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   :     تمهيد   0 / 0

                                                                                                مر مجال المكتبات والمعلومات في اآلونة األخيرة بالعديد من التطورات التكنولوجيـة التـي              
  م                         حيـث تطـور مفهـو       ؛                       اختالف جوانبه المتعددة             باشر على                          بشكل مباشر أو غير م        يه   ف    رت    َّ أثَّ

                            المبنى والتجهيزات واألوعية       في                                   من المحتوى المادي المتمثل             ابتداء                           المكتبة ومركز المعلومات    
                                                              المحتوى المعنوي المتمثل في الخدمات واألنشطة التي تقدمها         ب        انتهاء   و                        والمصادر المعلوماتية،   

   .                       المكتبة ومركز المعلومات

    أدى                                                               بالقوى البشرية العاملة بالمكتبات ومراكز المعلومـات،                ً اهتماماً     رات                    وأظهرت تلك التطو  
                                                                                    في الدراسات التي تعمل على دراسة إمكانية التطوير والرقي بمهـارات وقـدرات                        إلى تنوع 

                                                                                         أخصائي المكتبات والمعلومات، وكذلك التي حرصت على دراسة الجانب النفـسي والرضـا             
                                  ب للعمـل بالمكتبـات ومراكـز                 ل والمدر             ومات المؤه                                       الوظيفي لدى أخصائي المكتبات والمعل    

   .                     والمصرية على السواء                 المعلومات العربية

       ومراكز                                                                          الحديث بمدى مواكبة أخصائي المكتبات والمعلومات للعمل بالمكتبات                 االهتمام       ويأتي  
         المكتبات         دراسات              التي تحرص              االهتمامات             في مقدمة                                              المعلومات المتطورة في البيئة الرقمية؛      

                                                              وإلقاء الضوء عليها والتعرف على متطلبات واحتياجات سـوق             ها    في       البحث       على          لمعلومات    وا
                                               هت مجموعة من هذه الدراسات إلـى التعـرف           ج و ت                                      من هذه النوعية من المكتبات، كما              العمل  

                                                       لهذه المتطلبات والتعرف على إمكانـات التطـوير                                              التأهيل المهني والعلمي المناسبة            على سبل 
                                                                               ات والمناهج العلمية والتعليمية ألخصائيي المكتبات والمعلومات، بما يـضمن                 بالمقرر          والتعديل  

   .                                  بالمكتبات ومراكز المعلومات الرقمية                                  تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل 

                    والمؤهل علميـا                                            ال الذي يلعبه العامل البشري المتخصص                                           ال يستطيع أحد أن ينكر الدور الفع       و
       فـي       ً   وخاصـةً   ،  )Librarian & Information Specialist         لمعلومات                   أخصائي المكتبات وا (  ؛       وعمليا

                  والدعامة األولـى            األساسية        لركيزة                    حيث أصبح يمثل ا      ؛               البيئة الرقمية                        ظل مجتمع المعلومات و   
 & Information                                                         ر والتنمية المعلوماتية لمجتمعـات المعلومـات والمعرفـة     ي                 في التطوير والتغي

Knowledge Societyيجمع و           فهو الذي  ؛      ينظم ويدير ويبث وي                       نتج ويحفـظ مـصادر المعرفـة                              
              يقدمـه مـن           ما        من خالل                        كما يساند المجتمعات       ،                                                  والمعلومات في الثقافة الرقمية للدول الحالية     

   .                أهدافها المختلفة                 تنميتها وتطورها و       لتحقيق                         ومساعدة وإرشاد وتوجيه      خدمات
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     فـي                           ي المكتبات والمعلومات                                                                      لذلك بدأ في اآلونة األخيرة التركيز على مدى تفعيل دور أخصائ          
          بها بشكل                                                            ، وكيفية استثمار قدراته ومؤهالته ومهاراته في العمل                                       ظل البيئة الرقمية للمعلومات   

   .                                                    ينسجم مع متطلبات واحتياجات المستفيدين النهائيين منها

                                                               ر المصطلحات الحديثة المتطورة التي تـدل علـى الكـوادر            و  ظه                   لهذه الدراسات              ً  وكان نتيجةً 
    :                                  منها على سبيل المثال وليس الحصر ؛                               املة بالمكتبات ومراكز المعلومات           البشرية الع

ـ                        ، أخـصائي المكتبـات   Electronic Librarian   ة                           أخصائي المكتبات اإللكتروني
  ، Virtual Librarian   ة          االفتراضـي                   ، أخصائي المكتبات Digital Librarian   ة      الرقمي

   .  لخ إ   .. Cybrarian         التخيلي   ء   فضا  ال              أخصائي مكتبات 

                                                       قائمة حصرية بالمسميات الوظيفية الدالة على أخصائي          :   6              ع ملحق رقم     راج (
   . )                                   المكتبات والمعلومات بالبيئة الرقمية

                  والتوصيف الوظيفي                   المهني والعلمي                                                               وتأتي هذه الدراسة لتقوم بالتعرف على متطلبات التأهيل         
           المكتبـات          بيئـة          إلـى      ه                                        في ظل متطلبات سوق العمل الموج                                  ألخصائي المكتبات والمعلومات  

                                                                                                 ومراكز المعلومات الرقمية من خالل تحليل ودراسة المقررات العلميـة والبـرامج التأهيليـة              
                خر التعرف على                  ، ومن جانب آ                                                  أخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية من جانب             إلى     هة   وج م  ال

                                                                                              متطلبات سوق العمل بالمكتبات ومراكـز المعلومـات الرقميـة المتمثلـة فـي اإلعالنـات                
                                 المعلومـات علـى المـستوى                                                              ات الوظيفية التي تعلن عنها هذه المكتبات ومراكـز                والتوصيف
   .       العالمي

  ،              ً      والمصري خاصـةً                                                               ً           ومن ثم الخروج بمؤشرات يمكن من خاللها دراسة الواقع العربي عامةً          
       من خالل التعرف على واقع التأهيل المهني الموج                                                     تعليم المكتبات الرقمية بمجموعة مـن          إلى     ه                                       

                         ثـم التعـرف علـى        ،                                                       كتبات والمعلومات التابعة للجامعات العربية والمصرية                     أقسام علوم الم  
                          مراكـز المعلومـات ذات      و                                                                الوضع الراهن لمتطلبات التوصيف الوظيفي الخاصة بالمكتبـات         

   .                                      المشروعات الرقمية بجمهورية مصر العربية

   خر    واآل   ،                                أولهما خاص بالتأهيل المهني     ؛                        الخروج بتصورين مقترحين   ب                        حين تنتهي الدراسة      ي ف
   .                                    ألخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية                    خاص بالتوصيف الوظيفي
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   :               مصطلحات الدراسة   1 / 0

      عامة  ال        مصطلحات   ال   :   ً أوالً

   :Digital Environment               البيئة الرقمية   )  1 (

                      تناول المعلومـات       جري            تلك التي ي   "    هي           أنها                                         لرقمية المشار إليها في الدراسة في                     تتمثل البيئة ا  
      إلـى                                                                     من خالل وسائل اتصال جديدة تتيح الوصول المباشر والكامـل                                خاللها في شكل رقمي   

   .1 "                         سواء بشكل تجاري أو خدمي ،        لمعلومات ا

   :Digital Work Environment                   بيئة العمل الرقمية   )  2 (

تعر     ف بيئة العمل الرقمية                     Digital Work Environmentتلك المؤسسة أو المنظمة التـي     : "    أنها   ب                              
                                                                ظومة من الحاسبات اآللية ومحطات االتصال اإللكترونية وأنظمـة                                    يعتمد العمل فيها على من    

                                                                                              إدارة العمل واألنشطة والعمليات المختلفة، وقواعد البيانات وشبكات المعلومـات المحليـة            
        سواء   ،                                                           توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات العمل اليومية          جري                        والعالمية واإلنترنت، وي  

    ".                بشكل جزئي أو كلي

                                                                                  بيئة العمل الرقمي المستهدفة خالل هذه الدراسة من خـالل االعتمـاد علـى                           وتحدد عناصر 
                                  هي البيئة التـي تتكـون مـن         "   :                                                         التعريف االصطالحي المقترح من الباحث على النحو التالي       

   ،                                                          المترابطة فيما بينها لتشكل منظومـة العمـل اليـومي                      التكنولوجية                       مجموعة من العناصر    
   : * "             ئيسية التالية                                وتتمثل هذه العناصر في الفئات الر

            الخاصـة   Hardware                                    وتتمثل في التجهيـزات الماديـة         :                         العناصر المادية ملموسة    -
  –        طابعة –      العميل /                 الجهاز الخادم  –             ذاكرة رئيسية  (                                        بتكنولوجيا الحاسبات اآللية وملحقاتها     

    ).   إلخ    ...                                                  التجهيزات الخاصة بربط أجهزة الحاسبات بعضها ببعض–         ماسح ضوئي

                             والتطبيقات الخاصة إلدارة    Software                    وتمثلها البرمجيات     :     موسة  مل  ال     غير                التطبيقات   -
                                                                                         وتشغيل األجهزة وملحقاتها المختلفة، والتطبيقات البرمجية الخاصـة بتنفيـذ واتخـاذ            
                                                                                   إجراءات محددة مثل معالجة النصوص وهيكلة البيانات، ومعالجة الصور والملفـات           

    ).   إلخ    ...     صادر                                                  الصوتية، وبرمجيات استخدام الملحقات والتشارك في الم

                                                 

  .                                                                           تعريف اصطالحي جرت صياغته من خالل الباحث لتعريف البيئة الرقمية املعنية بالدراسة  * 
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                                                            والقائم على إدارة وتشغيل وتنظيم اإلجـراءات المختلفـة                                    العنصر البشري المؤهل   -
   .                                      التي تجري خالل هذه المنظومة التكنولوجية

   :Digital Libraries                 المكتبات الرقمية   )  3 (

                                                   جه سياستها نحو زيادة رصـيدها مـن المـصادر           و                                            المكتبة الرقمية هي تلك المكتبة التي تت       "
                 ً                                                                         سواء المنتجة أصالً في شكل رقمي أو التي تـم تحويلهـا إلـى الـشكل الرقمـي                           الرقمية،

                                               وتنظيمها وصيانتها باستخدام نظـام آلـي                                            وتجري عمليات ضبطها ببليوجرافيا     ، )        المرقمنة (
                    سواء على مستوى     ،                                                                   متكامل يتيح أدوات وأساليب بحث واسترجاع لمختلف أنواع مصادرها        

                                        ، ويتاح الولـوج إلـى مـستودعاتها         )       المحتوى (               لوثائق نفسها        أو ا   )           الميتاداتا (                بدائل الوثائق   
              سواء كانت    ،                                                                             الداخلية والخارجية واالستفادة من خدماتها المختلفة عن طريق شبكة حاسبات         

           التي ينسب                             ص لمثيل البيئة الرقمية       ص        ُ   وهو ما خُ     ،  2 "                                        محلية أو موسعة أو عبر شبكة اإلنترنت      
  .         الدراسة   محل        لمكتبات                              أخصائي المكتبات والمعلومات با          إليها عمل 

  :Librarian and Information Specialist                           أخصائي المكتبات والمعلومات   )  4 (

                                                                                         هو الشخص المدرب والمؤهل والمسئول عن االهتمام بالمكتبة ومحتوياتها، ويشتمل ذلـك            "
                                                                                   واقتناء وتنظيم وإتاحة مصادر المعلومات، والمسئول عن تقديم خدمات المكتبة                 اختيار     على

   .3 "                     ة احتياجات المستفيدين      لمقابل

  :Digital Librarian                        أخصائي المكتبات الرقمية   )  5 (

                                          الشخص القائم علـى اختيـار وانتقـاء         "                  الرقمية بأنه                                أخصائي المكتبات والمعلومات        يعرف  
                                                                                            وتنظيم وإتاحة وحفظ مصادر المعلومات والمجموعات الرقمية، والقائم على تخطيط وتقـديم            

                       على العديـد مـن       ا         معتمد  ،                                    المكتبات ومراكز المعلومات الرقمية                              وتدعيم خدمات المعلومات ب   
   .4 "                            األدوات المتطورة والتكنولوجية

                           ما يختص بالتوصيف الوظيفي   :      ثانيا

   :Job        الوظيفة   )  1 (

تعر       فـي                                  أنشطة يتداخل بعضها مع بعـض                                             وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة         "          ف بأنها        
                                       نها مجموعة متجانسة من المهام التي       إ     حيث     ؛                                           الشكل والمضمون، ويقوم بها شخص أو أكثر      

   .5 "                                                  يؤدي تحقيقها إلى خدمة أغراض منتظمة وثابتة بالمؤسسة
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   :Job Description                 التوصيف الوظيفي  )  2 (

  :                                                                 تلك الوثيقة التي تهدف إلـى التعريـف بالوظيفـة مـن خـالل           "                         يقصد بالتوصيف الوظيفي    
                                         اجبات المنوطة للعاملين بهذه الوظيفة،        الو و                        الوظائف التابعة لها،        ، و          المتطلبات    و            المسئوليات،

         الـشروط   و                                             البيئة العمليـة للمنتـسبين بالوظيفـة،         و                                    موقع الوظيفة من خريطة المؤسسة،       و
                وقد تعد هـذه      .                             سمات وظيفية مرتبطة بها     ة                     هذه الوظيفة، وأي       يشغل                        الواجب توفرها في من     

                   وظـائف المتاحـة               لكافـة ال   (                  أو بشكل متكامل      )    تها                   لكل وظيفة على حد    (                     الوثيقة بشكل مفرد    
   .6 " )        بالمؤسسة

