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 ـ اإلطار المنهجي للدراسة : 1

 : مقدمة ـ 1/1

ومن أجل ذلك ، وتطور الدول والمجتمعات موارد البشرية الثروة الحقيقية فى تقدم تعد ال

ونحـن نعـيا اآلن فـي عصـر يمـوج       على العناية بتنميـة ثروتهـا البشـرية    هذه الدول  تحرص

بتغييرات جذرية وخاصة مع مطلع القرن الواحد والعشـرين فصصـبا العـالم مـن حولنـا يتطـور       

نا ال نقوى على الوقوف صامتين بل يجب أن نتفاعل بشكل أو بـخخر  وينمو بسرعة مذهلة ، وأصبح

 مع هذه التطورات المتالحقة حتى نلحق بركب التطور التقني والتكنولوجي  

يقـع علـى كاهلـس مسـةولية     وولما كان العنصر البشري هو محور هذا التقـدم والتطـور   

س   ولـي  بصخصـائي المكتبـات    كبري تدفعس إلى بذل المزيد لكي يتناغم مع البيةة المحيطـة بـ  

المكتبات ومراكز المعلومات شهدت تغييرًا جذريًا وتحولت الكثير من بمنصى عن ذلك ، خاصة أن 

، فعليس أن يطور من نفسـس للتعامـل مـع هـذه البيةـة      من البيةة التقليدية إلى البيةة اإللكترونية 

 اإللكترونية  

تطلق العنان لإلبداع واالبتكـار   يالتنب المهمة أحد الجواالتدريب والتعليم المستمر ويعتبر 

 زيادة اإلنتاجية والتقدم الحضارى    يوبالتال

  هذا باإلضافة إلـى اهتمـام   التدريب والتعليم المستمرن بموضوع ووقد اهتم العلماء والباحث

ل ، كما هو واضا من استقراء اإلنتاج الفكرى األجنبى مـن خـال  الدراسات األجنبية بهذا الموضوع 

 التدريب والتعليم المسـتمر البحث فى قواعد البيانات اإللكترونية ، ووجد من بينها دراسات تتناول 

؛ لتصكيد الدور الريادي ألمناء المكتبات واختصاصي المعلومـات فـي المكتبـات    المكتبات  ألخصائي

معلومـات  نحو إرشاد المستفيدين وتدريبهم إلكسابهم المهارات الالزمة للوصـول إلـى مصـادر ال   

    بفعالية ودقة 

 ــــــــــــــــــــــ

دور التدريب والتعليم المستمر في تطوير مهارات اختصاصي المكتبات (  0212محمد، مها أحمد إبراهيم )

مجلة المكتبات والمعلومات   ـ والمعلومات : دراسة ميدانية آلراء اختصاصيي المكتبات العامة بالرياض

 (0212)أكتوبر4ع،02(، س0212)يناير 1،ع02  ـ سلعربيةا

http://www.facebook.com/topic.php?uid=39313887597&topic=17981
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  مشكلة الدراسة وتساؤالتها : ـ 1/0

التـدريب  بـرام   آراء أخصائيي المكتبـات فـي    التعرف علىي تتركز مشكلة هذه الدراسة ف

واحتياجــاتهم بــرام  هــذه المعرفــة مــدي رضــاءهم علـى  و ،المتاحــة لهـم  والتعلـيم المســتمر  

    لزاحف على مهنة المكتبات في اآلونة األخيرة مواجهة التطور والتقدم االمعلوماتية من أجل 

 ويمكن بلؤرة هذه المشكلة فى التساؤالت التالية : ـ 

ـ هل تتوفر برام  التدريب والتعليم المستمر مناسبة الحتياجات أخصائيي المكتبات العامـة  1

 في مدينة الرياض ؟ 

لمكتبات العامة فـي مدينـة   أخصائيي اتاحة لجميع برام  التدريب والتعليم المستمر مـ هل 0

 الرياض ؟  

ـ ما القيمة المضافة من االلتحاق ببرام  التدريب والتعلـيم المسـتمر ألخصـائي المكتبـات     0

 العامة في مدينة الرياض؟

 هل يؤثر مهارات االستخدام اآللي في أداء أخصائي المكتبات العامة في مدينة الرياض ؟  ـ 4

، خصـائي المكتبـات   تمع الدراسة عن تنمية مهـارات أ هل هناك رضا أو عدم رضا لدى مجـ 5

 ؟  ، والتدريب والتعليم المستمر المكتبة  يف يواستخدام الحاسب اآلل

 أهداف الدراسة : ـ 1/0

مالئمة برام  التدريب والتعلـيم المسـتمر ألخصـائيي    دراسة إلى التعرف على تهدف هذه ال

مدي رضاءهم على بـرام  التـدريب والتعلـيم    و آرائهمالمكتبات العامة بمدينة الرياض ، ومعرفة 

المستمر واحتياجاتهم المعلوماتية من أجل مواجهة التطور والتقدم الزاحف علـى مهنـة المكتبـات    

من أجل الوقـوف   ها على المكتبات العامة ،ل يأو السلب يالتصثير اإليجابن حيث في اآلونة األخيرة م

ن عـ   أدائهـم  من شـصنها تحسـين    يلتاديم المقترحات تواجههم ، ومحاولة تق يعلى المشكالت الت

 :  طريق

بـرام  التـدريب والتعلـيم المسـتمر مناسـبة الحتياجـات أخصـائيي        التعرف على إتاحة ـ 1

    المكتبات العامة في مدينة الرياض 

القيمة المضافة من االلتحاق ببرام  التدريب والتعلـيم المسـتمر ألخصـائي     التعرف علىـ 0

    لعامة في مدينة الرياضالمكتبات ا

مهارات االستخدام اآللي في أداء أخصائي المكتبات العامـة فـي مدينـة    التعرف على تصثير ـ 4

    الرياض 

رضا أو عدم رضا مجتمع الدراسة عن تنميـة مهـارات أخصـائي المكتبـات ،     التعرف على ـ 5

   واستخدام الحاسب اآللي في المكتبة ، والتدريب والتعليم المستمر ؟
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 أهمية الدراسة : ـ 1/4

المؤسسات بصفة عامة ، وفى المكتبـات بصـفة خاصـة تمثـل حجـر       ين الموارد البشرية فإ

 يحدد بدوره نجاح هذه المؤسسة أو المكتبة     يالزاوية الذ

وكفاءة موظفيهـا، فنجـد أنـس    ، وخبرة ، المكتبة أو فشلها يتوقف على نوعية ن نجاح إحيث 

فلن تتمكن مـن  ، وتباينت أهدافها ، وبلغت مجموعاتها من اتساع أو قوة ،  مهما اختلف نوع المكتبة

المدربين  ما لم يكن لديها عدد من الموظفين األكفاء، توفير الخدمة المطلوبة للمستفيدين منها 

 يالمتحمسين للعمل بها ، والحريصين كل الحرص على الوصـول إلـى أعلـى درجـات التفـوق فـ      

   (1ي )العمل المكتب

مدى مالئمة برام  التـدريب والتعلـيم المسـتمر    العمل على معرفة  يهذا كان من الطبيعول

لما لذلك من أثـر كبيـر علـى       المكتباتألخصائيي  يمن شصنها التصثير على الرضا الوظيف يالت

يب رتـد موضـوع ال لتولى اهتمامًا كبيـرًا   ن الدول األجنبيةإحيث  لمكتبة ا ي، وكفاءتهم ف أدائهم

نـدرة األبحـاث والدراسـات     يعالمنا العرب ينجد فحين  يف المكتباتيم المستمر ألخصائيي والتعل

 بشكل خاص    رفع مستوى أدائهم ورضاهم مكتبات بشكل عام ، وبصخصائيي التهتم ب يالت

شكل عام حيـث  تدريب والتعليم المستمر بوتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوع ال

لس أهميتس على مستوى المجتمع من حيث إن تنمية المجتمـع  لتعليم المستمر تدريب وان دراسة الإ

فصفراد القوى العاملة هم المسـةولون  ،  ورضاها عنسوتصهيلهم مرتبطة بصداء القوى البشرية لعملها 

المجتمـع   يلمكتبات فـ أخصائيي اعن تحقيق األهداف الطموحة لتنمية المجتمع   ومن أهمية دور 

لديهم يجعلهـم أكثـر عطـاًء    تدريب والتعليم المستمر ورضائهم ن الإة حيث وتقدمس بصفة خاص

   مواجبهل وأداًء

كونها ستدرس قطاعًا مهمًا من المكتبات وهو المكتبـات   يكما تكمن أهمية هذه الدراسة ف  

حيـث   ،تغطـى جوانبهـا المختلفـة    يلم تحظ بالدراسات والبحوث العلمية الكافيـة التـ   يالعامة الت

المكتبـات  تـدريب والتعلـيم المسـتمر ألخصـائيي     هذه الدراسة تقديم صورة جلية لواقع التحاول 

المخططين  يتضع بين يدكما لتلك المكتبات،  يالعامة تساعد على التخطيط والتطوير المستقبل

البيانـات   تشـرف عليهـا،   يالجهـات التـ   يؤولين عنها فستلك المكتبات أو الم يالقرار ف يومتخذ

بالمكتبـات  لمتعلقة باحتياجات أخصائيي المكتبـات مـن التـدريب والتعلـيم المسـتمر      والمعطيات ا

مـن  المكتبات العامـة   تحسين يهم فستخرج بها الدراسة مما يس ي، والنتائ  والتوصيات الت العامة

 المكتبات العامة    يالمستقبلية للعاملين ف تحسن التخطيط ، وزيادة فعالية االستراتيجياحيث 

 د الدراسة : حدوـ 1/5

العامـة ،  آراء ورضاء أخصـائيي المكتبـات   التعرف على  ةلما كان الهدف األساس من الدراس

العـامالت  والمكتبـات العـاملين/   وأخصائيات  /خصائييجميع أكان طبيعيًا أن تشتمل الدراسة على 

    المهنيين يمن المهنيين ، ومساعدالمكتبات العامة  يف

مدينة الريـاض بالمملكـة    يالجغرافية على المكتبات العامة ف حدودها يواقتصرت الدراسة ف

   العربية السعودية 
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أما بالنسبة للحدود الزمنية فقد تم تجميـع البيانـات الالزمـة للدراسـة مـن خـالل توزيـع        

 م   0227هـ/ 1408عام  يالمكتبات العامة موضوع الدراسة فأخصائيي االستبانات على 

 جمع البيانات: منه  الدراسة وأدوات ـ 1/6

 يالتحليلـ  يالوصـف بكم طبيعتها واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها تتخـذ الدارسـة المـنه     

الواقع أو الظاهرة ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ، ويعبر عنها تعبيرًا كيفيـًا  يعتمد على دراسة  يالذ

فيعطينـا   يتعبير الكمـ ال ايصف الظاهرة ويوضا خصائصها ، أم يأو تعبيرًا كميًا ، فالتعبير الكيف

    (0)وصفًا رقميًا يوضا مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة

وهـى مالحظـة علميـة دقيقـة     ، الدراسات الوصفية تعتمد على المالحظـة المباشـرة    إن أي

ال وإعطائس داللة معينـة مـع ربطـس بشـيء آخـر والبـد أن       ، فاحصة تتضمن التعرف على شيء ما 

علـى الباحـث أن يعقـب ذلـك التحليـل       يبـل ينبغـ  ، بمجرد تجميع الحقائق ومالحظتهـا   ييكتف

حتى يـتمكن الباحـث مـن الوصـول إلـى نتيجـة       ، والتخليق والتفسير والتعميم للبيانات المجمعة 

كما أن التعميمات ال تتم إال بعد اختيار المالحظات الممثلة من عينات المجتمع موضوع  ،مرضية 

