعي بني جمتمعات اجلامعات املختلفة، أي الطلبة واألساتذة على فهم على دراية جيدة ابلقانون، يتمثل دورهم الرئيسي يف زي

حّد سواء فهم يقومون مبختلف اإلجراءات لتحقيق ذلك مثل برجمة ورشات عمل، وجلسات إعالمية عند الطلب، واستشارات 
 . (UNIVERSITY OF MINNESOTA, 2014) فردية أو مجاعية 

 
 املرافقة: -4-4

املرء هدفه حقاً  يبلغ  البحث على   أن  التدريب على  يعد حتسني  إذ  إدراكه،  ولكن  السعي لذلك  فقط على  يتوقف  ال 
للغاية فالتدريب  ما حيّدد بفرتة زمنية حمددة ال ميكن له أن يكون فعاالً  يف حّد ذاته، فالتدريب الذي غالباً  املعلومات وتوسيعه حتديًّ 

 مات. يف احلقيقة يعين التعود على عدم االلتزام ابلرؤية اإلجيابية لكل إجابة جاهزة قد يرتاءى للمتعلم أهنا تكفي لتلبية احتياجاته للمعلو 
هم، وتزويدهم بتجربة تعليمية أكثر إرضاًء. من أجل حتسني الفائدة  ويساعد يف توجيه املتعلمني املرافقة عن بُعد، وإعادة حتفيز 

اليت سيحصلون عليها من التدريب. وحىت لو كان للمكتبيني واألساتذة املهارات املناسبة ملمارسة املرافقة، فإن جهودهم لن تنجح  
إضفاء الطابع الرمسي عليها يف ميثاق تعليمي لألهداف املنسوبة إىل هذه الوظيفة، و  اً اتيجية للتدريس وهذا يفرض توضيحدون اسرت 

 حيدد أيًضا املعرفة والدراية املتوقعة وغريها. 
 

 تطوير اجملموعات الرقمية وإضفاء احليوية عليها: -4-5
.  حقيقيّاً   اً بعد حيث يوّفر هلم دعًما تعليمي  كبريا من الواثئق ذات األمهية الكبرية للمتعلمني عن  عدداً ينتج التعليم عن بعد  

كما يتيح هلم هذا اإلنتاج الفرصة لتلبية عدد كبري من احتياجاهتم املعلوماتية.  لذلك، تتكفل املكتبات قيد الدراسة إبدارة الواثئق  
ا؟ كون املكتبات هي أماكن حلفظ الذاكرة املادية واالفرتاضية، وتتحمل مسؤولية اجتماعية  التعليمية اخلاصة ابلتعليم عن بعد. ملاذ

للتعلم والبحث. وابلتايل، فإن احلفظ ليس غاية يف حد    للحفاظ على هذه الذاكرة، ومتنح املستعملني الوسائل لتعبئتها وجعلها مورداً 
 ذاته ولكنه جمرد وسيلة لضمان نقل املعرفة.



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

758 

الرئيسية أمههاإن االحتفا التعليم عن بعد يطرح بعض املشاكل  املنتجة يف  احلق يف حفظها، توزيعها وإعادة  ظ ابلواثئق 
استخدامها. وحىت تتمكن من ذلك، جيب أن يكون للمكتبات اجلامعية احلق يف القيام بذلك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه  

 بعد؟ اإلجابة تكمن يف أهنا تنتمي إىل األساتذة الذين طوروها.هو: من ميلك املواد املنتجة يف إطار التعليم عن 
ويف هذا اإلطار نذكر أن هناك الكثري من احللول اليت اقرتحت يف هذا االجتاه منها أن متنح اجلامعة احلق يف إاتحة أعمال  

يظل مؤلف العمل هو صاحب  األساتذة اخلاصة ابلتعليم عن بعد. ومع ذلك، من املمكن طلب اإلعفاء من بعض األعمال. كما 
مثالً  لناشر  وبيعها  أعماله  استخدام  إعادة  وميكنه  والنشر،  الطبع  الطلبحقوق  عند   L’université) ، كما ميكن سحبها 

numérique : éclairages internationaux, 2010)    يبدو أن إنشاء قاعدة بياانت خاصة هبذه األعمال قابلة
 بحث يف فهرس املكتبات أمر أكثر مالءمة.لل