 كما عر                التفاصيل الخاصـة بالواجبـات      "                                                         فه القاموس المباشر لعلوم المكتبات والمعلومات بأنه                                
                                                                                          والمسئوليات الخاصة بوظيفة ضمن المؤسـسة، تتـضمن المتطلبـات العلميـة والمهنيـة              

   .7 "                                                            المخصصة للعاملين بهذه الوظيفة وما يرتبط بوصف العمل الخاص بهم

وع   ر    أنه   ب   ف     "   قائمة رسمية تقد                    لوصف المسئوليات والمتطلبـات الخاصـة بوظيفـة           ُ  َ وتُكتَب   م                                                      
     معينة، ومتطلبات شغل هذه الوظيفة، وغالب                                            وسـين إلـى     ء                                    تكون مقننة ومقدمـة مـن المر        ا              

   .8 "                               موظفي أقسامهم وإداراتهم المختصة

   :Job Analysis          الوظيفة      تحليل  )  3 (

                                                       بيانات أساسية تتعلق بواجبـات الوظيفـة الفعليـة             ل  م          تجميع منظ  "                            يعرف تحليل الوظيفة بأنه     
   .9 "                                   ولية الالزمة ألداء الواجبات بنجاح     ئ                  والبدنية والمس            واالجتماعية                            ومتطلبات الوظيفة العقلية    
           ً      فاألقـل أهميـةً                  عن غيرها                                   ً       فصل وتحديد العناصر األكثر أهميةً       في                             ويفيد تحليل هذه البيانات     

   .                                   لتي تحتاجها الوظيفة بشكل واضح ودقيق                                     تدريجيا؛ حيث يحدد المتطلبات الفعلية ا

 كما ي       ع  د      ي            دراسة تحليل  "                   تحليل الوظيفة     ة لمتطلبات ومسئوليات الوظيفة وأسلوب                                        لتقيـيم هـذه      ا                   
   .10 "  ها ب      مخصصة   ال      رواتب   ال                                                     المتطلبات والتعرف على مسئولياتها وكيفية شغلها وتقييم 

   :Job Advertisements                إعالنات التوظيف  )  4 (

                                                                                 رة عن حاجتها إلى موظفين لشغل الوظائف الـشاغرة بهـا، ليتقـدم إليهـا                         إعالن اإلدا  "    هو  
                                                                     هم شروط اإلعالن الوظيفي، ويكون هذا اإلعالن إما عن طريق القنوات                 فر في              األشخاص المتو 

   .11 "                                              الرسمية بالدولة أو نشرات داخلية تصدرها المؤسسة
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                         ما يختص بالتأهيل المهني  :  ً اً    ثالث

   : Professional Qualify               التأهيل المهني   )  1 (

                                                                                  التزويد العلمي بالمهارات الصحيحة واألساسية واإللمام بأنماط المعرفة المعتمدة          "            يعرف بأنه   
إلكساب الفرد أسس                12 "                                                        وظيفية متخصصة تناسب طبيعة الوظيفة وسوق العمل الخاص بها ا.   

       مهنـي                                                 في مؤتمرها الثالث لقـضايا التأهيـل ال        ALA                                         ولقد قسمت الجمعية األمريكية للمكتبات      
                                                         ، التأهيل المهني في مجال المكتبات والمعلومات فـي         13                                      للعاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات   

   :                         شكله العام إلى قسمين؛ هما

   .Initial Education for the Profession                     التعليم األولي للمهنة    /       التأهيل -
  .Continuing Professional Development                       التعليم المهني المستمر    /       التأهيل -

   :Continuous Education  )                التعليم المستمر (              أثناء العمل        التأهيل  )  2 (

                          ، الذي يهدف إلى أقلمة                                       ع من التعليم قصير المدى نسبيا              ذلك النو  "                              يعرف التعليم المستمر بأنه     
                                         ويكون هدف هذا التعليم هو االندماج       14 "                                                    اإلطار الوظيفي، مع وضعية مستجدة أو تقنية حديثة       

                          أي فرص التعليم التي      ،                      الناتج النهائي للعمل                            ر عمله، من أجل تحسين                              الفعلي للشخص داخل إطا   
                                                                                                   يستغلها األفراد لسد احتياجاتهم للتعليم والنمو، بعد حصولهم على تعليمهم األساسي والخبرة في             

   .     العمل

 Certified Of Advanced Study in Digital                                     المتقدمـة فـي المكتبـات الرقميـة              دراسـات    ال  )  3 (

Library:   

                                                                                      ض مدارس المكتبات والمعلومات بتوفير دراسات متقدمة في مجال تعلـيم المكتبـات                     تقوم بع 
                                                                     حيث تهدف هذه البرامج إلى إعطاء الدارسين والملتحقـين بهـا خلفيـة     ؛CAS in DL        الرقمية 

                  إلدراك القضايا       ً فرصةً                   ؛ مما يتيح لهم                             عن المكتبات الرقمية                                     شاملة ومتكاملة ومركزة تكنولوجيا   
   .                        قرار ومديري مكتبات رقمية         ومتخذي                        ت الرقمية والعمل كمصممي               الخاصة بالمكتبا

   :                البرامج اإلجبارية  )  4 (

                                                                                           تلك الوحدات من المنهج التي تمثل المعرفة األساسية التي يجب على الطالب اجتيازهـا               "    هي  
   .15 "                                             في البرنامج الدراسي لعلوم المكتبات والمعلومات

   :                 البرامج االختيارية  )  5 (
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                                                          ها تعطي فرصة التنوع بما يلبي رغبة كل خـريج فـي اختيـار                          هي مقررات متخصصة ولكن 
   . ه          في العمل ب                                   المقررات المناسبة للمجال الذي يرغب 

   :            أهداف المقرر  )  6 (

                                                                                                 األهداف التي يسعى المقرر الدراسي إلى تحقيقها تتمثل في المهارات والقدرات المعرفية التي             
   .         الدراسي                                                  يجب أن يحصلها الطالب بانتهاء الفترة المخصصة للمقرر

   :                  المخرجات التعليمية  )  7 (

   :                                                                                 كل ناتج من نواتج التعليم المستهدفة، وتصاغ في شكل سلوكيات فعلية قابلة للقياس، وتضم

                                                                المعلومات الرئيسية والمفاهيم التي يجـب أن تتكـون لـدى             :                المعرفة والفهم   )  1 / 8 (
   .                          الطالب من خالل دراسة المقرر

                                              العقلية التي يشارك المقرر الدراسـي فـي                       شرح المهارات     :                  المهارات العقلية   )  2 / 8 (
   .                  تنميتها لدى الطالب

                                                    تتعلق بمدى استطاعة الطالب تطبيق ما تعلمه بعد          :                            المهارات المهنية والعملية    )  3 / 8 (
   .                       انتهائه من دراسة المقرر

                                                                المهارات ذات الطبيعة العامة التي يمكـن اسـتثمارها فـي             :                 المهارات العامة   )  4 / 8 (
   .                                              افات والسياسات المتعارف عليها في التخصص العلمي             ً      مجاالت عدة وفقًا للثق

   :            محتوى المقرر  )  8 (

                                                                                             ما يحتويه المقرر الدراسي من محاور موضوعية رئيسية أو فرعية يجري تحصيل الطالب لها              
   .                            خالل فترة تدريس المقرر العلمي

   :               مشكلة الدراسة 2 / 0

ـ                                ة بجمهوريـة مـصر                                                                            تكمن مشكلة الدراسة في ظهور العديد من مشروعات المكتبات الرقمي
                                                                                       العربية، وتباين هذه المشروعات في سياسات وخطوات ومتطلبات عمليات التوصيف الخاص           
                                                                                                    بالقائمين عليها، وما تتطلبه من مسئوليات ومهام ومتطلبات وظيفية تسند إلى القـائمين علـى               

   .                                                                    أعمالها دون غيرها من المكتبات ومراكز المعلومات التقليدية من جانب أخر
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                                                                                  جموعة من األقسام العلمية لعلوم المكتبات والمعلومات بجمهورية مصر العربيـة                       كما بدأت م  
                                                                                                 باالهتمام بإدخال مقررات تعنى وتهتم بقضايا المكتبات الرقمية، والتطـوير علـى مقرراتهـا              
                                                                                                 الدراسية كمحاولة لها لسد الفجوة الموجودة بالمقررات العلمية التي تلبي متطلبـات التوظيـف           

   .          ن جانب آخر                 بهذه المشروعات، م

   :             أهداف الدراسة   3 / 0

                                                                        رصد إجراءات وطرق وسياسات التوظيف بمـشروعات المكتبـات الرقميـة            ل               تسعى الدراسة 
                                                                                              بجمهورية مصر العربية والعمل على تحليل المتطلبـات الوظيفيـة والمـسئوليات المهنيـة              

         دراسـية                                                                                      والتوصيفات الوظيفية للعاملين بها، ومحاولة التعرف على مدى مالءمة المقررات ال          
                                                                                              باألقسام العلمية لتلبية االحتياجات الوظيفية لهذه المشروعات مع وضع تصورين عمليين عـن             

              وذلك من خالل      .                                                                         التوصيف الوظيفي والتأهيل المهني ألخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية       
   :                                                    بحث والتعرف على جانبين أساسيين يكمل أحدهما اآلخر، هما  ال

                                                    ظيفية والمهنية الخاصة بسوق عمل أخصائي المكتبـات                   المتطلبات الو   :               الجانـب األول  
           لمـشروعات            الوظيفية                  رصد التوصيفات                                                         والمعلومات في ظل بيئة المكتبات الرقمية من خالل         

                                                                                             المكتبات الرقمية بجمهورية مصر العربية، وتحليل محتوياتها بغرض التعرف على ما حـدث            
          مـشروعات                     فـي ظـل ظهـور                                أخصائي المكتبات والمعلومات ة ف ي    وظ  في                  من تغيرات داخلة   
   .                المكتبات الرقمية

                                                                          التأهيل المهني الموجه إلى أخصائي المكتبات والمعلومات بالمـدارس           :              الجانب الثاني 
                                                                                                 واألقسام العلمية التابعة للجامعات المصرية، ومدى توافق هذه المقررات والمناهج العلمية مع            

                                  بالـشكل الـذي يـسد متطلبـات     Digital Libraries Education                              تأهيل وتعليم المكتبات الرقمية 
   .                                                                  واحتياجات سوق العمل بمشروعات المكتبات الرقمية بجمهورية مصر العربية

   :                تساؤالت الدراسة 4 / 0

   :                  التساؤالت التالية                    فها من خالل اإلجابة عن ا  هد أ                           حيث تسعى الدراسة إلى تحقيق 

                                                                                   ما هي التطورات التي أحدثها ظهور مـشروعات المكتبـات الرقميـة وبيئتهـا              -
                                                                               التكنولوجية الحديثة على وظائف أخصائيي المكتبات والمعلومات بجمهورية مصر         

         العربية؟
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                                                                              ما هي التغيرات الخاصة بالتوصيف الوظيفي ألخصائي المكتبـات والمعلومـات            -
                                                  احتياجـات سـوق العمـل بالمكتبـات ومراكـز                                             بالبيئة الرقمية؟ وما مدى تغير      

                                     ليات الوظيفية والمهارات التي يجب                                                  المعلومات الرقمية للمؤهالت العلمية والمسئو    
                            أخصائي المكتبات والمعلومات؟        فرها في   تو

                                                                                     هل هناك مقررات تعليمية ومناهج علمية موجهة إلى تعلـيم المكتبـات الرقميـة               -
                                                                                     بأقسام علوم المكتبات والمعلومات التابعة للجامعات المـصرية تلبـي احتياجـات            

ـ                                       ذي يـسمح بتأهيـل أخـصائي                                                          ومتطلبات سوق العمل بهذه المكتبات وبالشكل ال
                                                                                   المكتبات والمعلومات الرقمية العربية والمصرية على السواء؟ ومـا هـو مـدى             
                                                                                     ارتباطها بالمتطلبات الوظيفية الخاصـة بالبيئـة الرقميـة للمكتبـات ومراكـز             

           المعلومات؟

          التوصـيف    :                                             ٍّ                     هل يمكن الخروج بتصور مقترح يمكن تطبيقه في كلٍّ من جـانبي            -
                                                        ني ألخصائي المكتبات والمعلومات الرقميـة بجمهوريـة                                الوظيفي، والتأهيل المه  

             مصر العربية؟

   :               أهمية الدراسة 5 / 0

                                      عن سوق العمل في بيئة المكتبات                رئيسية                    تقوم بتوفير مدخالت         كونها                            تكمن أهمية الدراسة في     
                                                ا على تطوير المناهج التأهيلية والتعليميـة                     لقائمين حالي              مما يساعد ا                              ومراكز المعلومات الرقمية    

      علـى            الدراسـة           نتـائج        تـنعكس       كما  ،                      في جمهورية مصر العربية          المعلومات          المكتبات      مهنة ل
              مـصادرها أو                       تحويل رقمي علـى                     إدخال مشروعات    ب                      لمعلومات التي تقوم     ا                  المكتبات ومراكز   

    ومن    ،                                                                                        التي تقوم بإنتاج مجموعات رقمية من مصادر المعلومات وإتاحتها للمستفيدين من جانب           
                                                                           اهتمام المؤسسات التعليمية والعلمية القائمـة علـى تأهيـل وتعلـيم               ج              تعكس النتائ     خر         جانب آ 

                                                                توفير التطوير والتعديل الخاص بمقرراتها العلمية ومناهجهـا         ب                              أخصائي المكتبات والمعلومات    
الموج        ده  ع                                                                              تخريج أخصائي مكتبات ومعلومات يمتلك القدرات العلمية والوظيفية التي تسا              إلى      هة   

                   مقتنياتها أو تلك           على              تحويل رقمي         عمليات         أدخلت                     المؤسسات التي     ى  حد     في إ                    على أداء أعماله    
   .                                               التي تقوم بتكوين مجموعات رقمية لمصادر معلوماتها