  (0) اسةالدر

دف الحصول على صورة تعبر عـن  به ، كصداة لجمع البيانات باالستبانةوقد استعانت الباحثة 

وقد تـم تحكيمهـا    عن برام  التدريب والتعليم المستمر ،، ورضاهم أخصائي المكتبات العامة أراء 

 مدى صالحيتها   من قبل األساتذة وخبراء المكتبات والمعلومات، وعلم النف  إلقرار 

 مجتمع الدراسة : ـ 1/7

مدينـة الريـاض    يأما من حيث مجتمع الدراسة فقد تم تطبيقهـا علـى المكتبـات العامـة فـ     

بالمملكة العربية السعودية ، حيث تـم تحديـد مجتمـع الدراسـة باالعتمـاد علـى دليـل المكتبـات         

لمكتبـات  أصدرتس مكتبة الملك فهـد الوطنيـة بوصـفس دلـياًل معتمـدًا ل      يومراكز المعلومات الذ

    (4) ومراكز المعلومات بالمملكة

 وبلغ عدد المكتبات بمدينة الرياض تسع مكتبات هى:  

 ـ مكتبة األمانة العامة بمدينة الرياض   1

 ـ مكتبة الرياض السعودية    0

 للطالبات بالرياض   يـ مكتبة السكن الداخل 0

 ـ المكتبة العامة بالنسيم    4

 لملك فيصل   ـ المكتبة العامة بشارع ا 5

 الرجالية    يـ مكتبة مركز األمير سلمان االجتماع 6

    ةالنسوي يـ مكتبة مركز األمير سلمان االجتماع 7

 ـ المكتبة المركزية قاعدة الرياض الجوية    8

ـ مكتبة الملـك عبـد العزيـز العامـة        9 بالرياض  
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من كون هذه المكتبـات هـى   وتم تحديد المكتبات العامة التالية إلجراء الدراسة بعد التصكد 

بصنهـا   يتتبع لهـا ال تـوح   يمكتبات عامة فعاًل ، حيث إن مسمى بعض تلك المكتبات أو الجهات الت

 مكتبات عامة   والمكتبات العامة هى: 

 ـ مكتبة الرياض السعودية    1

 ـ المكتبة العامة بالنسيم    0

 حاليًا     يـ المكتبة العامة بشارع الملك فيصل سابقًا / السويد 0

 ـ المكتبة المركزية قاعدة الرياض الجوية    4

 ـ مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض   5

 وقد قامت الباحثة باستبعاد كل من المكتبات التالية:  

ـ مكتبة األمانة العامة لمدينة الرياض حيث أفاد المسـةولون أنهـا أصـبحت مجـرد مخـزن      1

 تعد مكتبة عامة    ال يألوعية المعلومات وبالتال

للطالبات بالرياض ، وتتبع الرئاسة العامـة لتعلـيم البنـات   وهـذه      يـ مكتبة السكن الداخل0

 ، وليست مكتبة عامة يالمكتبة تقتصر على الطالبات المتواجدات بالسكن الداخل

 الرجالية    يـ مكتبة مركز األمير سلمان االجتماع 0  

 النسوية    يماعـ مكتبة مركز األمير سلمان االجت4

فقد تم استبعاد هاتين المكتبتين نظرًا ألنهما مراكـز اجتماعيـة وثقافيـة بالدرجـة األولـى      

والمكتبتان المتواجدتان بهما ال تحتويان على أوعية معلومـات سـوى الصـحف والمجـالت العامـة       

لمكتبة الثانيـة  دورية باإلضافة إلى الصحف اليومية ، وا 05فالمكتبة األولى الخاصة بالرجال تضم 

 دورية باإلضافة إلى الصحف اليومية أيضًا   15الخاصة بالنساء تضم 

اقتنـاء هـذه    يميزانية لهما ، وإنما تعتمد على األفراد فـ  يوعالوة على ذلك لم يتم رصد أ

لعـدم تـوافر    يتصـلا للبحـث العلمـ    يالمجالت والصحف، ولهذا فهما ال تعدان من المكتبـات التـ  

 سية والالزمة للمكتبة العامة    المقومات األسا

وقامت الباحثة بإضافة مكتبة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية على الرغم 

من عدم إدراجها ضمن دليل المكتبات ومراكز المعلومات ، سابق اإلشارة إليس بصنها مكتبـة عامـة ،   

ت والبحـوث اإلسـالمية علـى    حيث يرى " أحمد الضبيب " أن مكتبة مركز الملك فيصل للدراسا

     (5)الرغم من أنها مكتبة متخصصة إال أنها تعد عامة واشتمالها أيضًا على مكتبة لألطفال 

 ولهذا حرصت الباحثة على انضمام هذه المكتبة لمجتمع الدراسة لألسباب التالية : 

جس األكمل مكتبـة  تقوم بوظيفتها على الو يمدينة الرياض ، والت يـ إن المكتبات العامة ف  1

تقوم بوظيفة المكتبة العامة علـى خيـر    يالملك عبد العزيز العامة فهى تعد المكتبة الوحيدة الت

وجس ، فكان البد من وجود مكتبات أخرى تحتل نف  المكانة واألهمية لمكتبة الملك عبد العزيـز  

 العامة    
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ى المكتبة الثانيـة بمدينـة   ـ إن مكتبة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية ه0

"  ي" العنصـر النسـائ   يالرياض تشتمل على مكتبة نسائية تقوم بصداء وظائفهـا أمينـات مكتبـات أ   

المكتبـات العامـة بمدينـة    التـدريب والتعلـيم المسـتمر ألخصـائيات     وذلك من أجل التعرف على 

 ة:( يوضا المكتبات العامة موضوع الدراس1والجدول التالي رقم )الرياض   

 ( 1جدول رقم ) 

 المكتبات العامة موضوع الدراسة وفقًا لتاريخ اإلنشاء والجهة التابعة لها

تاريخ  اسم المكتبة م

 اإلنشاء

 الجهة التابعة لها المكتبة

 رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  هـ 1071 مكتبة الرياض السعودية  1

 المكتبة العامة بشارع الملك فيصل سابقًا / 0

 السويدى حاليًا

وزارة المعارف سابقًا / وزارة اإلعالم  هـ 1088

 حاليًا

وزارة المعارف سابقًا / وزارة اإلعالم  هـ 1427 المكتبة العامة بالنسيم  0

 حاليًا

قسم الشؤون الدينية بقاعدة الرياض  هـ 1420 المكتبة المركزية قاعدة الرياض الجوية  4

 الجوية 

مؤسسة تابعة لألمير عبد اهلل بن عبد  هـ 1425 العزيز العامة بالرياض مكتبة الملك عبد  5

 العزيز ولى العهد 

مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  6

 اإلسالمية 

 مؤسسة الملك فيصل الخيرية  هـ 1420

أخصـائي / أخصـائيات المكتبـات العـاملين / العـامالت فـي       يشمل مجتمع الدراسة جميـع  و

السابق ذكرها   وهم يمثلون مجموعة صغيرة  العامة من المهنيين والمساعدين المهنيينالمكتبات 

، وقد تم اعتماد هذا المجتمـع علـى أنـس المجتمـع     أخصائيًا ( 114ومتجانسة حيث بلغ مجموعهم )

 الكلي للدراسة الحالية ، ونظرًا لصغر حجم المجتمع فلم تعد حاجة الستخدام أسلوب العينة    

أخصائي المكتبات العاملين في ( استبيان على 114اإلشارة إلى أنس تم توزيع عدد ) وهنا نود

( استبيان وتمثل نسبة 94مسبقًا ، حيث بلغ عدد االستجابات اإليجابية )المكتبات العامة المحددة 

80,5 %  

البيانـات الخاصـة بالتـدريب والتعلـيم      والجدير بالذكر أن الباحثـة عنـد قيامهـا بتحليـل    

مدينة الرياض موضوع الدراسة حرصت على الفصـل التـام   تمر ألخصائي المكتبات العامة في المس

بين كل من مكتبة الملك عبد العزيز العامة ـ الروضة ، ومكتبة الملـك عبـد العزيـز العامـة ـ       

الخاص بـس والمسـتقل    يالمربع ، لما الحظتس الباحثة من أن كليهما مختلفان ، فلكل هيكلس اإلدار

 خر    عن األ

"  " بـداًل مـن   يللمكتبـة العامـة بالسـويد    فقـط "  يوسوف يتم إطالق اسم المكتبة الحـال 

 نظـرًا ألنـس أصـبا االسـم الحـالي     حاليـًا "   يالمكتبة العامة بشارع الملك فيصل سابقًا/ السـويد 

 "     يلها " المكتبة العامة بالسويد يالرسم
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 التعريف بمجتمع الدراسة : 

تعريفـًا مـوجزًا    يالدراسة يشتمل على ست مكتبـات عامـة وفيمـا يلـ     كما سبق فإن مجتمع

 بتلك المكتبات:

 ـ مكتبة الرياض السعودية: 1 

هـ بصمر من الملك سـعود رحمـس اهلل حـين كـان     1071أنشةت مكتبة الرياض السعودية سنة 

السـعودية   وليًا للعهد بناًء على اقتراح من الشيخ محمد بن إبراهيم مفتـى عـام المملكـة العربيـة    

هــ، ثـم جـرى ضـمها لميزانيـة دار اإلفتـاء       1076سابقًا ، واعتمدت لها ميزانية مستقلة حتى عـام  

واإلشراف على الشةون الدينية ، وأصبحت تابعة للرئاسة العامة إلدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء ،    

هـا الجديـد ضـمن    مبنا يهـ ف1424وقد تغير مكان المكتبة من موقع إلى آخر إلى أن استقرت عام 

  رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء     يمبان

وتضم المكتبة العديد من مجموعات الكتب فقد ضمت كتب الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل 

الشيخ ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ، والشـيخ  

 عثمان الباز رحمهم اهلل    

ألـف مجلـد، ويوجـد بالمكتبـة فسـم خـاص        55لغ مقتنيات المكتبـة حاليـًا أكثـر مـن     وتب

بالمخطوطات المصورة على ميكروفيلم ، وميكروفيا وجهاز لقراءاتها ، باإلضافة إلى أنهـا تضـم   

قسم خاص باألطفال يحتوى على العديد من الكتـب والقصـا الخاصـة بهـم   وقـد تـم إدخـال        

 يأعمال الفهرسة والتصـنيف والخدمـة المرجعيـة فـ     ييث يستخدم فهـ ح1429عام  يالحاسب اآلل

القاعات لخدمة الرواد والباحثين ، باإلضافة إلى خدمات إدارية وإحصـائية وتقـارير مفصـلة عـن     

تقديم العديد من الخدمات األخرى مثل : خدمـة   يأنس يستخدم ف يالكتب والمستفيدين   وأيضا ف

   (6)الفهارس المباشرة المتاحة للجمهور ياإلعارة ، خدمة البحث المباشر ف

  حاليًا : يـ المكتبة العامة بشارع الملك فيصل سابقًا /السويد 0 

هـ وهى تعـد  1060أنشص المكتبة العامة المرحوم األمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود عام 

قصـره ، إال   يا فمدينة الرياض ، ورغم أن هذه المكتبة كانت خاصة بس أنشصه يأول مكتبة عامة ف

بهـا ، وتعتبـر بـذلك أول مكتبـة تفـتا       يأنس أتاح استخدامها للمواطنين ، ووضع عليها قيمًا يعتن

 يهـ أصبحت المكتبة تابعة ألمانة مدينـة الريـاض فـ   1078  وفى عام (7)الرياض يأبوابها للقراء ف

تقلت إلـى شـارع الملـك    هـ وان1080الملز ، ثم انتقل اإلشراف عليها إلى وزارة المعارف سنة  يح

  ( 8)هــ وسـميت بـدار الكتـب الوطنيـة      1088فيصل وافتتحت على أنها نواة للمكتبة الوطنية سـنة  