إن رصيد املكتبة اجلامعية حىت يكون له معىن جيب أن جيد مجهوره، لذا نتساءل حول قدرة املكتبات قيد الدراسة على 
 يف؟الوصول إىل املتعلمني وإظهار ثراء جمموعاهتم وخدماهتم. اإلجابة، ينبغي أن تكون سهلة الوصول إليها قدر اإلمكان. لكن ك

إن الوصول مفهوم يشمل حقيقة القدرة على العثور على املعلومات والوصول إليها ونشرها. والتساؤل املطروح يتضمن كيفية  
 وصول موارد املكتبات قيد الدراسة للمتعلمني عن بعد من أجل تلبية احتياجاهتم املعلوماتية. 

من التنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف التعليم عن بعد، إن إاتحة موارد املكتبات للمستعملني تعتمد على درجة عالية 
الذي يهدف إىل تقدمي خدمات واثئقية داخل حصة التدريس نفسها. حيث ينتج تصميم ونشر هذه اخلدمات عن تعاون مكثف  

فف التدريس نفسها.  يتم تطويرها يف حصص  ي بداية كل فصل بني األساتذة واملكتبيني من خالل إدراج األدوات الواثئقية اليت 
دراسي، ترسل املكتبات إىل مجيع األساتذة حمتوى األدوات الواثئقية، ابإلضافة إىل الطرق املختلفة للدمج احملتمل يف الدروس. تتيح 

 املتغرية.  االحتياجاتهذه الفكرة األولية الوصول إىل عدد أكرب من الطلبة ويتم تعديلها من أجل تلبية 
 

 واخلدمات: العروض -4-6
على املكتبات قيد الدراسة إنشاء مواقع توفر الوصول إىل مجيع موارد املكتبة املصنفة حسب النوع: فهارس، قواعد بياانت ، جمالت   -

على اإلنرتنت ، جمموعات رقمية ، أرشيفات مفتوحة وغريها إضافة إىل اإلبقاء على اخلدمات الكالسيكية كاإلعارة ، اإلعارة بني  
 احلجوزات وغريها.  املكتبات ،

جيب أن يكون املكتبني متاحون للمستعملني إلرشادهم يف أحباثهم، ولإلجابة على األسئلة، يف قاعة املراجع خالل ساعات العمل.   -
 عن بعد ابستخدام منوذج اخلدمة املرجعية؛ اإلنرتنتكذلك عرب 

 مات املكتبة ورغباهتم؛جيب إنشاء مدونة للمكتبة يتم فيها دعوة الطالب إلبداء آرائهم حول خد -
 . اإلنرتنتتوفري الربامج التدريبية عرب  -

 
 خامتة: 

إّن التعليم عن بعد يضع املتعلم يف قلب عملية التعلم إذ يتعني عليه بناء معرفته اخلاصة من خالل حتديد املعرفة اليت يفتقر  
املعلوماتية للمتعلمني عن بعد.   االحتياجاتإليها واكتساهبا من خالل مصادر املعلومات، لذلك يتعني على املكتبات اجلامعية تلبية  

ت الرئيسّية للمكتبيني يف حتديد توقعات طريف التعليم عن بعد مقارنة ابخلدمات املقدمة، هذا ما يدفعهم  وتتمثل إحدى الصعواب
لضرورة مراجعة رؤيتهم للمستعملني بشكل أعمق وتعديل عروضهم وممارساهتم من خالل استغالل ما يتاح هلم من إمكانيات وما 

 يتمتعون به من إرادة فردية.
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يف اجلزائر جمااًل للتجربة، ميكن له أن يتطور ليصبح مستقبل التعليم العايل، لذلك على املكتبات   حالياً يشكل التعليم عن بعد  
 اجلامعية أن تستعد ملستقبلها واكتساب املهارات واألدوات اليت ستمكنها من احتالل مكانة مركزية يف قلب العملية التعليمية. 
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