   :                      في الجانبين التاليين    مهمة          تمثل أداة                                 ومن هنا فإن أهمية الدراسة بأنها 

                                                                   تكوين وتوصيف وظائف المكتبـات ومراكـز المعلومـات الرقميـة             :             الجانب األول  -
                                                                              ر العربية بما يمكن مـن تقيـيم أداء العـاملين بالمكتبـات ومراكـز                          جمهورية مص  ب

   .                               المثلى من المنتسبين للعمل ضمنها                            المعلومات الرقمية واالستفادة 
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                                                                   تخريج وتأهيل أخصائي مكتبات ومعلومات قادر على التعامل ضـمن            :               الجانب الثاني  -
                    يـة والمـسئوليات                           رات في األدوار الوظيف    ي                                               بيئة المكتبات الرقمية وما استحدثته من تغي      

                                      يير ومتطلبات يجب أن يكون ملمـا                                     ه، وما فرضته من أدوات ومعا      ي ل إ                  المهنية المسندة   
                                                                                         بها بشكل يتوافق مع ديناميكية التطورات الجارية في حقـل المكتبـات والمعلومـات              

  .             باختالف جوانبه

          العربي                                        الهوة الموجودة في اإلنتاج الفكري       سد                همة تشارك في     م              لبنة جديدة و                  وتضيف الدراسة   
                                                                                          في مجال المكتبات الرقمية عامة، وفي مجال دراسات التأهيل والتوصيف الوظيفي ألخصائي            

   .    خاصة  )              العامل البشري (                            المكتبات والمعلومات الرقمية 

   :            حدود الدراسة   6 / 0

   :                الحدود الموضوعية  )  1 / 6 / 0 (

           ا ويكمـل                                                                                       تتمثل الحدود الموضوعية القائمة عليها الدراسة في موضوعين مرتبطين فيما بينهم          
   :                 أحدهما اآلخر، وهما

                       وهـو يتمثـل فـي       ،                                                       التوصيف الوظيفي ألخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية       )  1 (
   .                                                                       متطلبات واحتياجات سوق العمل القائم على المكتبات ومراكز المعومات الرقمية

                           وهو يتمثل في بـرامج       ،                                                      التأهيل المهني ألخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية       )  2 (
                                                                              ليم المكتبات الرقمية ضمن أقسام علوم المكتبـات والمعلومـات التابعـة                       ومقررات تع 

   .                للجامعات المصرية

   :                الحدود الجغرافية  )  2 / 6 / 0 (

                 بـشكل خـاص                          جمهورية مصر العربية                                                         تنحصر الحدود الجغرافية للدراسة على ما يقع داخل         
   :                             ً        ضمن جوانب الموضوع المخصص، وفقًا للتالي

                                                   تبات ومراكز المعلومات التي تقع داخل النطـاق                                      التوصيف الوظيفي الخاص بالمك     )  1 (
   .    ً                وفقًا لعينة الدراسة                   جمهورية مصر العربية ل         الجغرافي 

                                                                                      التأهيل المهني بأقسام علـوم المكتبـات والمعلومـات التابعـة لكليـات اآلداب                )  2 (
                بجمهورية مـصر                                                                     بالجامعات المصرية الحكومية، والتابعة للمجلس األعلى للجامعات        

   .             لعينة الدراسة    ً   وفقًا        العربية
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   :              الحدود الزمنية  )  3 / 6 / 0 (

   :                                                   تنحصر الدراسة ضمن الحدود الزمنية القائمة خاللها، وهي

                               في الوقـت منـذ بدايـة                                                   التوصيف الوظيفي ألخصائي المكتبات الرقمية           ينحصر    )  1 (
                                                                                 رصد أولى تجارب مشروعات المكتبات الرقمية بجمهورية مصر العربيـة، والتـي            

ِ                        رِصدت ضمن عمليات التحوي              ل الرقمي للوثائق وأوعية المعلومات بالـشبكة القوميـة                                                            
                                                                 م وما يشتمله من عينة المشروعات محل الدراسة، حتـى أخـر                1994               للمعلومات في   

                                                                                     المشروعات التي تم رصدها والمتمثلة في مشروع المكتبة الرقمية بالمجلس األعلـى            
             بالجـدول       َ               وفقاَ لما هو موضح      م    2006                                               للجامعات المصرية والذي بدأ نشاطه في عام        

    ). 1 (    رقم 

                       منذ ظهـور مقـرر               في الوقت                                         التأهيل المهني في المكتبات الرقمية                كما ينحصر     )  2 (
                                                        بالالئحة العلمية لبرامج أقسام المكتبات والمعلومـات         )          االفتراضية  /                  المكتبات الرقمية  (

                                                                                      التابعة للجامعات المصرية، والتي رصدت أولى هذه المحاوالت في العـام الدراسـي             
                                                                         متمثلة في الالئحة الجديدة لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات           )  م    2005  /     2004 (

   .              بجامعة القاهرة

                                                                                 كافة التغيرات والمالحظات التي رصدها الباحث من خالل الزيـارات الميدانيـة              )  3 (
                                                                                          التي قام بها خالل فترة الدراسة للتعرف على واقع التوصيف الوظيفي والتأهيل المهني             

                   منذ فترة تـسجيل                                                  لرقمية بجمهورية مصر العربية، والتي بدأت                            بمشروعات المكتبات ا  
                                نتائج الخاصة بها فـي عـام                                      حتى االنتهاء من التصورات وال      )  م    2004     عام   (         الدراسة  

   ). م    2008 (

   :              الحدود النوعية  )  4 / 6 / 0 (

   :                                  ٍّ   تتمثل الحدود النوعية للدراسة في كلٍّ من

  )        دبلـوم   /       ليسانس (   مي                             الحاصلين على مؤهل أكادي                                أخصائيي المكتبات والمعلومات    )  1 (
                                                                                   متخصص في علوم المكتبات والمعلومات، والعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات          
                                                                                    التي تحتوي على مشروعات تحويل رقمي، سواء من الجانـب اإلداري أو العمليـات              

   .                                        الفنية أو الخدمات المقدمة إلى المستفيدين
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ـ      مت                                               المكتبات ومراكز المعلومات الرقمية المصرية      )  2 (         مـن          طبقيـة    ة                 مثلة فـي عين
            مكتبة تمثل    )   11 (                والتي بلغت     ،                                                  مشروعات المكتبات الرقمية بجمهورية مصر العربية     

                  وطنية، جامعيـة،    (                                                            فئات من أنواع وقطاعات المكتبات بجمهورية مصر العربية           )  6 (
   :                         متمثلة في الجدول التالي ، )                                              متخصصة، بحثية، عامة، شبكات المكتبات والمعلومات

  )1(جدول رقم 
�א9#
א?�א_�����א#��.�����
�3B^و��א���א���������������� �

  الرقمنة/تاريخ اإلنشاء  المكتبات ومراكز المعلومات محل الدراسة  فئة المؤسسة
  2006                                              معمل المسح الرقمي بدار الكتب والوثائق القومية  مكتبات وطنية

  1996/2001                                 المكتبة المركزية بجامعة المنصورة
 مكتبات جامعية  1976/2007                                 لمكتبة المركزية بجامعة المنوفية ا

  1931/2006                                 المكتبة المركزية بجامعة القاهرة
  1990/1995                         المكتبة القومية الزراعية

  مكتبات متخصصة  1985/1987                                  مكتبة ومركز معلومات مجلس الوزراء
  2000                                          مكتبة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي

  2001         سكندرية        مكتبة اإل  مكتبات بحثية عامة
  1995/2001                   مكتبة مبارك العامة  مكتبات عامة

  شبكات  1994                         الشبكة القومية للمعلومات
  2006                                              مشروع المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات  معلومات/ مكتبات

         األقـسام                  مجموعـة مـن                  ِ        المقدمة من ِقبل                                           المقررات التعليمية والمناهج العلمية     )  3   (
   :                                                 ت المصرية الحكومية، والتي انحصرت في الجدول التالي                العلمية بالجامعا

  )2(جدول رقم 
��א9#
א?_������!�NDم�א�������وא��������.�=������א� �

  الئحة المقررات المطبقة  سنة اإلنشاء  الجامعة/ الكلية   مسمى القسم العلمي  م

  2004/2005  1951  ةجامعة القاهر/ كلية اآلداب                                     المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات  1

  2004/2005  1990  جامعة المنوفية/ كلية اآلداب                      المكتبات والمعلومات  2

  2004/2005  1995  جامعة حلوان/ كلية اآلداب                      المكتبات والمعلومات  3

  2004/2005  1997  جامعة أسيوط/ كلية اآلداب                               المكتبات والوثائق والمعلومات  4

  2004/2005  1999  جامعة عين شمس/ كلية اآلداب                      المكتبات والمعلومات  5

  2004/2005  2004  جامعة المنصورة/ كلية اآلداب                               الوثائق والمكتبات والمعلومات  6
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   :                     منهج الدراسة وأدواتها   7 / 0

   :            منهج الدراسة   ) 1 / 7 / 0 (

          الـوظيفي           التوصيف         محتوى                  رصد وتحليل      في          التحليلي                  المنهج الميداني                        تعتمد الدراسة على    
                                         ً                       كتبات الرقمية بجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى ما جرى رصده مـن                        القائم بمشروعات الم  

                                                                  بأخصائي المكتبات والمعلومات فـي ظـل متطلبـات البيئـة                                         اإلعالنات الوظيفية ذات الصلة   
                                                                                    ؛ ورصد وتحليل محتويات توصيف البرامج والمقررات العلمية واألكاديمية الموجهـة                  الرقمية

إلى تعليم المكتبات الرقمية التي ر                                  ِصدت خالل الدراسة               ِ.   

                                                       للبحث العلمي يمكن أن يستخدمها الباحـث لوصـف                  ً    أو أداةً   ا      أسلوب "                تحليل المحتوى           حيث يعد   
                      الحتياجاته البحثية         ً   تلبيةً  ؛                                                                   المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة اإلعالمية المراد تحليلها       

ـ         و    المص ـ                                           ً          غة في تساؤالت البحث أو فروضه األساسية طبقً               وعية التـي                         ا للتـصنيفات الموض
   .16 "      يحددها

   :             أدوات الدراسة   ) 2 / 7 / 0 (  

                                                                                              لقد استخدمت الدراسة مجموعة من األدوات المنهجية والمتمثلة في قائمة المراجعة الخاصـة             
                                                                           ً                     بالتوصيف الوظيفي، وقائمة المراجعة الخاصة بالتأهيل المهني حيث تم تكوينهم وفقًا للمراحل            

   :       التالية

                                           اسة لرصد الجهود الـسابقة فـي بنـاء                                                مراجعة اإلنتاج الفكري في موضوع الدر       ) 1
                                                                              أدوات منهجية لتجميع وتحليل محتويـات التوصـيفات الوظيفيـة وتوصـيفات            

   .                المقررات العلمية

   في                  جماعات االهتمام                                                                 مراسلة المهتمين بالموضوع عبر البريد إلكتروني موجه إلى           ) 2
                                                                                 المكتبات الرقمية والتوصيف الوظيفي والتأهيل المهني؛ حيث تـضمنت الرسـالة           

                                                                              الستفسار عن توفر أداة تحليلية أو حـصرية للتوصـيف الـوظيفي ألخـصائي               ا
                                                                          ِ              المكتبات الرقمية التي ينتسبون إليها، وكذلك للتعرف على الجهود المبذولة من ِقبل            
                               ٍ                                                   خبراء المكتبات الرقمية في محاولٍة لـصياغة التوصـيفات الوظيفيـة الخاصـة             

                             انت اإلجابات المتحصل عليها      وك  .                                                  بمشروعات المكتبات الرقمية التي ينتسبون إليها     
                                                                                   من هذه المراسالت تنفي وجود أداة منهجية علمية جاهزة، أو أنها تختص بالنشر             
                                                                     ً             الداخلي ضمن مشروعات التوظيف القائمة على المكتبات الرقمية، وتمثل أوراقًـا           

  .                           خاصة ال يصرح بنشرها وإتاحتها
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               علـى النحـو      )          ل المهني                          التوصيف الوظيفي والتأهي   (                               تحديد أهداف قائمة المراجعة       ) 3
  :      التالي

                                                                          تجميع البيانات والحقائق التي تحتويها عناصر التوصيف الـوظيفي فـي            �
                                                                         شكله الكامل، من خالل الصياغة المنهجية لها بحيث يجري توزيعها على           

  .                                           فقرات متتالية، وتختص كل فقرة بعنصر واحد فقط

                كتبات الرقميـة                                                                 تجميع الحقائق حول المناهج العلمية الموجهة إلى تعليم الم         �
                                                                         خاصة، والمقررات الدراسية بأقسام المكتبات والمعلومات محل الدراسـة         
                                                                         في شكل توصيف المقررات المتاح ضمن الالئحة الحالية للقسم العلمـي،           

  .                                   ومن ثم تخصيص كل عنصر في فقرة مستقلة

                                                                    التعرف على الخصائص العددية والنوعية لعناصر التوصيف الـوظيفي          �
  .                                 خصائي المكتبات والمعلومات الرقمية                   والمقررات الخاصة بأ

            التوصـيفات   (                                                                      تكوين عناصر قائمة المراجعة بالشكل الذي يمثله مجتمع الدراسـة             ) 4
                                             ؛ ألنه لما كانت الموضوعية مـن الـسمات          )                                   الوظيفية، توصيف المقررات العلمية   

                                                                                  األساسية في بناء أدوات القياس المنهجية كان من الضروري االلتـزام بتكـوين             
                                                              تخدمة في صياغة التوصيفات الوظيفية، في تكوين عناصـر قائمـة                  العناصر المس 