كانت تعد فيها مكتبة وطنية وتـؤدى   يوظلت وزارة المعارف تشرف على المكتبة خالل الفترة الت

عنايـة بهـا ، ثـم صـفيت       وبعد صدور نظام مكتبة فهد الوطنية قلت ال(9)أيضًا وظيفة مكتبة عامة

 يحـ  يفـ  يالمملكـة   وانتقلـت إلـى مقرهـا الحـال      يمحتوياتها ووزعت على المكتبات العامـة فـ  

هـ  وقرر نقل تبعيتها مرة أخرى لتصبا تابعة لوزارة اإلعالم والثقافـة شـصنها   1400سنة  يالسويد

 شصن جميع المكتبات العامة التابعة لوزارة المعارف   

 



 

8 

 يفـ  يتبة حاليُا أكثر من خمسة آالف مجلد ، وتم إدخـال الحاسـب اآللـ   وتبلغ مقتنيات المك

أعمال الفهرسة والتصنيف والخدمة المرجعية لخدمة الرواد والباحثين كما  يالمكتبة ليستخدم ف

 األسبوع للنساء     يتم تخصيا يومين ف

  :نسيملاـ المكتبة العامة ب 0

هى تابعة لـوزارة المعـارف إال أنـس  تـم نقـل      هـ ، و1427أنشةت المكتبة العامة بالنسيم سنة 

تبعيتها لتصبا تابعة لوزارة اإلعالم والثقافة شصنها شصن جميـع المكتبـات العامـة التابعـة لـوزارة      

آالف مجلد باإلضـافة إلـى عـدد مـن      12المعارف كما سبق ذكره وتضم المكتبة حاليًا أكثر من 

 الدوريات    

حاليـًا   يالعامة بشارع الملك فيصل سـابقًا / السـويد  والجدير بالذكر أن كل من المكتبة 

والمكتبة العامة بالنسيم تعانيان الكثير من نقل تبعيتهما مـن وزارة المعـارف إلـى وزارة الثقافـة     

المكتبات العامة بالمملكة ، وهذه القضية تثير جداًل ونقاشًا واسـعًا حـول    يواإلعالم شصنها شصن باق

    المكتبات العامة التابعة لوزارة المعارف إلى وزارة الثقافة واإلعالم نتجت عن نقل يالمشكالت الت

مما دفع البعض إلى إثارة الموضوع على الساحة ، كما فعل عليان آل سعدان بطـرح قضـية   

تبحث عن حل بين ردهات الوزارتين ، حيث أثار تحقيقًا خاصًا حول كون المكتبات العامة لم تعـد  

صدر مؤخرًا عقـب قـرار مجلـ  الـوزراء      يية والتعليم وفقًا للقرار الذتحت إشراف وزارة الترب

بنقل هذه المكتبات إلى وزارة الثقافة واإلعالم ولكن لم تتول وزارة الثقافة واإلعالم بصخـذ زمـام   

  (12)األمور بعد

  مركزية قاعدة الرياض الجوية : ـ المكتبة ال 4

ألساس منها أن يستفيد منها سكان القاعدة فقـط ،  هـ وكان الهدف ا1420أنشةت المكتبة سنة 

وكانت تشرف عليها الشؤون العامة بالقاعدة ، وبعد ذلك تحولت مسـةولية اإلشـراف عليهـا إلـى     

قسم الشؤون الدينية بالقاعدة ، ثم اتسعت مهمة المكتبة حتى أصبحت مكتبـة عامـة تخـدم جميـع     

اعدة ، وتحتوى المكتبة على العديد من الكتـب  روادها من مدنيين وعسكريين وزوارًا من خارج الق

 مختلف العلوم والمعارف وكل ما يهم روادها     يف

ويوجد بالمكتبة كتب إسالمية بلغـات أجنبيـة غيـر العربيـة مثـل اإلنجليزيـة ، واألرديـة        

وغيرها ، وترد إلى المكتبة الدوريات بشكل مستمر وخاصة المجالت اإلسالمية والعسكرية وبعـض  

رات اإلسالمية ، وتوجد مكتبة مخصصة لألطفال ، بها كل ما يحتاجس الطفل من جميع أنـواع  النش

تتناسب مع عقلية الطفـل   وفـى    يالعلوم وبعض الصور التعليمية ، وبعض األحرف ، والرموز الت

هـ أنشةت المكتبة المرئية بداخل المكتبة المركزية وتم تطويرهـا بـاألجهزة ووسـائل     1412عام 

 هـ أنشةت المكتبة الصوتية 1428هـ ، وفى عام 1410عام  يير فالتصو

مجـال الفهرسـة    يهـ لتطوير خدماتها ، ويستخدم ف1415بالمكتبة عام  يوأدخل الحاسب اآلل

التحسـيب ، وتقـدم المكتبـة     يتحديدًا ؛ وذلك ألن المكتبة ترى أن األولويـة لقسـم الفهرسـة فـ    

 يوهما خدمة البحث فـ  يخدمات من خالل الحاسب اآللالمركزية بقاعدة الرياض الجوية بعض ال

الفهـــارس ، والخدمـــة المرجعيـــة وإرشـــاد    ( 11)القراء
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  ملك عبد العزيز العامة بالرياض : ـ مكتبة ال 5

تعتبر مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض من أهم المكتبات العامة بالمملكة وأفضلها  

وهى مؤسسة خيرية تابعة لرئاسـة  ( 10) ذه الكلمة من معنىفهى مكتبة حديثة متطورة بما تحمل ه

األمير عبد اهلل بن عبد العزيز ولـى العهـد ونائـب     ي  أنشصها صاحب السمو الملك يالحرس الوطن

   هـ    1428هـ ، وافتتحها سموه الكريم سنة 1425عام  يرئي  مجل  الوزراء ورئي  الحرس الوطن

لكتب النادرة ، والوثائق ، والصـور النـادرة والمجـالت    وتقتنى المكتبة مجموعة متميزة من ا

  وقد أقامـت المكتبـة العديـد     يمجال تاريخ المملكة العربية السعودية ، وتاريخ الخلي  العرب يف

الموحد ، وموسـوعة   يمن المحاضرات ، والندوات ، ومن مشاريع المكتبة وبرامجها الفهرس العرب

 المملكة العربية السعودية    

وجد قسم خاص بالنساء وقسم خاص باألطفال داخـل المكتبـة مـزودان بصحـدث الوسـائل      وي

تقـدم المكتبـات  وتطـور     يتسهم فـ  يالتعليمية ، وتماشيًا من المكتبة مع التطورات الحديثة والت

 هــ    1429هـ وبداية سنة 1428أواخر عام  يف ياألنشطة ، والخدمات فيها ، فقد أدخلت الحاسب اآلل

العديـد مـن األنشـطة داخـل      يف يهـ ، ويستخدم الحاسب اآلل1414عام  يم يبدأ فعليًا إال فولكنس ل

العديـد مـن    يالمكتبة ؛ منها الفهرسة ، والتزويد ، وتقدم المكتبة كذلك من خالل الحاسب اآللـ 

 الخدمات ؛ منها الخدمة المرجعية ، وإرشاد القراء ، وخدمات االتصال باإلنترنت وخدمـة اإلعـارة ،  

وقامت المكتبة بإتاحة فهارسها من خالل شبكة اإلنترنـت فصصـبحت بـذلك مـن أوائـل المكتبـات       

  (10)فهارسها من خالل شبكة اإلنترنت ييمكن البحث ف يالعربية الت

( مجلـدًا أو مـادة ، موزعـة     609 127 1( عنوانـًا ، ) 826 529ويبلغ مجموع مقتنيات المكتبة ) 

      (14)وريات والوثائق وغيرهاالكتب والد يعلى فةات تتمثل ف

الروضـة ،   يح يوالجدير بالذكر أن مكتبة الملك عبد العزيز العامة يقع مقرها الرئي  ف

وهى مكونة من المكتبة الرجالية ، والمكتبة النسائية ، ومكتبة األطفال   إضافة إلى فرع جديد تم 

سـيع نطـاق خـدماتها وشـمولها     مركز الملك عبد العزيز العامة بالمربع ، بغرض تو يإنشاؤه ف

ألكبر عدد ممكن من المستفيدين بمناسبة مرور مائة عـام علـى تصسـي  المملكـة ويضـم فـرع       

 المكتبة بالمربع ، المكتبة الرجالية ، والمكتبة النسائية ، وأيضًا مكتبة األطفال    

 ملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية : المركز ـ مكتبة  6

للبحوث والدراسات اإلسـالمية أحـد أجهـزة مؤسسـة الملـك فيصـل       مركز الملك فيصل 

م ، ومقـره  1980هــ الموافـق   1420الخيرية ولس شخصية اعتبارية وميزانية مسـتقلة ، أسـ  عـام    

المملكة العربية السعودية   ومن أبـرز أنشـطة المؤسسـة الرعايـة      يمدينة الرياض ف يالرئي  ف

ية بفروعهـا المختلفـة ، ويسـتخدم المركـز الحاسـب      واإلشراف على جائزة الملك فيصل العالم

 جميع نشاطاتس المعلوماتية والفنية بل واإلدارية ضمانًا لدقة اإلنجاز وسرعتس     يف ياآلل

 :  يوتتلخا أهداف المركز ومهامس فيما يل

شـتى الميـادين ومـا     يإبراز دور الحضارة اإلسالمية ، وما قدمتس للبشرية فـ  يـ اإلسهام ف1

بس عن سائر الحضارات األخرى على مر تميزت  العصور    
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المجاالت المتعلقة بالدراسـات   يوتطويرها على أس  علمية ف يـ دعم حركة البحث العلم0

 والحضارة اإلسالمية    

 ـ إبراز الجوانب القيادية واإلنسانية للملك فيصل بن عبد العزيز يرحمس اهلل     0

العلـوم اإلسـالمية ، واللغـة العربيـة والعلـوم       يفـ  إعداد علماء متخصصـين  يـ اإلسهام ف  4

 االجتماعية   

 صورة تحفظس من الضياع واإلهمال     يبمختلف فروعس ف يـ إعادة تقديم التراث اإلسالم 5

تتنـاول القضـايا    يـ إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات العامـة والمتخصصـة ، التـ     6

حاضـرهم ، ومسـتقبلهم ، وتـربطهم     يالمسـلمين فـ  تهـم   يالحضارية والموضوعات الحيوية التـ 

 بماضيهم العريق  

 ـ العمل على اقتناء المخطوطات األصلية أو صور منها     7

مختلف الموضوعات ذات الصلة باهتمام المركـز   يـ إنشاء قواعد المعلومات المتخصصة ف  8

 واختصاصس ، خدمة للباحثين والدارسين    

 تناسب أهداف المركز إلى اللغات غير العربية  يلتـ ترجمة الدراسات والبحوث ا9

    (15) مجال اختصاص المركز وتشجيعها يـ دعم البحوث ف 12

تـدار بالحاسـب    يويضم المركز مكتبة رئيسة تستخدم نظام األرفف اآللية المتحركة التـ 

رعة حيـز محـدود وبسـ    ي، ويتميز هذا النظام بالقدرة على استيعاب عدد كبير من الكتب فـ ياآلل

هــ  1426عام  يللحصول على الكتاب المطلوب ، إضافة إلى المحافظة على سالمة الكتب وقد بدئ ف

جميع اإلجـراءات الفنيـة لمقتنياتهـا مـن تزويـد ، وفهرسـة ،        يف ياستخدام المكتبة للحاسب اآلل

 سرعة ويسر     يوتصنيف ، وتكشيف مما يتيا للباحث الحصول على ما يحتاجس من معلومات ف

مجلـد  112222 يعنـوان فـ   64222ضم المكتبة قاعة للمراجع العامة حيث تضـم أكثـر مـن    وت