                                                                                المراجعة المخصصة لها، وكذلك الحال في قائمة توصيف المقـررات الدراسـية            
                                                                                التي روعي أن تكون مماثلة لعناصر توصيف المقررات الدراسية، والمعتمدة من           

  .                                                        مشروع االعتماد وضبط الجودة بالمجلس األعلى للجامعات المصرية

   .                        غة وطباعة قائمة المراجعة   صيا  ) 5

   : *                 التوصيف الوظيفي            قائمة مراجعة  )  1- 2 / 7 / 0 (

                                                                                          خاصة برصد وجمع البيانات والحقائق المكونة للتوصـيف الـوظيفي ألخـصائي المكتبـات              
                                     ؛ وذلك من خالل تحكيمهـا لتكـون         )            محل الدراسة  (                                         والمعلومات بمشروعات المكتبات الرقمية     

                                                            ماد عليها في جمع البيانات والحقائق، كما روعـي فـي                                                   بمثابة أداة علمية ومنهجية يمكن االعت     
                   التسمية الوظيفية،   (                                        الرئيسية الخاصة بالتوصيف الوظيفي                        ممثلة في العناصر                     تكوينها أن تكون    

                                                                                                     المتطلبات العلمية، المتطلبات المهنيـة، المـسئوليات الوظيفيـة، األدوات الفنيـة، المعـايير              

                                                 
   ).                                                                     قائمة مراجعة التوصيف الوظيفي ألخصائي املكتبات واملعلومات بالبيئة الرقمية  :  3               انظر امللحق رقم  (  * 
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        ووجهـت     ).                                     مة في أداء العمل، الراتب المخصص                                               والمقاييس، التطبيقات والتجهيزات المستخد   
                                                                                                   إلى القائمين على أعمال المعالجة الفنية والتنظيم واإلتاحة والتحويل الرقمي ألوعية المعلومات            
ِ                           ومقدمي الخدمات المعلوماتية ضمن مشروعات المكتبة الرقمية التي رِصدت بجمهورية مصر                                                                         

   .       العربية

   :  **   هني                        قائمة مراجعة التأهيل الم  )  2- 2 / 7 / 0 (

                                                                                              خاصة برصد وجمع البيانات والحقائق عن المناهج العلمية الموجهة إلـى تأهيـل أخـصائي               
           توصـيف                       ممثلة فـي عناصـر                                                                  المكتبات والمعلومات الرقمية، وروعي في تكوينها أن تكون         

                                                                             مسمى المقرر، أهداف المقرر، المكونـات العلميـة، الـساعات المعتمـدة             (                   المقررات العلمية   
                                                                                ، الفترة الدراسية، مستوى الدراسة، الشعبة التي يتبعها، الفصل الدراسـي،            )  ية     العمل  /        النظرية (

   ).                                                              ، توصيف مختصر، الجامعة والكلية، القسم العلمي، الدولـة         )       اختياري  /       إجباري (             نوع المقرر   
                                                                                                 ووجهت إلى السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القائمين على األقـسام العلميـة لعلـوم               

                                   ُ       ِ                                 ت التابعة للجامعات المصرية، وقد اعتُمدت من ِقبـل مـشروع االعتمـاد                                المكتبات والمعلوما 
   .                                          وضبط الجودة بالمجلس األعلى للجامعات المصرية

                             لتفريغ بيانـات قائمـة      MS-Access                                                               ومن ثم تم تكوين قاعدة بيانات ارتباطية باستخدام برنامج          
              ات والخـروج                                           للتحليل اإلحـصائي، لرصـد التغيـر       SPSS                                  المراجعة، وإدخالها على برنامج     

   .                                                                  بمؤشرات نسب إحصائية خاصة بمحتوى التوصيف الوظيفي والبرامج التأهيلية

   :                المقابلة الشخصية  )  3- 2 / 7 / 0 (

                                                                                      حيث تمت مجموعة من المقابالت الشخصية مع مجموعة من كبار المسئولين عن مشروعات             
                    بهذه المشروعات؛                                                                                    المكتبات الرقمية والعاملين عليها والمسند إليهم األعمال الفنية والمعلوماتية        

                                                                                             بهدف التعرف على طرق وسياسة التوظيف التي يتبعها المشروع في تعيين واختيار العامـل              
                                                                                               البشري القائم عليه وما تتطلبه هذه المشروعات من مهارات ومتطلبات وظيفية ومهنية يجـب              

         اديميـة                                                                                            توفرها في القائمين عليها، كما تمت مقابالت مع السادة رؤساء األقسام العلميـة واألك             
                                                                                            لعلوم المكتبات والمعلومات محل الدراسة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس للتعرف علـى             
                                                                                                   اتجاهات تعليم المكتبات الرقمية في هذه األقسام ورصد المقررات الموجهة إلى تعليم المكتبـة              
                                                                                               الرقمية ضمن برامج مقررات القسم العلمي وإمكانية تحديـد األهـداف والمحـاور العلميـة               

   .                         وصيف العلمي لهذه المقررات    والت

                                                 
   ).                                                                  قائمة مراجعة التأهيل املهين ألخصائي املكتبات واملعلومات بالبيئة الرقمية  :  4               انظر امللحق رقم  (   ** 
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   :         ومفرداتها        الدراسة         مجتمع  8 / 0

ـ       ً إعالناً  )    248 (     عدد                                        قامت الدراسة برصد وتحليل محتويات                                 بمـشروعات المكتبـات      ً اً          وظيفي
            للوقـوف    )                                                الواليات المتحدة األمريكية، وكندا، واسـتراليا      (       في         متمثلة   ة             للدول األجنبي          الرقمية  

                                                    ية بهذا الصدد، والخروج بمؤشرات يمكن من خاللها                                                على التطورات الجارية في الدول األجنب     
   ,                       ً             ً قياس الواقع العربي عامةً والمصري خاصةً

                                                                                            قامت الدراسة برصد وتجميع التوصيف الوظيفي القائم لعينة طبقية من المكتبات ومراكـز                 ثم
                                           قطاعات مختلفة مـن المكتبـات ومراكـز          )  6 (                                              المعلومات المصرية؛ حيث مثلت العينة بعدد       

  ؛  )                                                                              الوطنية، العامة، المتخصصة، البحثية، الجامعية، شبكات المكتبات والمعلومات        (           المعلومات  
ِ            مكتبة ومركز معلومات؛ ورِصد عدد        )   11 (                  حيث اشتملت على                            ) 77   (  اً للقـائمين           وظيفي  ً اً     توصيف             ً 

   .             على العمل بها

                                                                                                  كما قامت الدراسة برصد وتحليل المقررات الدراسية الموجهة لتعلم المكتبات الرقميـة بعـدد              
         وتحليـل                                                                                   مدرسة لعلوم المكتبات والمعلومات بكل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا،             )   56 (

                                                                        مسمى المقرر، الجامعة، المعهد أو الكلية، فصول الدراسـة، مـستوى            (                  محتويات توصيفها   
                                       بما يسمح بالتعرف علـى االتجاهـات       )                                                    الدراسة، الدولة، األهداف المنشودة محتويات المقرر     

   .                                                                دول األجنبية لتأهيل وتعليم أخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية بها              العالمية في ال

                                                                       مقررات دراسية موجهة لتعليم المكتبات الرقمية بالمـدارس وأقـسام            )  5 (                      كذلك تم تجميع عدد     
                                                                                                  المكتبات والمعلومات العربية، وتحليل محتوياتها بما يساعد في التعرف علـى واقـع تعلـيم               

                            أقسام علمية تنتمـي لــ        )  5 (                          اشتملت العينة على عدد                  لعربي، حيث                                المكتبات الرقمية بالعالم ا   
                                                                      جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، سـلطنة عمـان،           (                دول عربية هي      )  4 (

                       ، للتعرف على الخـصائص           تم رصده                      قسم علمي بالوطن العربي  )   26 (          من واقع  )            دولة الكويت 
   .            ومحتوياتها                              العلمية والوصفية لهذه المقررات

                               باألقسام العلمية التي طـبقن                                                       اللوائح األكاديمية وتوصيفات المقررات الدراسية                  تم تجميع      كذلك
                       أقسام أكاديمية علمية     )  6 (     عدد                                                                     معايير الجودة واالعتماد حتى إتمام دراسة الباحث، والتي بلغت          

  ة                           منهم على مقررات أكاديمي     )  2 (                    ، واشتملت الئحتان                                   لمجلس األعلى للجامعات المصرية           تابعة ل 
                                      قسم المكتبـات والوثـائق وتقنيـة                                                                 موجهة إلى تعليم المكتبات الرقمية؛ األولى ضمن برامج         

                     ؛ والثانية ضمن برامج  )    2005  /     2004 (                             في الالئحة الدراسية لعام                                المعلومات بجامعة القـاهرة   
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  ،  )    2006  /     2005 (                                 في الالئحة الدراسية لعـام                                                  قسم المكتبات والمعلومات بجامعة عين شمس     
   .                                                   يلهما بالمقررات الدراسية حتى االنتهاء من هذه الدراسة           رغم عدم تفع

                                                                                                    في حين خلت كافة البرامج التعليمية الخاصة بباقي أقـسام المكتبـات والمعلومـات التابعـة                
                                                                                                  للجامعات المصرية من أي برنامج تعليمي موجه إلى تعليم المكتبات الرقميـة، مـع اشـتمال                

                                                ات بها تختص بالبيئـة الرقميـة للمكتبـات                                                     عناصر توصيف مقرراتها الدراسية على تطوير     
                                       أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات       ):  2 (                                              ومراكز المعلومات، وهي موضحة بالجدول رقم       

   .                   المصرية محل الدراسة

   :                الدراسات السابقة   9 / 0

قد                 مت العديد من المقاالت العلمية تحليالً للتوصيف الوظيفي الخـاص بأخـصائيي المكتبـات                                                         ً                                  
                                                              أنماط وخصائص التغيرات الداخلة في المهـام الوظيفيـة                             خالل التعرف على                 والمعلومات من 

                                  وتوصيف الوظائف بالعديد مـن                                      حيث حظي موضوع تحليل محتوى        ً                      وفقًا للتطورات المتغيرة؛  
               ُ                                                                                 الدراسات التي طُبقت في الدول الغربية وغيرها من دول العالم المتقدم، فيما حظي الموضوع              

   .                     لمية بالمنطقة العربية                           بندرة شديدة في الدراسات الع

                                                                      تمت خالل الفترة القائمة عليها دراسة الباحث كانت موجهة إلى التعرف علـى       التي          فالدراسات
                                                       استعراض العوائق التـي تواجـه خريجـي المكتبـات           و       السوق       دراسة  :                      أحد الجوانب التالية  

              سوق العمل                                                                                     والمعلومات في عمليات التوظيف التقليدي أو شبه المتطور، أو التعرف على حجم           
                                                                                          ومدى توفر الفرص لتوظيف أخصائي المكتبات والمعلومات، أو إلقاء الضوء علـى موقـف              
                                                                                                 التغيرات الداخلة في وظيفة أخصائي المكتبات والمعلومات متأثرا بالتغيرات التكنولوجية فـي            

  س                                                                                                 شكلها العام، أو دراسة مدى ضرورة إعادة النظر في المقررات التعليمية والتأهيلية بالمدار            
   .                                                                    واألقسام العلمية كضرورة من ضروريات التوظيف ومتطلبات سوق العمل الحالية

                                                  على السواء فيما يختص بدراسة التوظيف الوظيفي         )                  األجنبية والعربية  (                        وتزداد ندرة الدراسات    
                                                                                                ألخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية، ويكاد يكون غير متاح من هذه الدراسات ما هو قائم              

                                                                             يق، في حين أن المحاوالت المتاحة هي رصـد للتغيـرات الظاهريـة فـي                               بشكل متعمق ودق  
                                                                                            الوظائف العامة، وتسير على الخطوط العريضة لمهنة المكتبات والمعلومـات فـي العـصر              
                                                                                               المعلوماتي الحديث مع اإلشارة السريعة إلى الوظائف المعلوماتية والمهنية ألخصائي المكتبات           

   .                  والمعلومات الرقمية
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    طالع               من خالل اال             واألجنبي          العربي          الفكري                                     ح الذي قام به الباحث في اإلنتاج                   من خالل المس   و
                                          اإلنتاج الفكري العربي لمجال المكتبـات            دليل     :             ومن أهمها   ،              الحاصرة له            ليوجرافيات ب   الب     على  

                         في الجانب العربـي،                                             لألستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الهادي       )     2000  -    1976   (          والمعلومات
 International Dissertation                                         الجامعية لعلـوم المكتبـات والمعلومـات                          وقاعدة بيانات الرسائل 

Abstracts     مستخلـصات                        وكذلك قاعدة بيانات       ،                                                       بالشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية           
                                             اإلنتـاج الفكـري فـي علـوم المكتبـات                             وقاعدة بيانات     ،LISA                            علوم المكتبات والمعلومات    

                                        والمتاحة بالمكتبة المركزيـة لجامعـة   Library Literature & Information Science            والمعلومات
             ومـن خـالل                                                                                 وقاعدة بيانات الرسائل الجامعية بالمكتبة المركزية لجامعة عين شمس،                 حلوان،

                               ، ومتابعة الدراسات العليـا             األخرى                                                        البحث في فهارس المكتبات المركزية للجامعات المصرية      
   في عناوين الرسائل المسج                              مجموعة          وجود                            هي قيد البحث؛ خلص إلى             يجازها و     إ    جرى          لة التي       

              ويمكن سرد    ،                                                                                من الدراسات العلمية التي يمكن أن تكون ذات صلة أو مرتبطة بموضوع البحث            
   :                             هذه الدراسات على النحو التالي

   :           دراسات عامة   1 / 9 / 0

        القـوى     : "                          رسالة دكتـوراه بعنـوان      )     1995 (                            ثناء إبراهيم موسى فرحات                  قدمت الباحثة     )  1 (
                   دراسـة تحليليـة      :                                                                   في مكتبات البحث ومراكز المعلومات في جمهورية مصر العربية                العاملة

                                                              ؛ حيث أتت هذه الدراسة لتهدف إلى دراسة الهيكل الخـاص           17 "                           للواقع ووضع خطة للمستقبل   
                                                                                            بالعمالة في المكتبات األكاديمية والمتخصصة ومراكز المعلومات في جمهورية مصر العربية؛           

                                                      للقوى العاملة المؤهلة للعمل في هـذه المكتبـات           )        عاما   20 (   ل                             وذلك لوضع خطة طويلة األج    
                    واستخدمت في ذلـك      .                                                                          ومراكز المعلومات، وما يتطلبه االحتياج العلمي من القوى العاملة بها         

                                                                                                المنهج التحليل الوصفي للتوصل إلى مجموعة من النتائج، والتي من أهمها وجود خلـل فـي                
                                                       ية والبحثية ومراكز المعلومات المتخصصة من الناحية                                               هيكل العمالة الخاص بالمكتبات األكاديم    

                                                                                                   العددية والنوعية، وعدم توازن بين العرض والطلب على القوى العاملة بها، كمـا أن تعيـين                
                                                                                                  القوى العاملة في تلك المكتبات يجري بطرقة عشوائية ودون تخطيط للمتطلبات الفعليـة كمـا               

   .                        العمل الفعلي ومتطلباته                                        ونوعا؛ وذلك نتيجة عدم القياس العلمي لحجم

                                                                                               دراسة الباحث عن تلك الدراسة في كون أن الدراسة التي قامت بهـا الباحثـة ثنـاء                        وتختلف
          البحثيـة    /                          ما المكتبات األكاديميـة        وه  ،                                                    إبراهيم فرحات قد اقتصرت على نوعين من المكتبات       

                  ي والدور القديم                                                                                   والمتخصصة، وتمت في دراسة القوى العاملة بهذه المكتبات من الجانب التقليد          
                                                                                                 ألخصائي المكتبات والمعلومات بها، والتعرف على توصيفه وتوظيفه في بيئة المكتبة التقليدية،            
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                                                             تعمل على دراسة المتطلبات الوظيفية والقـدرات العلميـة          ف                                       أما دراسة الباحث التي بين أيدينا       
  –       قميـة            مكتبـات ر  (                                                                     الخاصة بأخصائي المكتبات والمعلومات الذي يعمل فـي بيئـة رقميـة        

   ً ًئا                                                                     وهو ما خرجت عنه الباحثة في دراستها السابقة ولم تذكر شـي             ، )                      مجموعات وخدمات رقمية  
   .                                                            نظرا الرتباط الدراستين بفترتين مختلفتين من التطورات الجارية   عنه

                   الرضـا الـوظيفي       : "                   دراسة تحت عنـوان     )     2003   (                      سيد شعبان عبده حامد                قدم الباحث     )  2 (
  ، 18 "                                              دراسة تحليلية تقويمية للعوامل المؤثرة فيه       :         ني سويف                             ائي المكتبات في محافظة ب       ألخص

                                                                                           وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لـدى أخـصائيي المكتبـات               
                                                                                            والمعلومات من خالل االرتفاع أو االنخفاض، والتعرف على التأثيرات اإليجابيـة والـسلبية             

                                           ة من أخـصائيي المكتبـات والمعلومـات                                                            للعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي لمجتمع الدراس      
                                                                                            بمكتبات محافظة بني سويف، والعمل على دراسة المشكالت التي تواجههم والعمل على إيجاد             
                                                                                            حلول لها، واقتصرت على دراسة العاملين بالمكتبات الجامعية والعامة والمتخصصة بمحافظة           

                              اتها التـي تقـدمها إلـى                                                                            بني سويف والتي تتخذ أكثرها الجانب التقليدي في مجموعاتها وخدم         
   .               المستفيدين منها

                                                                                            دراسة الباحث عن تلك الدراسة في كون الدراسة التي بين أيدينا تعمل على دراسـة                      وتختلف
                                                                                              أخصائي المكتبات والمعلومات القائم على المكتبات المصرية الرقميـة أو ذات المجموعـات             

                                فيه من جانـب، والمـؤهالت                                                                      الرقمية من خالل المتطلبات الوظيفية والمهنية الواجب توفرها       
                                                                                                    العلمية والمقررات األكاديمية التي تساعده على التعامل مع متغيـرات البيئـة الرقميـة ألداء               

   .                         األعمال التي تسند إليه بها

      تحـت    )          دكتـوراه   /                 أطروحة جامعيـة   (           بدراسة    )    2004   (                عماد عيسى صالح               قام الباحث     )  3 (
                                 تطبيقيـة للمتطلبـات الفنيـة               دراسـة     :                                         مشروعات المكتبة الرقميـة فـي مـصر          : "     عنوان

                                                                    الدراسة التعريف المنهجي لمصطلح المكتبة الرقمية مـن خـالل            ت             ؛ حيث تناول  19 "         والوظيفية
                                                                                         تحليل ورصد االتجاهات العددية والنوعية لإلنتاج الفكري، وعرض للمشروعات الرقمية على           

          يات إدارة                                                                                    مستوى دول العالم، ثم التعرف على المتطلبات الفنية من حيث خصائص نظم وبرمج            
                                                                                               المحتوى الرقمي ووصف العتاد وشبكات االتصال، ثم أثر القضايا المرتبطة بالمكتبات الرقمية            
                                                                                              على اإلجراءات والوظائف من حيث تنمية المقتنيات والضبط الببليوجرافي، وتنتهي بالرقمنـة            

   .                                                                       والحفظ الرقمي، وتعتبر الدراسة األولى من نوعها في مشروعات المكتبة الرقمية
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                                                                                                دراسة الباحث التي بين أيدينا عن هذه الدراسة في تناولها للتغيرات التـي أدخلتهـا                  لف    وتخت
  )                                                         المسميات والمسئوليات والمتطلبات العلميـة والمهنيـة       (                                       البيئة الرقمية في التوصيف الوظيفي      

                                                                                            ألخصائي المكتبات والمعلومات بالمكتبات ومراكز المعلومات ومدى إمكانية سد متطلبات تلك           
                                                                                           ن خالل التأهيل المهني العلمي والمتمثل في المقررات الدراسية وبرامج تعليم المكتبات                     البيئة م 

                                                                                                  الرقمية التي تحويها مقررات وبرامج أقسام المكتبـات والمعلومـات التابعـة لكليـة اآلداب               
   .                                                                               بالجامعات المصرية، وهو ما لم تتناوله الدراسة التي قام بها الباحث عماد عيسى صالح

   :               التوصيف الوظيفي       دراسات    2 / 9 / 0

   :                الدراسات األجنبية   1  –   2 / 9 / 0

                                 م؛ حيث هدفت إلـى التعـرف علـى        1994      عام Yuan Zhou( 20   (        يوان زهو          أتت دراسة   )  1 (
                                                                                              االتجاهات الخاصة بالمهارات التكنولوجية المبنية على استخدامات الحاسب اآللي والداخلة في           

                                        ومراكز المعلومات األكاديمية والبحثية،                                                               المهام الوظيفية والمسميات المهنية للعاملين بالمكتبات       
                                                                                               من خالل تحليل المحتوى الوظيفي والمسميات الوظيفية المعلن عنها عبر المكتبات الجامعيـة             

   .                                              م ضمن اإلعالميات اإلخبارية الخاصة بنشرات المكتبات    1994      إلى     1974              خالل الفترة من 

                            ئي المكتبـات األكاديميـة                               ً                                      حيث توصلت إلى أن هناك كثرةً في الوظائف المعلن عنها ألخصا          
                                                                                               والبحثية، والتي تغلب عليها ارتباطات مباشرة بالمهارات التكنولوجية؛ حيث أصبح اسـتخدام            

   .                                 ً                                 تقنيات الحاسب اآللي يمثل جزءا مكمالً ألداء المهام واألدوار الوظيفية لهم

     تبات                                      م بتحليل الوظائف المعلن عنها خالل المك    1996      عام Hoge Xu( 21   (          هونج إيكسو    قام   )  2 (
                                                    م لفحص التطورات الوظيفيـة التـي أثـرت فـي               1990        إلى       1971                           األمريكية في الفترة بين     

                       ، وجرت دراسـتها علـى   Libraries Automated                                          المسئوليات الوظيفية من خالل ميكنة المكتبات 
  )                   الخدمة المرجعيـة   (                       والخدمات المعلوماتية     )        الفهرسة (                                          تحليل الوظائف المرتبطة باإلعداد الفني      

   .                  المكتبات األكاديمية        في نطاق 

                                                إلـى الحاجـة الملحـة إلـى المهـارات                      هونج إيكسو                                         وتوصلت نتائج الدراسة التي قام بها       
                                                                               ٍّ                    التكنولوجية المبنية على استخدام تطبيقات الحاسب اآللي وأداء المهام الوظيفية في كـلٍّ مـن               

    ).                        الفهرسة والخدمة المرجعية (                           القطاعين المخصصين بالدراسة 

      ً                           تحليالً خاصا بالتوصيفات الوظيفية Gary White( 22 (          جاري وايت       م عرض  9   199       في عام   )  3 (
                                                                                                المعلن عنها، والتي تخص العمل المهني في المكتبات األكاديمية بالواليات المتحدة األمريكـي             
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                                                                                                لدارسي علوم المكتبات والمعلومات؛ حيث قام بدراسة التغيـرات الداخلـة فـي التوصـيفات               
   :                        ثالثة قطاعات رئيسية؛ هي                  َّ      الوظيفية، والتي مثَّلها في

                                                               مثل التطبيقات المرتبطة بتقنية الحاسب اآللـي، والمهـارات           :                   المهارات المساندة  - 1
   .                      اللغوية بخالف اللغة األم

                                                    مثل الفهرسة، التكشيف واالستخالص، التصنيف، الخدمة        :                      مهارات وظيفية مهنية   - 2
  .   إلخ    ...         المرجعية

                             ثة، مهارات التعامـل مـع                                          مهارات البحث عن فرص العمل الحدي       :             مهارات عامة  - 3
  .   إلخ    ...                       األشخاص، العالقات العامة

         أخـصائي    :                                                                                 وقام بتحليل الوظائف المعلن عنها في إطار موضـوعات مهنيـة محـددة فـي              
                                                                                        المجموعات الموضوعية، أخصائي إدارة المقتنيات، مفهرس الـدوريات، أخـصائي الحفـظ            

   .        والتزويد

                                         نات الوظيفية المنشورة والمعلن عنهـا                     م بتحليل اإلعال      2000        عام   Cullen( 23   (   ولنـ  ك     قام  )  4 (
                                                                     ً                    في مجموعة من الصحف األيرلندية خالل عام، والتي أوضحت أن هناك تنوعا ملحوظًا فـي               
                                                                                                     المتطلبات المهنية والعلمية المطلوبة في الوظائف المعلن عنها، وأن أكثر هذه المهارات طلبـا              

                  َ ْ           كمتطلب أساسي فـي شَـغْل                                                                   هي مهارات االتصال وإدارة وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث أتت       
                                                                                               الوظائف المعلن عنها، وأن أكثر المؤسسات التي تتطلب مثل هذه المهارات هـي المكتبـات               

   .                 األكاديمية والعامة

                                     م، من خالل تحليل محتويـات نحـو            2001                          دراسة استكشافية عام     Linda( 24   (     ليندا      قدمت    )  5 (
                                   بات األكاديميـة، للتعـرف علـى            ً                                                 إعالنًا وظيفيا ألخصائي المكتبات والمعلومات بالمكت         250

                                                                                            المتطلبات التكنولوجية المرتبطة بهذه الوظائف، وتوصلت خالل دراستها إلى تحديد خريطـة            
       ِّ                                                   فئة تمثِّل المهارات والمتطلبـات المرتبطـة بتطبيقـات           )                         ) 13             أبعاد المفاهيم التي حددت بنحو      

   .       معلومات                                                         الحاسب اآللي والسمات السلوكية والشخصية ألخصائي المكتبات وال

                        والتي قامـت بتحليـل    ، م    2001    عام   Lynch & Smith( 25   (           لينش و سميث        ٍّ    دراسة كلٍّ من   )  6 (
            م إلى عام       1973                                                                                  الوظائف المنشورة في مجلة المكتبات األكاديمية األمريكية في الفترة بين عام            

            من مهام    ا                                           ً               أن وظائف المكتبات األكاديمية بدأت تشهد تحوالً كبير                            ، والتي توصلت إلى    م    1998
       اإلرشاد                                                                                               المكتبات التقليدية إلى مهام تجميع أكثر من مجال وظيفي في آن واحد، وأشارا إلى أن                
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             والخدمـة                                        ً           أ من متطلبات عمل خدمات المعلومـات عامـةً                   ال يتجز                            وتعلم التقنية أصبح جزءا   
     .                 المرجعية بشكل خاص

      فيـة                                             م؛ في دراسـة لتحليـل اإلعالنـات الوظي            2002        عام   Heimer( 26   (     هيمـر   ت       توصل  ) 7 (
          ديـسمبر   :     1989         ينـاير    (                   مـن الزمـان                َّ         ، والتي غطَّت عقدا                               ألخصائي المكتبات والمعلومات  

                                                                                      والتي اختصت بتحليل وظائف المكتبات الرقمية المنشورة فـي مجلـة المكتبـات               ، ) م    1998
                تتطلب مهـارات                                ها بيئة المكتبات الرقمية                                  أن الوظائف التي استحدثت     ى     إل -                   األكاديمية األمريكية 