 يعنـوان / دوريـة فـ    0022وقاعة أخرى للدوريات ويقدر عدد الدوريات الموجودة بها بصكثر من 

أكثر من عشر لغات ، منها مجموعة كبيـرة مـن الـدوريات النـادرة والمتوقفـة عـن الصـدور ،        

 12022مخطوطـة أصـلية ، وأكثـر مـن      19222تضـم أكثـر مـن     يالت وهناك مكتبة المخطوطات

مخطوطة مصورة على مصغرات فيلمية وأخرى ورقية ، وتعمل المكتبة السـمعية والبصـرية علـى    

توفير أوعية المعلومات السمعية والبصرية من أفالم وأشرطة وشرائا وغيرها، وتبلغ محتوياتهـا  

 مادة     12222ما يزيد عن 

ألطفال فتهتم بالعناية بهم وتنشةتهم على أس  إسالمية ، وربطهم بعقيدة أمـتهم  أما مكتبة ا

 15722وتراثها وحضارتها إضافة إلى غرس حب القراءة والمطالعة ، وبلغت محتوياتها أكثـر مـن   

تقدم خدماتها للمسـتفيدات و   يكتاب فضاًل عن مجالت األطفال  باإلضافة إلى المكتبة النسائية الت

  (16)الباحثات
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 خطوات تنفيذ الدراسة : ـ 1/8

 اتبعت الباحثة فى تجميع بياناتها على ما يلى : 

بمحاولة رصد ما كتب عـن موضـوع الدراسـة    : حيث قامت الباحثة  ـ القراءات النظرية  1

تم مراجعة اإلنتاج الفكرى العربى فى مجال المكتبات والمعلومات فباللغتين العربية واإلنجليزية ، 

فقـد قامـت الباحثـة     ياألجنبـ ي أما بالنسبة لإلنتاج الفكر ببليوجرافيات المتخصصة   من خالل ال

 قواعد المعلومات المتعلقة بمجـال المكتبـات والمعلومـات باللغـة اإلنجليزيـة وهـى:       يبالبحث ف

Library Literature, LISA,  ISA ,     كما شمل البحث أيضًا بعض القواعد األخـرى ذات

 International  Dissertationشرة بمجال المكتبات والمعلومـات وهـى:  العالقة غير المبا

Abstracts , Academic Search Premier ( EBSCO) , ERIC   

: وقد تم من خاللس جمـع المعلومـات الميدانيـة مـن عينـة الدراسـة        ـ الدراسة الميدانية0

البرام  وانعكاسها على تحسـين   هذه ، وأثرمدي مالئمة برام  التدريب والتعليم المستمر لمعرفة 

 تم توزيعها على مجتمع الدراسة     يالت االستبانةباستخدام  أدائهم وكفاءتس

  الدراسات السابقة : ـ 1/9

لم تتوصل الباحثة إلى بموضوع الدراسة المباشرة من خالل البحث عن الكتابات ذات الصلة 

دراسات تناولت بصورة غير مباشرة أى منها  ولكنها وجدت دراسات تتعلق بموضوع الدراسة 

وتكتفي ، العاملين في مجال المكتبات والمعلوماتلمتعلقة بالتعليم المستمر وتطوير القضايا ا

الباحثة باستعراض مجموعة من الدراسات التي تناولت الموضوع في المملكة العربية السعودية ، 

 ن عمومًا  والتي كان من بينها ما ركز على تطوير العاملين المتخصصي

 ونشاطات برام  التدريب Ashoor & Chaudhryكل من  استعرض 1992ففي سنة 

 إطار في وذلك السعودية، المكتبات موظفي من المهنيين وغير للمهنيين المتاحة المستمر التعليم

 أربع أقسام هناك أن إلى المؤلفان أشار حيث المملكة، في المعلومات وعلم المكتبات تعليم دراسة

 البكالوريوس، مرحلة وطالب للخريجين برام  وتعرض المملكة في التخصا تدرس اديميةأك

   المهنيين  غير من للموظفين وقبلها الخدمة أثناء تدريب برام  العامة اإلدارة معهد يقدم كما

 قصيرة كورسات تضمن شامل تدريب برنام  والمعادن للبترول فهد الملك جامعة وطبقت

 علىباحثان ال وأكد  الموظفين  تطوير نشاطات من وغيرها محلية، نقاش وحلقات عمل، وورش

 مراجعة التقييم يتضمن أن على والمعلومات، المكتبات لبرام  موضوعي تقييم إجراء إلى الحاجة

 تكسبهم التي والمتطلبات المقررات وتحليل البكالوريوس، مرحلة طلبة لبرام  الحالي للبناء

   (17) العملية الخبرات

 المستمر التعليم برام  تصف وآخرون دراسة Chaudhry أجرى م 1990 عام وفي

 الدارسين، واحتياجات المشكالت وتبين والمعادن، للبترول فهد الملك جامعة مكتبة لموظفي

 إشراك ضرورة إلى الدراسة وأشارت وتطبيقها البرام  لتطوير المستخدمة واالستراتيجيات

   (18) النجاح لتحقيق والمتابعة التخطيط في المكتبة موظفي
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 التعليم فيها وتناول إنديانا لجامعة دكتوراه برسالة يالسريح تقدم نفسس العام وفي

 على التركيز مع السعودية في الكبرى البحث ومكتبات الجامعية المكتبات في للعاملين المستمر

 الفنية الخدمات أقسام في ينالعامل المكتبيين اتجاهات بين الدراسة في وقارن  الفنية الخدمات

 قارن كما المكتبات، في األخرى األقسام في العاملين اتجاهات وبين التعليمية الحتياجاتهم بالنسبة

 الدراسة وتوصلت  المكتبات في السعوديين وغير السعوديين من لكل المتاحة التعليم فرص بين

 غير لها المخصا المالي لدعما فإن وكذلك كافية، غير التعليم فرص بصن تفيد نتائ  إلى

   المكتبات غالبية في كاف

 تقديم في دور أي لها لي  السعودية الجامعات في المكتبات أقسام أن الدراسة وأظهرت

 تمنحها التي الفرص السعوديين غير تمنا ال المكتبات غالبية وأن المستمر، التعليم برام 

 في للمشاركة للمكتبيين حوافز بتقديم دراسةال وأوصت  المستمر التعليم إطار في للسعوديين

 المستمر بالتعليم لاللتحاق المكتبات في العاملين لجميع المجال وإتاحة المستمر، التعليم برام 

 أكدت كما  المكتبة  في عملهم وطبيعة وخبراتهم التعليمي ومستواهم جنسياتهم اختالف على

 يتم وأن المستمر، التعليم برام  تقديم في قيادي بدور المكتبات أقسام قيام ضرورة على المكتبة

 خارج برام  تقدم التي الجهات وبين المملكة مكتبات بين بعد عن التعليم تقنية باستخدام االهتمام

   (19)المملكة

 المقدمة المستمر التعليم برام  واقع فيها تناول دراسة المرغالني أجرى أيضًا1990 عام وفي

 نتائ  إلى الدراسة وتوصلت  السعودية المكتبات أقسام قبل من والمعلومات المكتبات ألخصائيي

 تعليم برام  بتقديم يهتم كان العزيز عبد الملك بجامعة والمعلومات المكتبات قسم بصن تفيد

 أعضاء وابتعاث القسم، طالب عدد تزايد أن إال م ،1985ى حت 1974 عام من فعالة بصورة مستمر

 وقد م،1986عام  منذ وتنفيذها البرام  تلك تنظيم على أثر الخارج في سةللدرا التدري  هيةة

 التدري  هيةة ألعضاء المستمر التعليم برام  من برنامجين يقدم م1990 عام حتى القسم ظل

 أم بجامعة المعلوماتو المكتبات قسم أن إلى الدراسة توصلت كما  والمعلومات  المكتبات بقسم

 والمكتبات المعلومات خدمات حول وكانت م1990و 1991 عامي في رام ب تقديم في شارك القرى

 برام  تقديم في فعال دور لها كان فقد والمعادن للبترول فهد الملك جامعة أما  المدرسية 

 برام  المكتبات شؤون عمادة تقدم حيث والمعلومات، المكتبات مجال في للمتخصصين التدريب

 واستعرضت  المعلومات  وخدمات واإلدارة المعلومات نيةتق في متنوعة موضوعات في قصيرة

 برام  تقدم بعضها أن تبين حيث المهني؛ التطوير في المكتبات شؤون عمادات دور الدراسة

 الموظفين بإرسال يكتفي اآلخر وبعضها العزيز، عبد الملك جامعة ذلك ومن لموظفيها، تطوير

  المنورة  بالمدينة اإلسالمية الجامعة لكذ ومن أخرى، جهات تنظمها برام  في للمشاركة

 االلتحاق على الموظفين وتشجيع تدريبية برام  إلعداد الحافز إيجاد ضرورة علىباحث ال وأكد

   (02)بها

 حول دراسة  Chaudhry & Ashoor & Rehmanقدم م1990 نفسس العام وفي

 مراجعة الدراسة وأجرت ية،األكاديم المكتبات داخل في المستمر التعليم برام  وتنفيذ تطوير

 والمعادن، للبترول فهد الملك جامعة مكتبة في المستمر التعليم لبرام  والتنفيذ للتخطيط

 مستوى رفع بغرض تصميمها تم والتي   وكفاءتهم الموظفين
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 tutorials خطوة خطوة الذاتي والتعليم قصيرة كورسات من البرام  تلك وتتكون

 وبينت  تنظيمها يتم التي النقاش حلقات وكذلك المؤتمرات وبعد قبل تتم التي العمل وورش

 المستقبلي النجاح لتحقيق للموظفين المستمر الدافع وإيجاد والمتابعة التقييم ضرورة الدراسة

   (01)للبرام  

 واقع منها الميداني الجانبي ف حلل" دراسة السالم محمد  سالمقدم "  م1996 عام وفي

 نتائ  إلى وتوصلت اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة في للمكتبيين نيالمه التطوير برام 

 حول واحدة عدا فيما المدرسية المكتبات على تنصب الجامعة في المقدمة البرام  جميع بصن تفيد

 في مدرسين يعملون البرام  بتلك الملتحقين % من90,07وأن   المكتبة  استخدام كيفية

 األسلوب هي المحاضرة كانت وقد  المعارف لوزارة التابع العام لتعليمبا االبتدائية المرحلة

 أن يعتقدون المحاضرين % من00,00أن  % وتبين56,50 بنسبة المحاضرين بين استخدامًا األكثر

 يعتقد كما  الدارسين  تقويم أساليب في فعالية األكثر هو الدورة نهاية في الشامل االمتحان

 االلتحاق على الدارسين إلقبال كافيًا حافزًا تعد ال وحدها الشهادة نأ المحاضرين % من76,90

 الترقية في الدورات احتساب في % يتمثل00,81 نظر وجهة من الحوافز أهم أن وتبين  بالبرام  

 مستوياتهم وتفاوت المتدربين فةات تجان  عدم أن تبين كما  السنوية  العالوات في والزيادة

 عدم إلى المحاضرين بعض تدعو التي األسباب مقدمة في يصتي العلمية وخلفياتهم الوظيفية

 البرام  في بالتركيز الدراسة وأوصت  في الجامعة المقامة المكتبات دورات برام  عن الرضا

 تناسب تدريب برام  تصميم على يساعد مما متجانسة فةات إلى الدارسين تقسيم على المستقبلية

 المقدمة، الدورات في أفضل بشكل المعلوماتية التقنية استغالل ميت وأن الدارسين، احتياجات

 وعدم العملي، الطابع ذات المواد في المركزية الجامعة مكتبة في العملي التطبيق على والتركيز

 جانبًا تتناول تخصصية دورات تقديم ينبغي بل موضوعيًا شاملة دورات تقديم على االقتصار

 بدورات للملتحقين التشجيعية الحوافز من المزيد بوضع الدراسة أوصت كما  واحدًا موضوعيًا

  (00)وحدها  الشهادة على االقتصار وعدم

 لخدمات السريع النمو ظل في التدريب قضايا وصفت لقاري دراسة م صدرت1999 عام وفي

 ،OPACs المباشر الخط على المتاحة الفهارس ذلك في بما المباشر، الخط على المكتبات

 ، الكامل النا بيانات وقواعد ، CD ROM مدمجة أقراص على المحملة البيانات وقواعد

 جامعة مكتبة في العنكبوتية والشبكة اإلنترنت إلى والوصول المباشر، الخط على الوثائق وإيصال

  بجده العزيز عبد الملك

 تقابلل المركزية المكتبة بواسطة للتدريب برام  تطوير تم قد أنس إلى الدراسة وأشارت

 :تتضمن التدريب أولويات وكانت  المباشر  الخط على الخدمات تلك من المستفيدين احتياجات

 سواء) المستفيدين وتدريب المعلومات، تكنولوجيا الستخدام الالزمة بالثقة المكتبيين تزويد

  ةالمكتب في المتغيرة البيةة مع التعامل على لمساعدتهم (الطلبة أو األكاديميين الموظفين

 الفصول، في التعليم:ذلك  في بما التدريب، في المتبعة المختلفة االتجاهات الدراسة ووصفت

 األكاديميين الموظفين على تقديمها يقتصر التي الهاتف عبر واإلرشادات الذاتي، والتعلم

   (00)العليا الدراسات وطالب والمحاضرين
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 التدريبية االحتياجات ناولتت" بدراسة  لزهرانيقام " راشد سعيد ا م0220 عام وفي

 المعلومات، تقنيات مجال في الخليجي التعاون مجل  دول بمكتبات المرجعية الخدمة ألخصائيي

 المكتبات من عينة في المرجعية الخدمة اختصاصي مهارات تستكشف ميدانية دراسة وهي

 مجال في ةالتدريبي حاجتهم على للتعرف الخليجي التعاون مجل  بدول المعلومات ومراكز

 استخدام في المشاركين لدى عالية ومهارة وعيًا الدراسة وأظهرت  واالتصاالت المعلومات تقنيات

 مهارة في ضعف لديهم حين في البحث، محركات استخدام وكيفية اإللكتروني، والبريد االنترنت

 اءأمن تعرف تدريبية دورات إلقامة حاجة هناك أن تبين كذلك اإلنترنت، صفحات تصميم

 التي النتائ  بين ومن  منها اإللكترونية خاصة المعلومات وأمن حماية بكيفية المكتبات وأخصائيي

 ومهاراتهم الموظفين معرفة بين إحصائية داللة ذات اختالفات وجود عدم الدراسة : إليها توصلت

  الوظيفية  خبرتهم أو جنسهم وبين المعلومات تقنيات بموضوعات

 الجانب في اإللكترونية المكتبات حول المشاركين مهارات تنمية إلى أيضًا حاجة وهناك

: ذلك ومن تدريبية دورات وعقد برام  عدة بتصميم الدراسة وأوصت اإلنشاء، بمتطلبات المتعلق

 قواعد في المستخدمة المعلومات واسترجاع البحث بصساليب يعرف تدريبي برنام  تصميم

 المعلومات تسويق حول آخر وبرنام  اإلنترنت، شبكة ىعل البحث وأدلة ومحركات المعلومات

   (04)التسويق في المستخدمة واألساليب

 أقسام في والمعلومات المكتبات برام  أن بينت دراسة خورشيد أجرى م0226 عام وفي

 والقضايا االتجاهات تغطي ال الفهرسة وكورسات تقليدية، تعد السعودية في األربعة المكتبات

 المهارات إلى يفتقرون المدارس تلك خريجي فإن لذلك ونتيجة المعلومات، تنظيم في الحديثة

 ينبغي هنا ومن  اإللكترونية المكتبات بيةة في خصوصًا المختلفة، الفهرسة لوظائف المطلوبة

 برام  مراجعة إلى الدراسة وتهدف  المهارات تلك لتطوير المستمر التعليم برام  على التركيز

 الموارد تطوير ومعاهد المكتبات، مدارس تقدمها والتي للمفهرسين الموجهة مرالمست التعليم

   السعودية في المهنية والجمعيات اآللية، للنظم البشرية

 المعتمد التدريب :مثل للمفهرسين المستمر للتعليم المتاحة الفرص بعض هناك أن وتبين

 في أيضًا مناقشتها تمت وقد نية،اإللكترو النقاش وقوائم المهنية، والقراءات الويب، على

   (05)الدراسة

 :للدراسة  اإلطار النظريـ 0

تعمل على تنمية المهارات لدى العاملين من أجل تمكيـنهم   ييعد التدريب من أهم العوامل الت

من تقديم خدمات المكتبة على النحـو األكمـل ، حيـث إن التـدريب هـو محاولـة تغييـر سـلوك         

وبـين المسـتوى    يالحـال  يجل محاولـة سـد الفجـوة بـين األداء الفعلـ     المكتبة من أ يالموظف ف

 المطلوب مستقباًل   

وإن كانت    TRAININGوهناك العديد من التعريفات توضا المقصود بالتدريب 

 يتلقاها التي واألنشطة والدورات الدراسات مفهوم عن للتعبيرتعددت  المستخدمة المصطلحات

 على ذلك ومن المجال، في المتخصصة العلمية الدرجة على حصولهم بعد الجماعة أو الفرد

 :المثال سبيل
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 والتعليم المستمر، والتعليم المستمر، والتكوين الوظيفي، والتطوير المهني، التطوير

 اللغة على األمر يقتصر ولم   الخ    العاملين وتدريب المهنية، والتنمية المستمر، المكتبي

: بينها  من متعددة بمصطلحات المفهوم عن تعبر التي االنجليزية غةلل أيضًا تجاوزها بل العربية

continuing education - staff development – Job development – 

professional development نستعرض أهم هذه  يوفيما يل  المصطلحات من وغيرها

 التعريفات: 

ات " التدريب بصنس " عملية لمصطلحات المكتبات والمعلوم يفيعرف " المعجم الموسوع

تطوير المعرفة، والمهارات ، واالتجاهات الالزمة للموظفين إلنجاز أعمالهم بكفاية ولمقابلة 

العمل أو الزمالء أو موظف  ييقوم بها الرؤساء ف يتوقعات وأهداف المؤسسة   وهذه العملية الت

 يونجد "محسن العرين  (06)يمالتدريب ، تتضمن التخطيط واإلعداد والتنفيذ والتقو يمتخصا ف

لكافة مستويات العاملين على مواقف ومهارات  ي: تثقيف منهج المكتبات بصنس ي" عرف التدريب ف

  كما عرفس " (07)جديدة ، أو هو نمط من التعليم المستمر أو التعليم بموقع العمل

BRAMLEY لمنطقية " بصنس : " عبارة عن منظمة دائرية تتكون من مجموعة من الخطوات ا

 يالمتداخلة والمتفاعلة مع بعضها البعض ، ومع غيرها من األنظمة الفرعية األخرى الموجودة ف

المنظمة مثال ذلك تصميم الوظائف ونظام الحوافز ، وتبدأ تلك المنظمة بإجراء دراسات 

تدريب تشخيصية لتحديد االحتياجات التدريبية ، ثم تحديد األهداف التدريبية، ويليها التخطيط لل

  (08)تلك المنظومة بإجراء تقويم للتدريب ي، وتنته ي، ثم بعد ذلك تنفيذ البرنام  التدريب

وبالنسبة لمصطلا " التدريب " فترى " نعمات مصطفى " أن لفـظ تـدريب يسـتخدم عـادة     

تخدمس المكتبة ، كما  يالمكتبة بالبيةة المحيطة بهم ، والمجتمع الذ يلترشيد الموظفين الجدد ف

يقومـون بهـا    ي الوظـائف التـي  تعليم الموظفين المهارات الخاصة المستحدثة ف يخدم أيضًا فيست

وظيفتـس ،   يلتحسين مستويات أدائهم بها ، باإلضافة إلى أن التدريب يستخدم لتنميـة الموظـف فـ   

من وظيفة ألخرى ، وقد يكون من أجل إحالل نظم جديـدة مسـتحدثة بـداًل مـن      يوتهيةتس للترق

    (09)ائمة النظم الق

وأيضا نجد أحد الباحثين يعرفس على أنس: " عملية التنميـة المسـتمرة والمنظمـة لمعـارف     

المنظمة على اختالف مستوياتهم اإلداريـة وتحسـين سـلوكهم واتجاهـاتهم      يومهارات العاملين ف

    (02) بقصد رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية ، بما يعود بالنفع على المنظمة

كل من " حسن محمود إبراهيم ، وسعود بن محمـد النمـر " علـى هـذا التعريـف       ويضيف

السابق حيث عرفا التدريب على أنس : " عملية التنمية المسـتمرة والمخططـة لمعـارف ومهـارات     

العاملين على اخـتالف مسـتوياتهم التنظيميـة ، وتحسـين اتجاهـاتهم بقصـد رفـع مسـتوى األداء         

   ( 01)يعود بالنفع على المنظمة والعاملين بها ، وعلى المجتمع بصفة عامةوالكفاءة اإلنتاجية ، بما 

لتعريف  الثاني النوععلى  المستمر، للتعليم تعريفس عند ODLISوركز معجم 

Wikipedia درجة على حصلوا الذين لألشخاص رسميًا تعليمًا يمثل نسأ إلى يشير حيث 

 مجال في جديد وكل التغييرات مالحقة في رغبة ولديهم العمل، مرحلة إلى وانتقلوا أكاديمية

  ( 00)تخصصهم
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 المفهوم ولي  المستمر للتعليم الضيق المفهوم على يركز ODLIS معجم فإن وبذلك

   Wikipedia موسوعة توضحس الذي الواسع

تمر بمثابة الثقافة العلمية العامة وهى تعنـي تعلـيم   ويرى أحمد بدر التدريب والتعليم المس

حر غير مرتبط بالحدود النظرية المقسمة على مراحل دراسية معينة ؛ ولعل الثقافة تعنـي كـل   

معرفة أو خبرة أو مهارة يحصلها الفرد مـن إطـاره االجتمـاعي بمختلـف الوسـائل كالمحاكـاة       

 (00تعليم والتدريب )والتجربة والخطص والتلقين المباشر إلى جانب ال

المكتبـات حيـث    يفـ والتعليم المسـتمر  ومن خالل التعريفات السابقة يتضا أهمية التدريب 

" مدى أهمية التدريب بصنها " عملية ضـرورية لتنميـة مهـارات     يعبد الهاد يوضا " محمد فتح

وا العمـل  المكتبات ، وإتاحة فرص التعليم المستمر لهم ، حتى يمكـنهم أن يـدير   يوخبرات أخصائ

    (04)بكفاءة وفاعلية 

مجـال المكتبـات إلـى عـدة أسـباب       يوأرجعت " أمنية مصطفى صادق " أهمية التـدريب فـ  

 أساسية هى :

 بالمكتبة    يـ حاجة الخريجين الجدد إلى عملية تصقلم على العمل اليوم 1

 ـ حاجة العاملين إلى اكتساب مهارات جديدة مع تطور تقنيات ومواصفات المهنة 0

، ومـا يترتـب عليـس تبعـات      يالـوظيف  يـ حاجـة العـاملين إلـى اكتسـاب مهـارات للترقـ      0

 ومسؤوليات إدارية من نوعية خاصة  

ـ دخول الحاسبات إلى حرم المكتبات بجانب األجهـزة الكهربائيـة واإللكترونيـة األخـرى ،     4