                                                ، وخدمات التوجيه والخدمة المرجعيـة بـشكل                                ً      من خدمات المعلومات عامةً       ٍّ   كلٍّ              تكنولوجية في 
     .                                                    أكثر، وخدمات الدعم الفني، وتنمية المجموعات، والتدريب

                       م، تحليـل اإلعالنـات         2006                            وزمالئها القائمة عـام      Mary( 27   (     مـاري                استهدفت دراسة     )  8 (
                              اليـات المتحـدة األمريكيـة                                                     ٍّ               الخاصة بتوظيف أخصائيي المكتبات والمعلومات في كلٍّ من الو        

                             ٍّ                    مقارنة اإلعالنات الوظيفية في كلٍّ من الواليـات          :     األول  :                                   وأستراليا، من خالل مستويين؛ هما    
              دراسة عينـة     :            م، والثاني     2004                  أسابيع خالل عام      )  8 (                         وأستراليا على مدار      ة                المتحدة األمريكي 

  )     2004   ،      1994   ،      1984   ،      1974 (                                                           من اإلعالنات الوظيفية األسترالية قوامها شهر من األعوام         
                                                                                            أي كل عشر سنوات، وتحليل المحتوى الخاص بكلتا المستويين باستخدام البرنامج اإلحصائي؛            
                                                                                         حيث توصلت إلى وجود نقص متزايد في مستوى وضوح المهـارات والمتطلبـات العلميـة               

   الت                                                                                       المطلوبة، وأن إعالنات التوظيف بالواليات المتحدة األمريكية تفوقت في اهتمامها بـالمؤه      
   .                                        والمتطلبات المهنية على نظيرتها بأستراليا

   :                الدراسات العربية   2  –   2 / 9 / 0

                           م، دراسة تحليلية إلعالنات        2001            في عام    28                         عزة سلطان وفاطمة مصطفى          ٌّ       قدمت كلٌّ من      )  1 (
           م؛ بهـدف       2000                  حتـى مـايو          1999                                                          التوظيف المنشورة بجريدة األهرام في الفترة من يناير         

                                                                 لعمل والتحـديات التـي تواجـه خريجـي أقـسام المكتبـات                                          التعرف على احتياجات سوق ا    
                                                                                          والمعلومات والوثاق بجمهورية مصر العربية، وخلصت الدراسة إلى أن المتخصصين مهنيـا            

                                                                      من إجمالي المشتغلين في المكتبات ومراكز المعلومات المصرية، وأن           %      10.19              يمثلون نسبة   
                                   مكتبات ومراكز المعلومات، وأرجعا                                                           هناك متخصصين أكاديميين ال يجدون فرصة عمل بهذه ال        

   .                                                   من اإلعالنات الوظيفية لم تشترط التخصص العلمي األكاديمي  %   27                   ذلك إلى أن أكثر من 

                                       م، توصيف الوظـائف فـي المكتبـات            2001        عام   29        فرحات              إبراهيم موسى       ثناء             تناولت  ) 2 (
ـ                  ات                                                                                         األكاديمية والبحثية في جامعات القاهرة وعين شمس واألزهـر، بهـدف بقيـاس اتجاه
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                                                                                             المسئولين اإلداريين عن هذه المكتبات إلى تحليل توصيف الوظائف فـي مكتبـاتهم؛ حيـث               
                                                ً                أن المكتبات الجامعية بالقـاهرة الكبـرى ال تعـد تحلـيالً              :                              فرضت أربعة عوامل تتمثل في    

                                                                                              للوظائف، أن معظم مديري ورؤساء األقسام والعاملين بالمكتبات الجامعية ال يعلمون بوجـود             
                                                                             ئف خاصة بمكتباتهم، أن التوصيف الوظيفي بالمكتبات الجامعية ال يـستخدم                           أدلة توصيف وظا  

                                   ً                                                               في جميع مجاالت إدارة العاملين، إضافةً إلى أنه ال يعبر عن وظائف المكتبة كمـا يجـب أن                  
   .    تكون

                                                                                            حيث استهدفت الدراسة التعرف على نظم تحليل وتوصيف الوظائف في المكتبـات الجامعيـة              
                                                                  حقيق األهداف المرجوة منها، وقياس اتجاهـات مـديري ورؤسـاء                                       لتحديد مدى فاعليتها في ت    

   .                                                                           األقسام والعاملين في المكتبات محل الدراسة إلى تحليل وتوصيف الوظائف بمكتباتهم

                                                          ً                                        وخلصت إلى أن المكتبات الجامعية بالقاهرة الكبرى ال تعد تحليالً للوظائف، وأن نسبة كبيـرة               
                             من العاملين بالمكتبـات ال        %)   82 (            األقسام و                             من مديري المكتبات ورؤساء      %)   74 (          تصل إلى   

                                                                                          يعلمون بوجود دليل لتوصيف الوظائف الخاصة بمكتباتهم، وأنهم يتبعون التوصيف الموضوع           
    ).                                       وهو تحليل وظائف من جانب إداري وليس مهني (                                    من المؤسسة األم التي تتبعها المكتبة، 

        عقـود      ال       ثالثـة                 حيث أكـد أن         م؛      2007                   دراسة أتمها عام      30                       حمود بن أحمد الشنبري        قدم    )  3 (
     طرق    في      تغير       صاحبه   ؛            والمعلومات        االتصال        تقنيات    في   ا      مضطرد   ا     تطور             قد شهدت           الماضية

   .        المؤسسات     تلك       خدمات         مستخدمي        تطلعات    في        ازدياد   و         المعلومات        مؤسسات    في       العمل      أداء

                                                                                         حيث هدف بدراسته الخاصة بتحليل محتوى إعالنات وظيفة أخصائي المكتبات والمعلومـات           
                       التعرف على متطلبـات                    ٍّ                                                       المنشورة في كلٍّ من جريدة عكاظ وجريدة الرياض وجريدة اليوم إلى          

                      السعودية عبر ثالثـة                         ي المملكة العربية   ف                                                  واتجاهات سوق عمل أخصائي المكتبات والمعلومات       
         العمـل               متطلبات سـوق    ما   :                                             الماضية؛ وذلك من خالل اإلجابة عن عدة تساؤالت؛ هي        العقود

             والمهـارات          الكفاءات    وما           الزمنية؟        والحقبة       القطاع     لنوع        بالنسبة           والمعلومات   ات      المكتب       ألخصائي
ـ   ؟     عنها       المعلن        الوظائف   في       العمل     صاحب    نها   دو     التي         والشخصية         والتقنية        المهنية وكيف تغي          رت    

                                                            الماضية؟ وما هي االتجاهات المستقبلية لتوظيف أخصائي المكتبات     عقود    ال    ثالثة    مدة    خالل    هذه
   .                                         ت في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية؟         والمعلوما

                                                   وظيفة، إلى وجود طلب متزايـد علـى التوظيـف            )    271 (                                وخلصت الدراسة من خالل تحليل      
           ً                                                                                    المهني عامةً، وتفوق ملحوظ في نسب المهارات التقنية والسلوكية والشخـصية فـي القطـاع               
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ـ                         ات وتوظيـف                                                                            الخاص، مع وجود مؤشرات توجه إلى مضاعفة الطلب على خدمات المعلوم
   .                                                                     كفاءات مهنية وفنية متخصصة في التقنية من خارج تخصص المكتبات والمعلومات

                                               م، بدراسة تحليليـة عـن المـسميات الوظيفيـة         2007         في عام 31              عماد عيسى صالح     قام    )  4 (
                                                                                         ألخصائي المكتبات والمعلومات وتوصيفاتها في المجتمع الرقمي؛ حيث لمس الباحث ظهـور            

                                                                يفية الحديثة ألعضاء جماعات النقاش المتخصصة في التطبيقـات                                   مجموعة من المسميات الوظ   
                                                                                             التكنولوجية بالمكتبات ومراكز المعلومات، مع وجود تباين واضح بـين عناصـر محتويـات              
                                                                                          اإلعالنات الوظيفية األجنبية في استخدامها عناصر تفصيلية للمؤهالت والمتطلبات والـشروط           

                                                 وبين المحتوى العربي، مع غيـاب توصـيفات                                                      الواجب توفرها لشاغلي الوظائف المعلن عنها     
                                                                                             الوظائف لبعض المكتبات ومراكز المعلومات المصرية خاصة لما تمثله من أداة ضبط وتقييم             

   .                            األداء للعاملين بهذه المكتبات

                                                                                              حيث قام الباحث برصد اتجاهات سوق العمل واحتياجاته والتعرف على مدى تأثير التقنيـات              
                                                                محتوى طلبات التوظيف والمسميات الوظيفية المعلن عنها علـى                                       الحديثة فيه من خالل تحليل      

                                                                                       المستويين العربي واألجنبي، مع وضع تصور مقترح لتصنيف وظيفي ألخـصائي المكتبـات             
   .                                                      والمعلومات على المستوى النوعي واإلداري والتخصصي والشكلي

             المهنيـة                                   تعكس إعالنات الوظائف المصطلحات    (                                             وسارت الدراسة على التحقق من فرضية أنه        
                ؛ وذلـك مـن      )                                                 ً                         المستخدمة، ومتطلبات المهنة والمتغيرات األكثر أهميةً لمؤسسات المعلومات       

ٍ                                              إعالن توظيٍف عربيا أمكن للباحث حصرها في الفتـرة            )   74 (            خالل تحليل             )    2001         أبريـل    -  
                                    إعالنات توظيف أجنبـي مـن خـالل          )    103 (                          مع حذف المكررات، وحصر       )     2007        فبراير  

         يناير  –    2003        ديسمبر   (                                                   تمام بالمصادر اإللكترونية بالمكتبات في الفترة                          مراسالت جماعات االه  
2007    .(    

       أمـين   (                    العربيـة هـي       ة                                                                 وتوصل إلى أن أكثر المصطلحات المستخدمة في المسميات الوظيفي        
         أخـصائي   (                                                                        ؛ حيث سجل الصدارة في المسميات المستخدمة، وأن اسـتخدام مـسمى              )       المكتبة

                                                         ببطء في المنطقة العربية، وعلى النقـيض منـه فـي                          ما زال يزحف      )                     المكتبات والمعلومات 
  ) Librarian                                أخصائي المكتبات والمعلومـات      (                                                 الجانب األجنبي بدأ زيادة شيوع استخدام مسمى        

                                                                                             في أكثر الوظائف، في حين أن المصطلحات الشائعة في الجانب األجنبـي هـي مترادفتـان                
Digital  –              رقمي، إلكتروني ( , Electronic( باطًا بالمصادر والخدمات                 ، وأنهما أكثر ارت                   ً   .   
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                                                                                             كما أشارت الدراسة إلى زيادة وعي سوق العمل بأهمية المتخصص ذي الخبـرة بالمكتبـات               
                                                                                                 ونظم الميكنة بها، وأن التأهيل العلمي أصبح يوضع في الحسبان لدى العديد من المؤسـسات                

        علميـة                                                                                          التي تعلن عن وظائفها الشاغرة في المكتبات ومراكز المعلومات، خاصـة الدرجـة ال             
  ،  )                                  ماجستير في المكتبات المعلومـات     ( و  )                                بكالوريوس المكتبات والمعلومات    /       ليسانس (         المهنية  

                            وأهمية تقديمه على الجانـب                                                                   وهو يدل على وعي المجتمعات العربية بأهمية التخصص العلمي          
   .       الوظيفي

ـ                                                    ، بدراسة حالة للقوى العاملة بالمكتبات األكاديم          2008        عام   32                 شريف كامل شاهين       قام    )  5 (    ة   ي
                                                                                               ومستحدثات القرن الحادي والعشرين مع التطبيق على المكتبة المركزيـة الجديـدة لجامعـة              
                                                                                                القاهرة؛ حيث استعرضت واقع حال المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة وتجربة التطوير            
                                     ُ                                                                بها وبوظائفها الفنية المختلفة وما استُحدث بها من تطبيقات وتقنيات من شأنها خدمة العمليـة               

   .                                                                              تعليمية والبحث العلمي من جانب، ورفعة القدرات الوظيفية للعاملين بها من جانب آخر  ال

   :        ل المهني ي     التأه       دراسات    3 / 9 / 0

   :                الدراسات األجنبية   1  –   3 / 9 / 0

       فـي  Amanda Spink & Collen Cool( 33   (                      ماندا سبينك وكولين كول أ                ٌّ    دراسة قام بها كلٌّ من   )  1 (
                                                         والمناهج الدراسية الموجهة إلى تعلـيم المكتبـات                                       م؛ حيث أجريا مسحا للمقررات        1999     عام  

                                                                                                  الرقمية، وناقشا من خاللها التنامي الكمي لتمويل دراسات وبحوث المكتبات الرقميـة، وقـدما              
                                                  حصر الجامعات التي تقدم مقررات دراسـية فـي           :      ً                                 تحليالً ألبعاد هذا الموضوع يشتمل على     

                                                 ها، والمرحلة الدراسية التي تتدرج ضمنها تلك                                                     المكتبات الرقمية، وتخصص الكليات التي تقدم     
                                                وقد اعتمدت الدراسة علـى توزيـع اسـتبيان           .                                           المقررات، وتوصيف المحتوى العلمي للمقرر    

                                                                                              مكون من ثالثة أسئلة على أعضاء هيئة التدريس في مجالي المكتبـات وعلـوم المعلومـات                
                           كتبات الرقمية، باإلضـافة                                                                   والحاسبات، وعلى جماعات االهتمام الخاصة بدراسات وتطوير الم       

   .                                                                         إلى فحص بعض مواقع مدارس المكتبات وعلوم المعلومات المتاحة عبر شبكة اإلنترنت