 التشغيل     يوحاجة تلك األجهزة إلى مهارات عالية ف

سـبق أن حصـلت علـى قـدر مـن       يالمعلومات ، والتـ  يهرة من أخصائـ هجرة العمالة الما5

 الخبرة العلمية إلى دول البترول   

وحاجـة سـوق العمـل إلـى التعامـل باللغـات األجنبيـة         يـ األخذ بسياسة االنفتاح االقتصاد6

 بطالقة    

ـ دخول تكنولوجيا العصر إلـى مجـال نشـر أوعيـة المعلومـات ، ممـا ينـت  عنـس أوعيـة          7

 حدثة مثل الملفات اإللكترونية واألسطوانات المليزرة    مست

الدولة إلى مـا يحـتم    يتحدد التعامل مع المدنيين من موظف يـ تغير بعض التشريعات الت  8

  (05)اكتساب المهارات إلشغال وظائف محددة 

 شهادة أو علمية درجة على الحصول لي  المستمر التعليم من الرئي  الهدف أنونجد 

 على تقتصر ال إليس الحاجة فإن لذا العملية، ومهاراتس الفرد قدرات تطوير ولكن ة،أكاديمي

 بدخول أيضًا أعمالهم تتصثر الذين المساعدين الموظفين لتشمل تتجاوزهم ولكن فقط المكتبيين

 المكتبات في العاملة الفةات كافة ليشمل يتنوع فالتدريب المكتبات؛ إلى الحديثة التكنولوجيا

 : اآلتي يضم حيث المعلومات، ومراكز
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  Job Skills العمل مهارات على التدريب ـ 1

  Technology Skills التكنولوجيا مهارات على ـ التدريب 0

  Customer Service Training العمالء خدمات على ـ التدريب 0

 Management Training (06) اإلدارة على ـ التدريب 4

 : اآلتي والمعلومات المكتبات مجال في نللعاملي المستمر التعليم ويحقق

  مناسب مهني تصهيل أو متخصصة معرفة على الحصول  

   المجال في الحديثة التطورات مواكبة على المحافظة أو المعلومات تحديث  

   العمل في األداء تحسين  

   الذات تحقيق  

   المهارات تعديل  

   (07)العمل في جديدة مسؤوليات على الحصول  

يسـعى   يوأن الهدف من التدريب حسب ما يراه " يوسف القبالن " أن التدريب هو الغاية التـ 

إلى تحقيقها، ويرتب نجاح التدريب بوضع أهداف محـددة وواضـحة بشـكل منسـق ، ممـا يجعـل       

مجال التدريب ، يؤكدون على أهمية صياغة أهدافس بشكل واضا كـصهم   يالمشتغلين والباحثين ف

ملية التدريب فعملية قياس جدوى التدريب وتقويمـس تعتمـد اعتمـادًا كليـًا علـى      ع يالخطوات ف

  (08)وجود أهداف واضحة لس 

" أن كل من هويلر ، وجولدهور قد حددا أنـواع بـرام     يوقد ذكر " محمد أمين البنهاو

 :  يالمكتبات فيما يل يالتدريب المالئمة للعاملين ف

 ـ التدريب حسب مستويات العاملين  1

 ـ التدريب حسب أهداف المكتبة  0

 ـ التدريب لتحسين مستوى المكتبة بعد تحديد احتياجاتها    0  

 ـ التدريب أثناء العمل  4

  (09) ـ التدريب خارج العمل5

تقدم إلى الموظف ويرى " يوسف القبالن " أن هـذه   يوهناك العديد من برام  التدريب الت

 :  يهداف فيما يلاألغراض واأل يالبرام  تشترك معظمها ف

 ـ تحسين اإلنتاج من الناحية الكمية   1

 ـ رفع مستوى اإلنتاج من الناحية النوعية  0

 المحافظة على األجهزة وصيانتهاـ تخفيض تكاليف العمل و0
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 يـ تخفيض معدالت التقلب على الوظائف والتغيب عن العمل وزيادة مستوى الرضا الـوظيف 4

 للعاملين

 برات الموظفين    ـ تجديد معلومات وخ5

وقد أضاف أيضًا ، أن من األهداف األخرى للتدريب هى مساعدة الموظف على تعديل مواقفـس  

 ييعمل لديها ، والمجتمع عمومًا ، كما يرى أن من الواقع الفعل يبما يتفق ومتطلبات المنظمة الت

فردية للموظف نفسس مـن  أن هذه األهداف التدريبية ال يتم تحقيقها إال بسد كل من االحتياجات ال

    (42)جهد ، وبتحقيق المنظمة ألغراضها من جهة ثانية 

مجال تقنيات المعلومـات للعـاملين    ي" حدد االحتياجات التدريبية ف يونجد " راشد الزهران

مجال المكتبات والمعلومات بصفة عامة ، وفى مجال الخدمـة الرجعيـة بصـفة خاصـة   وقـد       يف

 وصيات منها :  انتهت دراسة بعدد من الت

دعـم   يتلعبـس شـبكة اإلنترنـت فـ     يـ عقد دورات تدريبية تعرف المشاركين بالـدور الـذ  1

  وظائف المكتبات

المكتبات بكيفية حمايـة وأمـن المعلومـات     يـ إقامة دورات تدريبية لتعريف أمناء وأخصائ0

 خاصة اإللكترونية منها    

 عن تعريف بصنواعها والجهـات التـي  ت ـ عقد دورات تدريبية حول موضوع صناعة المعلوما0

 االتفاقيـات تقدمها، وكيفية المقارنة بينها للحصول على أجودها وإتقان مهارة التفاوض وكتابـة  

 التعاقدية    

 يـ تصميم وتنفيذ دورة تدريبية حول موضوع تسويق المعلومات واألساليب المستخدمة فـ 4

   (41)مجال المكتبات  يالتسويق ومدى تطبيقها ف

المكتبـات ومراكـز    ينرى أن هذه التوصيات تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين فـ و

 يأن تصمم الدورات التدريبية بناء على متطلبات وحاجات سوق العمـل التـ   يالمعلومات حيث ينبغ

 نجدها تتجس نحو التقنية واإلنترنت    

 الرشـيدة  السياسـة  " نأ إلـى تشـير   ستون إليزابيثوقد ذكر " محسن السيد العريني " أن 

 متميـزة  تعليميـة  كوظيفـة  المسـتمر  التعلـيم  أنشـطة  تطـور  أن هـي  المكتبات لمهنة والوحيدة

 التكنولوجيـا  مسـايرة  مـن  تـتمكن  حتـى  المكتبات؛ لمدارس العلمية الدرجات برام  عن ومنفصلة

 (40)"المكتبات تواجس التي الحديثة

 المصطلحات تلك يستخدم البعض أن نم الرغم علىو يذكر " سالم محمد السالم " أنس 

 أساس على بخخر أو بشكل بينها يفرق اآلخر البعض أن إال واحد، مفهوم عن للتعبير بالتبادل

 للتعلم الفرد لدى الذاتية الرغبة من ينبع المستمر التعليم أن إلى البعض يشير حيث المسؤولية،

 وتدريبهم الموظفين تطوير أو ميةتن أن حين في وتحديثها، خبراتس تطوير عن مسةوال فيكون

   الفرد بها يعمل التي الهيةة مسؤولية تكون
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 أن حين في األفراد، تطوير على يركز البعض نظر في المستمر التعليم فإن هنا ومن

 فإن وبذلك إليها ينتمون التي الهيةات إطار في الجماعات تطوير على يركز العاملين تطوير

 من جانبًا تمثل األخيرة إن بل الموظفين، تطوير من واتساعًا عمقًا رأكث عملية المستمر التعليم

   (40)جوانبها

 مفهوم ربطحيث يتم " أحمد محمد الشامي سيد حسب اهلل ، كل من "  مع ذلك ويتفق

 لمفهوم أوسع مدى تحدد حين في أعمالهم، أداء في الموظفين فعالية بتحسين الموظفين تطوير

 بهدف الطالب تخرج بعد الجامعة أو المدرسة أسوار خارج التعليم مثلي الذي المستمر التعليم

 الحاصلين على يركز حيث أشمل المستمر التعليم يكون مستحدثات وبذلك من يجد بما االتصال

 فيقتصر الموظفين تطوير أما ذلك، غير أو موظفين كانوا سواء التخصا في علمية درجة على

   (44) غيرهم دون الموظفين فةة على

 التي العناصر" بين التعليم المستمر وتطوير الموظفين بصن محسن العريني يفرق " و

 الكفاءة لتعزيز نظامية دراسية دورات في االشتراك يعني المستمر التعليم أنهما بين تفرق

 الخدمة أثناء يتم قد الذي الموظفين تطوير في يشترط ال ذلك أن حين في المهنية، والمهارة

 من أو الفنية األعمال بعض على محلية تدريبات بتقديم أو تعليمية أفالم بعرض العمل مكان داخل

 نشاطات من ذلك سوى ما أو الوظيفة بمهام لتعريفهم الجدد للعاملين توجيهية جوالت خالل

 (45)رسمية  غير تكون قد وبرام 

 تحليل البيانات: ـ 0

   : البيانات العامة لمجتمع الدراسة : 0/1

عطاء إلباحثة استعراض البيانات األولية العامة لمجتمع الدراسة بشكل مجرد من أجل ا أرادت

 كاملة عن مجتمع الدراسة فى المكتبات العامة موضوع الدراسة  صورة واضحة خلفية شخصية و

ونظرًا الحتواء هذه الدراسة على المكتبات العامة النسائية فـى مدينـة الريـاض    :  ـ الجن 1

 ، على مدى مالءمة برام  التدريب والتعليم المستمر المقدمة لهم ورضاهم عنهـا من أجل التعرف 

 مجتمع الدراسة وفقًا للجن     يوضا توزيع ( 0رقم ) يفالجدول التال
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 ( 0جدول رقم ) 

 العامة موضوع الدراسة وفقًا للجن  أخصائي المكتبات توزيع أعداد 

الذك اسم المكتبة م

 ور 

 % المجموع % اإلناث %

 %6 12 12 ـ  ـ  %6 12  12 مكتبة الرياض السعودية  1

 %1 0 0 ـ  ـ  %1 0 0 المكتبة العامة بالسويدى  0

 %4 7 7 ـ  ـ  %4 7 7 المكتبة العامة بالنسيم  0

المكتبة المركزية قاعدة الرياض  4

 الجوية 

 %0 4 4 ـ  ـ  0% 4 4

مكتبة الملك عبد العزيز العامة  5

 ةضوبالر

14 14 9% 10 10 8% 06 07 7% 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة  6

 بالمربع 

7 7 5% 10 10 8% 02 01 0% 

 %6 06 05 %4 6 6 %0 02 19 ى مكتبة مركز الملك فيصل اإلسالم 7

 %122 94 %2 00 01 %2 67 60 المجموع الكلى  

كتبـات العامـة إذ   الم يلعاملين فأخصائي المكتبات ا( أعداد 0يتضا من الجدول السابق رقم )

% ، فـى حـين نجـد نسـبة اإلنـاث تبلـغ نسـبة        2 67تبين أن نسبة الذكور هى أعلى نسبة وتمثل 

ن يفـى مكتبتـ   نحيث يتمركز، % من مجموع العاملين فى المكتبات العامة موضوع الدراسة 2 00

مـالى  % مـن إج 6 82فقط هما مكتبة الملك عبد العزيز العامة بفرعيها الروضة والمربع بنسـبة  

مكتبة مركز الملك فيصـل للبحـوث والدراسـات    و، عدد اإلناث الالتى يعملن فى كلتا المكتبتين 

 %    4 19ال يعمل بها من النساء إال ست أمينات تمثل اإلسالمية 

% فـى مكتبـة مركـز الملـك فيصـل      0 02نجد أعلى نسبة ممثلة هىفأما بالنسبة للذكور 

 % فى المكتبة العامة بالسويدى  1 0نسبة نجدها تبلغ للبحوث والدراسات اإلسالمية ، وأقل 

قامت الباحثة بتقسيم العمـر   ،معرفة الفةات العمرية لمجتمع الدراسة لو: ـ الفةة العمرية0

 :( 0إلى خم  فةات وهذا ما يوضحس الجدول التالى رقم )

 ( 0جدول رقم ) 

 فةة العمرية لموضوع الدراسة وفقًا لأخصائي المكتبات العامة توزيع أعداد 

 النسبة المةوية العدد الفةة العمرية م

 %2 00 01 سنة 02أقل من  1

 %6 40 41 سنة 09إلى  02من  0

 %2 17 16 سنة 49إلى  42من  0

 %0 4 4 سنة 59إلى  52من  4

 %1 0 0 فصكثر 62من  5

 %122 94 المجموع الكلى 
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 يالعـاملين فـ  أخصـائي المكتبـات    ( يتضـا جليـًا ارتفـاع نسـبة    0من الجدول السابق رقم )

حيـث تبلـغ    ، سـنة  09سنة إلـى   02المكتبات العامة موضوع الدراسة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 

سـنة ، وقـد يرجـع السـبب فـى ذلـك إلـى أن         02% ممن هم أقل من 2 00% ، يليها 6 40نسبتهم 

    غالبية العاملين فى المكتبات العامة موضوع الدراسة من الشباب 

نالحظ أن النسب تتجس إلى االنخفاض كلما تقدم العمر ، وهذا يـدل علـى وجـود ظـاهرة     و

ن دل ، إخـر  آمة واالتجاه إلـى عمـل   االموظف بترك عملس فى المكتبات العأى قيام ، دوران العمل 

خـر  آعدم رضا الموظف بعملس داخل المكتبـة واالنتقـال إلـى مكـان     فإنما يدل على شيء هذا على 

   يرضيس    

العـاملين  أخصائي المكتبـات  يحملها  يالمؤهالت التولكى نتعرف على مؤهل الدراسى: ال ـ  0

  :(4المكتبات العامة موضوع الدراسة هذا ما يوضحس الجدول التالى رقم ) يف

 ( 4جدول رقم ) 

  مؤهل الدراسى توزيع أعداد العاملين فى المكتبات العامة موضوع الدراسة وفقًا لل

 

 

 

 

 

 

 

 

لحاصلين على مؤهل العاملين اأخصائي المكتبات يتضا أن نسبة ( 4من الجدول السابق رقم )

أى ما يقرب من نصف مجتمع الدراسة ، يليها نسبة الحاصـلين   %9 47جامعى تستصثر بصكبر نسبة 

مجتمـع الدراسـة   % مـن إجمـالى   9 14ومما يلفـت االنتبـاه أن نسـبة      %1 18على الدبلوم بنسبة

مـن  ، ألن ة نظرة المجتمع لوظيفة أمين المكتبإلى  وقد يرجع السبب ، حاصلين على مؤهل ثانوى

نسـبة   وعلى النقيض تتقارب منهاويقوم بمهامها من ال يحمل مؤهل جامعى   ، الممكن أن يشغلها 

% 0 0% من حملـة درجـة الماجسـتير ، ونسـبة     0 5% منهم نسبة 7 11حيث تبلغ المؤهالت العليا 

     من حملة دبلوم عال ، ومن حملة درجة الدكتوراه

دكتوراه يعملون جميعًا فى مكتبة مركز الملك فيصـل  والجدير بالذكر أن حملة درجة ال

 للبحوث والدراسات اإلسالمية    

 

 

 النسبة المةوية العدد  اسى المؤهل الدر م

 %9 14 14 ثانوى  1

 %1 18 17 دبلوم 0

 %9 47 45 جامعى  0

 %0 0 0 دبلوم عال  4

 %0 5 5 ماجستير 5

 %0 0 0 دكتوراه 6

 %4 7 7 خر آمؤهل  7

 %122 94 المجموع الكلى  
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المكتبات العامة موضـوع   يالعاملين فأخصائي المكتبات لمعرفة تخصصات وتخصا : ال ـ  4

فقد تم تقسـيم التخصـا إلـى فةتـين رئيسـين همـا تخصـا المكتبـات والمعلومـات ،          الدراسة 

المكتبات والمعلومات   وهـذا مـا يوضـحس الجـدول      خصا غيرخر يندرج تحتس أى تآوتخصا 

 :  (5التالى رقم )

 ( 5جدول رقم ) 

   تخصاتوزيع أعداد العاملين فى المكتبات العامة موضوع الدراسة وفقًا لل

 النسبة المةوية العدد  التخصا م

 %4 42 08 تخصا المكتبات والمعلومات  1

 %6 59 56 ات خر غير المكتبات والمعلومآتخصا  0

 %2 122 94 اإلجمالى  

المكتبـات   يالعاملين فـ أخصائي المكتبات ( نالحظ انخفاض نسبة 5من الجدول السابق رقم )

% فـى حـين   4 42العامة موضوع الدراسة لمن هم متخصصون فى المكتبات والمعلومات حيث تبلغ 

ن والمسـاعدون المهنيـ  ليهم والتى يطلق ع، ن فى المكتبات والمعلومات ينجد من هم غير متخصص

 %    6 59تحتل نسبة أعلى حيث تبلغ 

عنـدما سـرد أسـباب مختلفـة     " سعد الضـبيعان  " ذلك إلى ما أورده  يوقد يرجع السبب ف

 هى:  ن العمل فى مجال المكتبات عإلعراض الخريجين 

ره ـ االلتحاق فى السلك التعليمى ؛ لما يحظى بس فى هذا السلك من راتب جيد يفوق نظيـ 1

  وقلة عدد سـاعات الـدوام باإلضـافة إلـى     % 02،  05الملتحق بالعمل فى المكتبات العامة بحوالى 

األجازات المختلفة التى قد تصل فى مجموعها إلى أكثر من ثالثة أشهر والشيء األكثـر أهميـة   

 النظرة الجيدة للمعلم من قبل المجتمع    

لتحـاق بهـذا السـلك    لالض الخـريجين  ؛ حيث يفضل بع يالسلك العسكر يفـ االنخراط   0

الجيـدة  للميزات العديدة التى يتلقاها من الراتب المجزى ، والبـدالت المختلفـة ، والنظـرة    نظرًا 

 التى يحظى بها الملتحقون بالقطاعات العسكرية المختلفة من قبل المجتمع    

غيـر الجيـدة   ع ـ النظرة الدونية للعاملين فى المكتبات ؛ ويرجع السبب فى ذلـك لألوضـا  0

التى تعيشها المكتبات العامة والتى ال شك تنعك  بصورة مباشرة أو غير مباشـرة علـى العـاملين    

   (46)فى المكتبات العامة 

وعند قيام الباحثة بالتعرف على سمات مجتمع الدراسة وجدت اتجاها سـائدًا   جنسية :ال ـ  5 

ات الحكومية السعودية  إال أن هناك بعـض  شصنها شصن سائر الدوائر والجهنحو توظيف السعوديين 

وهـذا مـا يوضـحس     المكتبات العامة موضوع الدراسة غير سعوديين، يالعاملين فأخصائي المكتبات 

 : (6الجدول التالى رقم)
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 (6جدول رقم )   

 توزيع أعداد العاملين فى المكتبات العامة موضوع الدراسة وفقًا للجنسية   

 ة المةويةالنسب العدد  الجنسية  م

 %2 80 78 سعودى  1

 %2 17 16 غير سعودى  0

 %2 122 94 اإلجمالى  

المكتبـات   يالعـاملين فـ  أخصـائي المكتبـات    ( ارتفاع نسبة6يتبين من الجدول السابق رقم )

قـوم  تن الجامعـات  إ% ، ويعد هذا أمرًا طبيعيًا حيـث  2 80حيث تبلغ نسبتهم  العامة من السعوديين

والطالبات وفقًا لمتطلبات سوق العمل ونجده متماشيًا أيضا مع االتجاه العام نحـو   بتخري  الطالب

عـدد   % مـن إجمـالي  2 17فى حين نجـد نسـبة    توظيف السعوديين فى كافة الجهات الحكومية  

موظفًا من يحملون جنسـيات أخـرى    94البالغ عددهم  العاملين موضوع الدراسةأخصائي المكتبات 

نسـبة   نمنهم اثنان فقط فى مكتبة الملـك عبـد العزيـز العامـة يمثلـو     ، دية غير الجنسية السعو

يعملون عشر موظفًا  ةموظفًا   وأربع 06% من إجمالى عدد العاملين فى المكتبة البالغ عددهم 7 7

% مـن  2 56فى مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسـالمية ونجـد نسـبتهم تبلـغ     

موظفًا   أمـا بـاقى المكتبـات العامـة موضـوع       05المكتبة البالغ عددهم إجمالى عدد العاملين فى 

ن بهـا بعـض   ين المكتبتـ يأن هات ي  وقد يرجع السبب فالدراسة فجميع العاملين بها من السعوديين

عدان من أفضل وأهم المكتبـات  تطابع أهلى خاص باإلضافة إلى أنهما اتا الجنسيات غير السعودية ذ

لـذا فهمـا تسـتعينان بـالخبرات     ، دماتها على أفضل وجس فى مدينـة الريـاض   العامة التى تقدم خ

 التى تحتاج إليها لتقديم خدماتها على النحو المعمول بها    العلمية من غير السعوديين 

 : عدد سنوات الخدمة  ـ 6

عدد سنوات الخدمة بالنسـبة لمجتمـع الدراسـة فـى المكتبـات العامـة       أرادت الباحثة معرفة 

 (: 7الدراسة  وهذا ما يوضحس الجدول التالى رقم )موضوع 

 (7رقم ) 

    عدد سنوات الخدمة العامة موضوع الدراسة وفقًا لأخصائي المكتبات توزيع أعداد 

 النسبة المةوية العدد   عدد سنوات الخدمة  م

 %1 1 1 أقل من سنة  1

 %2 00 02 سنة  5ـ   1من  0

 %0 07 05 ة سن 12ـ  6من  0

 %1 19 18 سنة  19ـ  11ن م 4

 %6 12 12 سنة فصكثر  02من  5

 %2 122 94 اإلجمالى  
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 ونالعـامل أخصـائي المكتبـات   ( أن أعلى نسبة يستصثر بها  7يتضا من الجدول السابق رقم ) 

% ، يليها نسبة مـن  0 07نوات حيث بلغت س 12إلى سنوات  6العمل مدة تتراوح من  يالذين قضوا ف

، ثـم تـنخفض النسـبة    % 2 00سـنوات حيـث سـجلت     5إلـى   ةواحدسنة مضوا فى العمل من مدة 

، أما من قضوا فى عملهم فـى  سنة  19سنة إلى  11للذين تتراوح فترة خدمتهم من % 1 19لنجدها 

، وأخيرًا نجد أقـل نسـبة هـى    % 6 12فصكثر تمثل نسبة سنة  02المكتبات العامة موضوع الدراسة 

 فى المكتبات العامة موضوع الدراسة    سنة واحدة تمثل موظف واحدًا فقط يعمل مدة % 1 1

رك العمـل  وال يمكننا القول هنا أن انخفاض النسب قد يرجع إلى ظاهرة دوران العمـل أو تـ  

سنوات التى الوعدد ، كن لي  لدينا المعلومات الكافية عن األما سخر ، ألنواالنتقال من مكان إلى آ

صن هذه النسب التى تبـين مـدة الخدمـة    بن كان يمكننا القول إ  وعمل بها كل موظف على حده 

التى قضاها الموظف فى عملس فى المكتبات العامة تتوافق إلى حد ما مع الفةات العمريـة لمجتمـع   