                                                                                                  حيث أوضحت الدراسة أنه ليس هناك اتفاق على تحديد ما يسمى بالمكتبات الرقمية أو تحديـد                
    رين                                                                                        ما يشتمل عليه المقرر الدراسي الخاص بها من عناصر، وخلصت نتائجها إلى وجود عش             

                                                                                               مؤسسة تعليمية؛ تدخل أغلبها في إطار مدارس دراسات المكتبات وعلـوم المعلومـات تقـدم               
                                                                                               مقررات دراسية موجهة إلى تعليم المكتبات الرقمية، وأن معظم هذه المقررات تـدرس علـى               

                                                     ، وتركز معظمها على قضايا التقنيات وبناء النظم         )         الماجستير (                                   مستوى المرحلة الجامعية الثانية     
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                        وإمكانات اإلفادة من                                          درجة التركيز على دراسات المستفيدين                                   مجموعات الرقمية، بينما تقل        وال
   .                المكتبات الرقمية

      إلـى                 م، والتي خلصت    2000      عام Chutima Sacchanand( 34                 شوتيما ساكشاناند  (      دراسة   )  2 (
     زادت     ية                    السياسية والتكنولوج  و                                  البيئة االجتماعية واالقتصادية       في                          أن التغيرات الجارية            استنتاج

            من األهمية الكبرى لوجود المنظمات القائمة على تنظيم وحفظ وبث المعلومات وما تقد                                                                                           مه من       
           خـر فـي                                         ؛ مما أظهر تغيرات على الجانب اآل                                                    خدمات تقابل االحتياجات الدفينة لدى المجتمع     
   ؛                                            وأخصائيي المكتبات والمعلومات بوجه خاص                                               ً      تأهيل وتكوين العاملين بمجال المعلومات عامةً     

          حيث ساعدت التكنولوجيا الحديثة على اختفاء الحواجز الجغرافية للمكتبات، وأوجدت نوع                                                                                            ا من      
   .                    في مصادر المعلومات       التشابك

                   م بـإجراء دراسـة       2001        عـام  Saechan Chumchit( 35             سيشان شومشيت  (           قام الباحث   )  3 (
           بجنـوب    ن ي                                                         احتياجات التعليم المستمر ألخصائيي المكتبات األكـاديمي         : "                   دكتوراه تحت عنوان  

                                                                                         ؛ حيث قام بدراسة التعليم المستمر ألخصائيي المكتبات األكاديميين ومديري المكتبـات             "      تايالند
                                                                                                  الجامعية في جنوب تايالند، ومدى تأثير التعليم المستمر على مقابلة االحتياجات التكنولوجيـة             

            نموذجين من                                                                                     الحديثة للمكتبيين واستحواذهم على رضاء مديري المكتبات؛ فقام الباحث بتوزيع           
                                                                                           االستبيانات على أخصائيي المكتبات األكاديميين ومديري المكتبات الجامعية؛ وحـصل علـى            

 SPSS 10.0 For   (     محوسب                                                  من نتائج االستبيانات وتحليلها من خالل برنامج إحصائي   %     82.5

Windows (  للخروج بنتائج إحصائية كانت كالتالي                                  :   

         ٍ        مـدير مكتبـٍة،      )   62 (                 مكتبيا متخصصا و    )   26 1 (                                             تتكون مجموعة العينة الخاصة بالدراسة من       
       مـنهم     %)     41.3 (                                    ى بكالوريوس في علوم المكتبات، و                                    من نسبة المكتبيين حاصلون عل       %)   58 (

                حاصـلون علـى       %)     65.4 (                                                                 حاصلون على درجة الماجستير، بينما أغلبية مديري المكتبـات          
              علـى درجـة                    منهم حاصـلون       %)     34.6 (                                                  بكالوريوس المكتبات كأعلى مستوى تعليمي لهم، و      

   .                                              ، ولم يحصل أي من المجموعتين على درجة الدكتوراه         الماجستير

  :                 تفريعـات؛ هـي     )  8 (                                                اهتماما موضوعيا للمجموعتين ينـدرجون تحـت          )   52 (            جرى تكوين   
                                 ، ميكنة المكتبـات، الـشبكات              المحوسبة                                                         اإلنترنت، تكوين المواقع العنكبوتية، تطبيقات البرامج       

   .                                                      قمية، البحث اإللكتروني للمعلومات، موضوعات إدارية مقتناة                              والتعاون المكتبي، المكتبات الر

                                                                                           وأوضحت النتائج أن كال من التفريعات الخاصة باإلنترنت وميكنة المكتبات استحوذت علـى             
                                                                                          أغلب االهتمامات الموضوعية للمكتبيين المتخصصين ومديري المكتبات على السواء، بينمـا           
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                                    إدارة وتنمية المقتنيات، والبحـث       :                تخصصين فقط هي                                          أغلب االهتمامات الخاصة بالمكتبيين الم    
                                                                                               بقواعد البيانات المباشرة، وفهرسة مصادر اإلنترنت، والتشابك والعمل التعاوني بالمكتبـات،           

        العمـل    :                                                                                      وعروض المكتبات الرقمية، أما مديرو المكتبات فكان أفضل اختياراتهم تقـع علـى            
                                            وأخالقيـات المعلومـات، وتقيـيم الـنظم                                                             التعاوني بالمكتبات، وتعليم وتوجيه المـستفيدين،       

   .        والخدمات

                                                              في كونهما تناولتا االهتمام بالنقاط التكنولوجية الخاصة                                              وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث     
                          المعلومات، ومدى تأثر          ومراكز                                                              بتأدية أخصائيي المكتبات والمعلومات ألدوارهم في المكتبات        

          بكونهـا   )        سيـشان  (                تتميز دراسـة           بينما    .        لمكتبات                                             ذلك بالمستوى التعليمي للمكتبيين ومديري ا     
                                                 ، وهو مرحلة الحقة من التعليم األساسي الـذي          )               التدريب الذاتي  (                                 اهتمت بعملية التعليم المستمر     

   .                                 سيتناوله الباحث في دراسته الحالية

   :                الدراسات العربية   2  –   3 / 9 / 0

        فـي           المهنـي            التأهيـل  "  :                      م بدراسة تحت عنوان       1982     عام    36            أنس طاشكندي              قام الباحث     )  1 (
           إجـراء      إلى                    تهدف هذه الدراسة       ،   "            دراسة مسحية   :                       لكة العربية السعودية   م                    مجال المكتبات بالم  

                        وذلـك بعـد اسـتخالص         ؛                                  كتبات بالمملكة العربية السعودية                         التعليم في مجال الم                مسح لبرامج 
                       المجال، كـذلك دراسـة                              من الدول المتقدمة في هذا                                    ٍ الدروس من واقع التأهيل المهني في عدٍد

     إلى                           لبرامج التدريب والتأهيل                                                                    اريخ مراحل تطور التأهيل المهني في المملكة، ووصف وتحليل         ت
             مة في جامعات                     في هذا الحقل والمقد                                                  جانب دراسة ووصف وتحليل البرامج األكاديمية المنتظمة

   .       المملكة

    احل                                                  من مراحل التأهيل قد مارستها معظم الدول كمر                                                 ولقد أوضحت النتائج أن المراحل الثالث     
                                                             المهني للعاملين في حقول المكتبات في المملكة العربيـة                                               متتابعة تسهم في حل مشاكل اإلعداد     

                                                 إليها ضرورات ملحة لإلعداد المهني فـي هـذا                 دعت                           وأنها كانت مراحل طبيعية      ،        السعودية
  ت                                  ت بنفس الظروف والعوامل التي مـر               المملكة قد مر                                  وأن مراحل التأهيل المهني في    ،      المجال

   .                الغربية والعربية                             مراحل التأهيل في سائر الدول    بها 

                                                                                            دراسة الباحث عن تلك الدراسة، في أن الدراسة التي قـام بهـا أنـس طاشـكندي                       وتختلف
                                                                             المملكة العربية السعودية لتحليل ودراسة المناهج التعليمية والمقررات                            اقتصرت حدودها على  

                   ً                      تبات والمعلومات وفقًا لمتطلبات البيئة                                                           األكاديمية المتخصصة في التأهيل المهني ألخصائي المك      
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                                                                                                     التقليدية بالمكتبات ومراكز المعلومات السعودية، بينما عملت الدراسة التي بين أيـدينا علـى              
   .                                                               دراسة متطلبات البيئة الرقمية بالمكتبات ومراكز المعلومات المصرية

        تنميـة     : " ن         تحت عنوا    م      1993     عام    37                         محسن السيد حسن العريني           الباحث                   دراسة قام بها      )  2 (
           ، وهـدفت    "                       دراسة نظرية تطبيقيـة     :                                                        مهارات العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات بمصر      

                                                                                                هذه الدراسة إلى استعراض نماذج من تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في مجال التنمية              
                                                                                             المهنية للعاملين بالمكتبات لالسترشاد بها، وعرضت اإلطار النظري ألنواع وأساليب التدريب          
                                                                                                والتطوير المهني المستخدمة في تنمية مهارات العـاملين بالمكتبـات ومراكـز المعلومـات،              
                                                                                          ووصف وتحليل أنشطة الجهات المتميزة في النشاط التدريبي المتخـصص، واقتـراح خطـة              
                                                                                                  قومية لتنمية الكوادر البشرية في مجال المكتبات والمعلومات، مع تحديد مـسئولية التطـوير              

                                                                         القومي، وكان من أهم نتائج الدراسة تصميم قاعـدة بيانـات خاصـة                                   المهني على المستوى    
                                                                                                بالتطوير المهني للعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات لالستفادة من مخرجات هذه القاعدة            
                                                                                                   في تحليل البرامج وتحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بالعاملين بالمكتبات، وكذلك تبـين أن             

                                                                   في مصر ال تفي باحتياجات المكتبات ومراكز المعلومات من كوادر                                    القوى البشرية الموجودة    
                                                                                           فنية مؤهلة ومدربة، وبدا تركيز الباحث على أهمية التدريب للمتخصصين وغير المتخصصين            
                                                                                                 بالشكل الذي يسمح لهم بتطبيق وممارسة علوم المكتبات والمعلومات في النواحي المهنية، كما             

                                                                األخرى للتطوير المهنـي للعـاملين، كـالتعليم المـستمر                                            بينت الدراسة عدم توفر األساليب    
                                                                                             واالجتماعات الدورية واالشتراك في الندوات والحلقات والمؤتمرات والتدريب أثناء الخدمـة،           
ٍ                                       ووصى الباحث بأهمية األخذ بأسلوب التدريب أثناء الخدمة كأساٍس للتطوير المهني للعـاملين                                                                      

                                                    ري ومستمر، واالسترشاد بالمعايير العالمية الخاصة                                               في المكتبات ومراكز المعلومات بشكل دو     
   .    بذلك

                                                                                             دراسة الباحث عن تلك الدراسة، في كون الدراسة التي قام بها الباحث محسن الـسيد                      وتختلف
                                                                                                  حسن العريني اهتمت كافة جوانبها بالجانب الخاص بالتدريب، وهو الفترة التي تتبـع تأهيـل               

                                                 حصوله على التعليم األساسي، بينما تركز دراسة                                                  وتخريج أخصائي المكتبات والمعلومات بعد      
                                                                                                 الباحث التي بين أيدينا على فترة الدراسة األساسية ألخصائي المكتبات والمعلومـات، والتـي              
                                                                                              تؤهله للعمل في البيئة الرقمية، ومن جانب آخر اعتمدت دراسة محسن العريني على جانـب               

                                            مكتبات التقليدية أو القائمين على العمل                                                               واحد من جوانب التطوير، وهو التدريب للعاملين في ال        
                                                                                                       بمكتبات ومراكز معلومات في بيئتها القديمة، بينما تقوم هذه الدراسة التي بين أيدينا بدراسـة               

              التـي تقـع      )                          مجموعات وخدمات رقمية   –             مكتبات رقمية  (                                      األخصائي العامل في البيئة الرقمية      
   .                             داخل نطاق جمهورية مصر العربية
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           االتجاهـات   "                      بهدف التعرف على      م    2000             بدراسة عام     38                ت محمد الغلبان     ثرو             قام الباحث     )  3 (
                                                                                                  الحديثة في تأهيل العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات ومدى تأثيرها على تعليم المكتبـات             

      تعليم                         بالتعرف على وضع حال            دراسة                  ؛ حيث قامت ال    "                                     والمعلومات في جمهورية مصر العربية    
    في                                التطورات الحديثة وتأثيرها      ت         وتناول  ،             لقرن العشرين                                       علوم المكتبات في مصر حتى نهاية ا      

        ورصد   ،       المصرية            العلمية                             قسام المكتبات والمعلومات   أ      هداف                   من خالل تحليل أل                     تعليم المكتبات،   
   ،                  جبارية واالختيارية                        ومحتواها والمقررات اإل                                      والمقررات التعليمية لهذه األقسام            مناهج            وتحليل ال 

           مع التعرف     ،                                                 المتبعة بأقسام المكتبات والوثائق والمعلومات                  طرق التدريس                    كما تعرضت أيضا ل   
          وإعـداد    ،                  قسام المكتبـات   أ                      عضاء هيئة التدريس ب                                             على مؤهالت واإلمكانات الكمية والنوعية أل     

                                     تختـتم الدراسـة بوضـع معـايير            ثم         قسام،                     لمادية المتاحة لأل                ، والموارد ا           والخريجين       الطالب  
          جمهوريـة      في              والمعلومات          مكتبات          علوم ال         جديدة ل     ية     علم      قسام   أ      نشاء   إ                  يسترشد بها عند            مقترحة  

   .           مصر العربية

) 4  (  قد   مـدى   "                    بهدف التعرف علـى       م      2003               دراسة عام    39                                  عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ        م      
                  أن مـا فرضـته               إلـى              نتائجها            والتي خلصت    ، "                                               حتمية التغيير في تعليم المكتبات والمعلومات     

                                                  اسب اآللي واالتصاالت والمعلومات زاد من أعبـاء                                                  التغيرات السريعة والمتالحقة لتقنيات الح    
                                                                                                 تعليم علوم المكتبات والمعلومات بمدارس المكتبات والمعلومات في تأهيلها الجانـب البـشري             
                                                                                           المتخصص وتزويده بمهارات وقدرات من خالل المقررات التعليمية والتأهيليـة المـستحدثة            

                          للمقـررات الدراسـية           حـدثت         التـي                     د أهم التغيرات               حيث عد   ؛                            للعمل في ظل هذه التطورات    
   .                                                                   لمدراس المكتبات والمعلومات وطرق تدريسها بالجامعات األمريكية والكندية

        تـأثير                                  التي قامت على التعرف علـى           م،      2006        عام   40                        محمد إبراهيم حسن محمد          دراسة    )  5 (
           تأكيـد               ، وخلص إلى                                                                           البيئة الرقمية على إعداد أخصائيي المعلومات والتحديات التي تواجههم        

  )                      التعلـيم والتـدريب    (                                                                        أهمية تطوير برامج التأهيل المهني للمكتبيين وأخصائيي المعلومـات           "
                تنظـيم وإدارة     :         مثـل   ،                                                                  لتستوعب موضوعات ومقررات جديدة وثيقة الصلة بالمكتبات الرقمية       

                                         البيئـة الرقميـة، وأسـاليب تحليـل                                                                  مصادر المعلومات الرقمية، وقضايا الملكية الفكرية في      
   .                                    لوماتية للمستفيدين المتصلين بالشبكات              االحتياجات المع

                                             م، والتي قام فيها بـالتعرف علـى موقـف            2008        عام   41                       محمد فتحي عبد الهادي          دراسة    )  6 (
                                                                                             القوى العاملة في مجال المكتبات والمعلومات بمصر في ضـوء التطـورات الحديثـة فـي                

          متطلبـات                                                 ؛ حيث هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى                                                 تكنولوجيا المعلومات والبيئة الرقمية   
                                                                      ً                     اختصاصيي المعلومات المطلوبة في البيئة الرقمية وسوق العمل والتوظيف، فضالً عن تحليل            
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                                                                                         الخطط الدراسية والبرامج الجديدة إلعداد وتدريب اختصاصيي المعلومات في مصر، للخروج           
   .                                               بمقترحات تساعد على التطوير وتلبية هذه االحتياجات

   :                         مشكالت الدراسة ومعوقاتها  10 / 0

   :                                                                    الباحث عددا من الصعوبات خالل الدراسة، ويمكن إيجازها في النقاط التالية     واجه 

                                           ِ                         ِ                   لقد انطوى تسجيل هذه الرسالة على مخاطرة من ِقبل الباحث ورؤية رشيدة من ِقبـل                 . 1
                                                                                     هيئة اإلشراف؛ ذلك ألن الدراسات في مجال المكتبات والمعلومات بـالوطن العربـي             

                                         دت على وجود مجتمعات ميدانية لقيـاس                                                 عامة، وبجهورية مصر العربية خاصة، اعتا     
                                                                                          ورصد ظاهرة الدراسة، وهو األمر الذي لم يتوفر لهذه الدراسة في بدايتها، كمـا أن               
                                                    َ                                       الدراسات العلمية التي يمكن االعتماد عليها في تكوين وفَهم قضايا المكتبات الرقميـة             

                مـن جانـب                                                                             حديثة نسبيا للباحث من جانب، ولدراسات المكتبات والمعلومات العربية        
                                                                            آخر، وهو نفس حال دراسة العامل البشري المتخصص القائم علـى هـذه المكتبـات     
                                                                                     والتعرف على سبل تكوين وتوصيف وظائفه، وكذلك المتطلبات المهنية التـي يلـزم             

  .            تأهيله خاللها

                          دراسة للتوصيف الـوظيفي      :                                                         تمثل الدراسة في مجملها ثالث دراسات متوازية كالتالي         . 2
                                 ً                                      ل ومتطلباتها، التأهيل المهني ممـثالً فـي المقـررات التعليميـة                ً               ممثالً في سوق العم   

                                      ٍّ                                                واألقسام العلمية؛ وأخيرا تصور مقترح لكلٍّ من التوصيف الوظيفي والتأهيل المهنـي            
                                      ِّ                           ً       ً              يمكن تطبيقه بجمهورية مصر العربية، ويمثِّل كل جزء من هذه الدراسة هدفًا متحركًا             

Moving Targetا للتطوراتبخطًى متسارعة نظر                        ً     الديناميكية السريعة التي تحدث على                                    
                                                                                   عناصره، وقلة صدور اإلنتاج الفكري الذي يتناول موضوعات الدراسـة، وإن وجـد             
           ً                                                                     يكون متناوالً الخطوط العريضة لموضوعات التوصيف الوظيفي والتأهيل المهني في          

  .                     بيئة المكتبات الرقمية

                            ميع البيانـات والحقـائق                                                                     أخيرا عانى الباحث مما يعاني منه غيره من الباحثين من تج            . 3
                                 ً                                                 الخاصة بالمجتمع محل الدراسة، خاصةً في ظل غياب األدلة التي تـضبط وتحـصر              
                       ً                                                              التوصيفات الوظيفية عامةً، وما يختص بالمكتبات الرقمية على وجـه خـاص؛ ممـا              
                                                                                         اضطر الباحث إلى تجميع البيانات والحقائق بنفسه، وكذلك ما عاناه من بطء استجابة             

                                                                     المكتبات الرقمية محل الدراسة في تـوفير بيانـات التوصـيف                                القائمين على أعمال  
   .                                   الخاصة بوظائفهم واختصاصاتهم المهنية
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   :            فصول الدراسة    11 / 0

                                                                                ً               تتكون الدراسة من مقدمة منهجية وأربعة فصول تتبعها النتائج والتوصيات ثم خاتمة، فـضالً              
                      الدراسة على النحـو                                                                       عن مجموعة المالحق التي تخدم أغراض الدراسة، ولقد وزعت فصول           

   :      التالي

   :                          المقدمة المنهجية للدراسة 0 /  11 / 0

               ً                                                                            حيث تناولت مدخالً لموضوع الدراسة ومصطلحاته ومفاهيمه العلمية، أهداف الدراسة وأهمتها           
                                                                                                وتساؤالتها، حدود الدراسة، المنهج المتبع لتحقيق الدراسة وأدواتها المنهجيـة، مـع عـرض              

                                                            ستويين األجنبي والعربي، ثم تختـتم بـصعوبات الدراسـة                                               للدراسات السابقة والمثيلة على الم    
ٍ         وعرٍض لفصولها    .   

          الواقـــع   :                      البيئـــة الرقميـــة       فـــي                                       أخـــصائي المكتبـــات والمعلومـــات     :              الفـــصل األول   1 /  11 / 0

   :                    والتطورات المستقبلية

                                                                                               حيث تناول هذا الفصل التغيرات الجارية على أخصائي المكتبات والمعلومات والرؤية الحديثة            
                                                                                     ئة الرقمية للمكتبات والمعلومات، مع اإلشارة إلى أهمية التأهيل الجيد والمناسب                           له في ظل البي   

                                                                                                لمتطلبات العمل في المكتبات الرقمية وما تستلزم من تغيرات وظيفية ومهارات مهنية تتناسب             
                                                                                                مع جمهور المستفيدين منها، ثم أفرد مجموعة من المسميات الدالة على أخـصائي المكتبـات               

                                            َّ                                    بيئة الرقمية الحديثة مع محاولة وضع تعريف مقنَّن لهذه المسميات الوظيفية،                             والمعلومات في ال  
                 ُ                                                                               وفي نهاية الفصل ُألقي الضوء على الدور الجديد المسند إلى أخصائي المكتبات والمعلومـات              
                                                                                                   ومدى تأثير هذا الدور في التطور التكنولوجي القائم من حوله، والتعرف على المهارات التـي               

                                                                         إللمام بها وإتقانها، وأخيرا تناول هذا الفصل عرضـا سـريعا ألهـم                                  يجب أن يحرص على ا    
                                                                                                     التغيرات في تأدية أعمالهم والخاصة باألدوات العملية والمعايير الفنية التـي يعتمـد عليهـا               

   .                                  أخصائي المكتبات والمعلومات الرقمية

     ئــة          فــي البي                                                      التوصــيف الــوظيفي ألخــصائي المكتبــات والمعلومــات    :         الثــاني        الفــصل    2 /  11 / 0

   :       الرقمية

                                                                                         حيث جرى تناول مفهوم التوصيف الوظيفي وما يرتبط به من تعريفات ومصطلحات علميـة              
                                                                                             وممارسات عملية، ثم سرد للعناصر الرئيسية المكونة للتوصيف الـوظيفي والتعريـف بكـل              
                                                                                     عنصر وكيفية تكوينه وكتابته، وكذلك إلقاء الضوء على أنواع تقسيمات التوصـيف الـوظيفي    

                                                                                        جاهات المتبعة في إعداده وتكوينه ونشره، وما هي الجهات الحريصة والمسند إليهـا                ً      وفقًا لالت 
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                                                                                            تكوين وإعداد وتحليل التوصيف الوظيفي بالمكتبات ومراكز المعلومات على المستوى المحلي           
                                                                                                 والعالمي، ثم يتبع ذلك دراسة تحليلية لعينة من اإلعالنات والتوصيفات الوظيفيـة المرتبطـة              

        ٍّ                                                                            ية في كلٍّ من الواليات المتحدة وكندا وأستراليا، ومحاولة الخروج بمؤشرات يمكن                          بالبيئة الرقم 
                                                                                                 من خاللها قياس الجانب العربي والمصري بما يساند في عمليات التطوير والتغير القائم فـي               
                                                                                           توصيفات الوظائف للمكتبات ومراكز المعلومات العربية عامة والمصرية خاصة، ثم تنـاول            

                                                                           هياكل التنظيمية والتوصيفات الوظيفية بعينة مـن مـشروعات المكتبـات                               بالعرض والتحليل لل  
   .                           الرقمية المصرية محل الدراسة

                فـــي البيئـــة                                                          التأهيـــل المهنـــي ألخـــصائي المكتبـــات والمعلومـــات   :          الثالـــث         الفـــصل    3 /  11 / 0

   :       الرقمية

    هيل                                                                                             يتناول الفصل الثالث مفهوم التأهيل المهني ألخصائي المكتبات والمعلومات وأهميته في تأ           
                                                                               ً                    وتكوين العامل البشري المسند إليه العمل بالمكتبات ومراكـز المعلومـات الرقميـة، ووفقًـا               
                                                                                            لمتطلبات سوق العمل العربي والمصري فيما يختص بالبيئة الرقمية؛ وذلك من خالل التعرف             

             بالـدول                                               DLEP                                        على المقررات العلمية والبرامج التعليمية الموجهة إلى تعليم المكتبات الرقمية           
                                ، وتوجهات التطوير والتأهيـل      )      ً      ٍّ                                         متمثلةً في كلٍّ من الواليات المتحدة األمريكية وكندا        (         األجنبية  

                                                                                                المهني بها، وما تحتويه من توصيف للمقررات وأهداف وبرامج تعليمية، ثم التعرف على واقع              
                                                                                               أقسام علوم المكتبات والمعلومات بالوطن العربي من التأهيـل المهنـي المخـصص لتعلـيم               

                                                                                   ات الرقمية، مع التركيز على عينة من األقسام التابعة لكلية اآلداب بالجامعات المـصرية         المكتب
                                                                                              التي تتبع المجلس األعلى للجامعات وتقع في نطاق جمهورية مصر العربيـة؛ حيـث تنـاول                
                                                                                       بالتحليل توصيفات المقررات الدراسية بهذه األقسام األكاديمية والتعرف علـى مـدى تحقيـق      

   .                                          البيئة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات                عناصرها لمتطلبات

                                                                        تـــصور مقتـــرح للتوصـــيف الـــوظيفي والتأهيـــل المهنـــي ألخـــصائي    :          الرابـــع         الفـــصل    4 /  11 / 0

   :       الرقمية          في البيئة                     المكتبات والمعلومات 

                            أحـدهما خـاص بالتوصـيف        :                                                           حيث تتوج الدراسة بهذا الفصل من خالل اقتراح تـصورين         
                                                        ومات بالبيئة الرقمية، واآلخر خاص بتوصـيف مقـررات                                          الوظيفي ألخصائي المكتبات والمعل   

                                                                                                     التأهيل المهني الموجهة إلى سد متطلبات واحتياجات العمل بالبيئة الرقمية، بما يسمح بتطبيقها             
                                                                                               في المكتبات ومراكز المعلومات العربية والمصرية على السواء، ومن جانب آخر ما يمكن أن              

ٍ                                           العربية من أدواٍت يمكن االعتماد عليها فـي توصـيف                                                 يقدم إلى المكتبات ومراكز المعلومات                     
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                                                                                              الوظائف الخاصة بمشروعات الرقمنة القائمة بها، بشكل يضمن إنجاحهـا وتحقيـق أهـدافها              
   .                                          ويكون ملبيا االحتياجات الوظيفية والفنية بها

                                                                                                ثم تجميع للمالحق والنماذج والمراسالت التي قام بها الباحث أو رصدها خالل فترة الدراسـة               
                                                                                               بما يسمح بإدراك الصورة في شكلها المتكامل، ولتكون بمثابة مصدر رئيسي يمكن للدارسـين              
                                                                                               والباحثين في مجال المكتبات والمعلومات عامة، والمهتمين بالمكتبات الرقمية خاصة، الرجوع           

   .                                                                إليه واألخذ منه بما يخدم البحث العلمي والدراسات المنهجية المتخصصة
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