ن عـدد سـنوات الخدمـة    ( حيث قامت الباحثة بعمل مقارنة بـي 0جدول السابق رقم )الفى الدراسة 

 : وبين الفةات العمرية 

ـ من يعمل أقل من سنة واحدة فى المكتبات العامة موضوع الدراسة موظـف واحـد يتـراوح    

 سنة     09إلى  02عمره ما بين 

 18سنوات فـى المكتبـات العامـة موضـوع الدراسـة       5إلى  1مدة تتراوح من  نيعملوالذين ـ 

سنة ، وموظفًا واحـدًا   09إلى  02موظفًا تتراوح أعمارهم من  10، وسنة  02أقل من أعمارهم موظفًا 

 سنة     49إلى  42يتراوح عمره من 

فـى المكتبـات العامـة موضـوع     سـنوات   12إلـى  سـنوات   6مدة تتراوح من الذين يعملون ـ 

سـنة ،   09إلـى   02موظفًا تتراوح أعمـارهم مـن    00و ، سنة  02موظفًا عمرهم أقل من  11الدراسة 

 59إلـى   52من أيضًا ، وموظفان تتراوح أعمارهما   سنة 49إلى  42موظفًا واحدًا يتراوح عمره من و

    سنة

فى المكتبات العامـة موضـوع الدراسـة     ة سن 19إلى ة سن 11مدة تتراوح من الذين يعملون ـ 

خمـ   سـنة ، و  09إلـى   02تتراوح أعمـارهم مـن   ين موظف 9سنة ، و  02أقل من  اعمرهمان موظف

 سنة    59إلى  52تراوح عمره من واحد يسنة ، وموظف  49إلى  42من  مرهاعمأيتراوح ين موظف

واحـد   سنة فصكثر فى المكتبات العامة موضوع الدراسة موظـف  02ن ممدة الذين يعملون ـ 

سـنة ، وموظـف    49إلـى   42موظفين يتراوح أعمارهم من ست سنة ، و 09إلى  02من  تراوح عمرهي

   فصكثر   62، وأخيرًا موظفان  تتراوح أعمارهما  من  سنة 59إلى  52مره من يتراوح ع واحد

 6، ومـن   سـنوات  5إلى 1ما بينعدد سنوات عملهم تتراوح مما سبق نجد أن الغالبية العظمى 

 عـدد سـنوات  و من هلوجود ظاهرة انتقال العمل ترجا الباحثة  تسنوات ، وإن كان 12سنوات إلى 

  سنة 09إلى 02من وح عمرهاويتر، نة واحدة فقط عامة سفى المكتبات ال تسخدم
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سنة وعلـى الـرغم    02من هم أعمارهم أقل من مموظفًا  09أن هناك  ومما يلفت االنتباه أيضًا

موظفـًا عـدد سـنوات    18 من ذلك نجد عدد سنوات خدمتهم فى المكتبات العامة موضوع الدراسـة 

     سنوات 12إلى  6د سنوات خدمتهم تتراوح بين موظفًا عد11، سنوات 5إلى  1خدمتهم تتراوح بين

ذلك الشتمال مجتمع الدراسة على العاملين فـى المكتبـات العامـة ممـن      يويرجع السبب ف

  الجامعى ) ثانوى أو طلبة جامعيين (المؤهل يحملون مؤهالت ما قبل 

 :   التدريب والتعليم المستمر لدى مجتمع الدراسة توافر برام  : 0/0

 تتضا من تعريف التدريب وأهميتـس وأهدافـس التـى رأت الباحثـة     يالتمية التدريب هألنظرًا 

حيـث  ، مدي مالئمة بـرام  التـدريب ألخصـائي المكتبـات موضـوع الدراسـة        ذكرها قبل دراسة

، ؟( هل مجتمـع الدراسـة يحصـل علـى دورات تدريبيـة أم ال      على أنس : )التعرف باحثة حاولت ال

، التى تتضمنها االسـتبانة  التالية األسةلة ، وذلك من خالل ؟ ( عنها أم ال اضون الموظفون روهل )

لمعرفـة إجابـات مجتمـع    وحيث تضمن السؤال التالى ) هل توجد بالمكتبـة بـرام  منتظمـة ؟ (    

 : (8رقم ) يما يوضحس الجدول التالالدراسة من أخصائي المكتبات موضوع الدراسة 

 (8جدول رقم )

 ألخصائي المكتبات العامة ة منتظمة برام  تدريبيتوافر 

 % العدد برام  تدريبية منتظمة بالمكتبة توافر  م

 %0 06 04 نعم  1

 %8 60 62  ال 0

 %2 122 94 المجموع الكلى  

ورات %  تفيـد بعـدم وجـود د   8 60أن أعلى نسبة تمثـل  ( 8يتضا من الجدول السابق رقم )

المكتبـات العامـة موضـوع     يفـ جـود بـرام  تـدريب    وتقر ب% 0 06منتظمة ، وأن نسبة تدريبية 

 الدراسة    

أخصـائي المكتبـات   نجـد أن جميـع   من أفـادوا بعـد تـوافر دورات تدريبيـة     وبتحليل نسبة 

، المكتبة المركزيـة بقاعـدة الريـاض الجويـة     و ، كل من مكتبة الرياض السعودية يالعاملين ف

    دوا بصنس لي  هناك دورات تدريبية اويدى أفالمكتبة العامة بالنسيم ، والمكتبة العامة بالسو

من أفادوا بعـدم وجـود دورات    فإن عدد، أما فى مكتبة الملك عبد العزيز العامة / الروضة 

الخاضـعين   أخصـائيي المكتبـات  عـدد   ي% مـن إجمـال  8 02موظفين تبلغ نسـبتهم   8تدريبية بها 

 موظفًا     06للدراسة البالغ عددهم 

مـن أفـادوا بعـدم وجـود دورات     فـإن عـدد   ، عبد العزيز العامـة/المربع  وفى مكتبة الملك 

الخاضعين للدراسة  أخصائيي المكتباتعدد  ي% من إجمال2 55موظفًا تبلغ نسبتهم  11 تدريبية بها

 موظفًا    02البالغ عددهم 

 

 



 

26 

مـن أفـادوا   فإن عـدد  ، الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية مركز وأخيرًا فى مكتبة 

أخصائيي المكتبـات  عدد  ي% من إجمال2 44موظفًا تبلغ نسبتهم  11 دم وجود دورات تدريبية بهابع

 موظفًا    05الخاضعين للدراسة البالغ عددهم 

 أخصـائيي المكتبـات  ومما سبق يتضا عدم وجود خطة أو برام  محـددة منتظمـة لتـدريب    

ية التدريب فـى المكتبـات العامـة    ويمكن أن نستنت  وجود الخلل فى عمل، العامة موضوع الدراسة 

    من ذكر عدد كبير من مجتمع الدراسة بعدم وجود دورات تدريبية أصاًل

الذين أفادوا بوجود دورات تدريبية هـم  ، المكتبات العامة  يفالعاملين  أخصائيي المكتباتإن 

 يب لموظفيها    وتهتم ببرام  التدر، ن لجهات أهلية غير حكومية ين التابعتين فى المكتبتوالعامل

فـى عـدم    وبناء على ما سبق يتضا إلى أى حد آلت إليس المكتبات العامـة موضـوع الدراسـة   

أخصـائيي المكتبـات   وجود اهتمام بتدريب العاملين بها  وإن الحاجة ملحة وماسة للتدريب لجميع 

 مجال المكتبات والمعلومات أو فى تخصصات أخرى     ين فوسواء المتخصص

لتخصـا أمنـاء المكتبـات " فقـد     " قضية " التدريب التحـويلى   منية صادقارت " أثحيث أ

أوضحت المقصود بالتدريب التحويلى هو : االنتقال من مهنة إلى مهنة جديدة من خـالل تـدريب   

لتحقيـق  أعد خصيصًا لهذا الغرض ، حيث دعت الحاجة إلى ظهور هذا النوع من التدريب التحويلى 

       (47)لعمالة الفنية لسوق العمل الداخليعلى ا المواءمة بين العرض والطلب

خاصـة وأن عـدد   المكتبـات العامـة بمدينـة الريـاض      يفـ  يويظهر أهمية التدريب التحويل

موظفـًا   56من تخصصات أخرى غير تخصا المكتبات والمعلومات تبلغ عددهم أخصائي المكتبات 

    موظفًا  94 % من إجمالى مجتمع الدراسة البالغ عددهم6 59يمثلون نسبة 

مجـال المكتبـات والمعلومـات فـى حاجـة       يالمتخصصين فأخصائي المكتبات عالوة على أن 

    (48)المجال يبالتطورات الحادثة ف مأيضًا إلى التدريب بصفة مستمرة ومنتظمة من أجل إلمامه

الموظف عـن  يتوقف يجب أن ال نس إحيث " بالتعليم المستمر " يسمى و وهذا ما يطلق عليس 

، وتوفير الدورات التدريبيـة فحسـب   ، التخرج من كليات وأقسام المكتبات فحسب لتعليم بمجرد ا

والتطوير المهنى للعاملين فـى المكتبـات بصـفة    ، بل يجب أن يتخطى األمر إلى التعليم المستمر 

      فى مدينة الرياض نظرًا لوضعها الحالى    ، ة بصفة خاصة ماعوفى المكتبات ال، عامة 

دراسـتس للمشـكالت المتعلقـة بالعـاملين فـى المكتبـات        يفـ "  يسعود الحزيم" يرى حيث 

ومركز المعلومات السعودية تدنى المستوى النوعى للعاملين فى كثير مـن المكتبـات ، ممـا أدى    

نشـاطات المكتبـة   إلى تدنى نوعية األعمال الفنية والخدماتية ، فصصبا فى الوقت نفسس عقبة أمام 

 رجع ذلك إلى عدة عوامل حددها فيما يلى : وخدماتها ، وأ

ـ حاجة الكثير من المسةولين عن المكتبات إلى إدراك أهمية التصهيـل والتـدريب وتطـوير      1

 مستوى العاملين ، وأثر ذلك فى تطوير نشاط المكتبة كمًا وكيفًا   

 نظرى    ـ حاجة الكثير من برام  التعليم المكتبى إلى تغليب الجانب التطبيقى على ال 0

ـ ضعف أثر التدريب على العاملين بسبب عدم وجود أساليب لتحديد االحتياجات التدريبيـة    0

  (49)بشكل دقيق 
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 :   االلتحاق ببرام  التدريب والتعليم المستمر لدى مجتمع الدراسة : 0/0

وضـحس  يوفـق مـا   المكتبات العامة موضوع الدراسة بهـذا السـوء    يهذا ولي  الوضع ف     

الـذين سـبق لهـم االلتحـاق بـدورات      أخصـائي المكتبـات   يبين عدد  يالذ( 9رقم ) يدول التالالج

 : تدريبية 

 (9جدول رقم )

 لعامةألخصائي المكتبات امنتظمة التدريب الااللتحاق بالدورات التدريبية من خالل برام  

 % العدد برام  تدريبية منتظمة بالمكتبة االلتحاق ب م

 %0 54 51 نعم  1

 %7 45 40 ال  0

 %2 122 94 المجموع الكلى  

لمـن تـم إلحـاقهم بـدورات      % 0 54أن أعلى نسبة هـى  ( 9يتضا من الجدول السابق رقم )

 ي المجال  فدورات تدريبية صي بلم يلتحقوا % 7 45تدريبية فى المجال ، ونجد نسبة 

 وإذا أردنا معرفة وضع كل مكتبة على حدة : 

 %2 42موظفين تبلغ نسـبتهم  أربعة عدد الذين يتم تدريبهم فإن ية السعودـ مكتبة الرياض 

عشـرة  المكتبة الخاضعين للدراسة البـالغ عـددهم    يالعاملين فأخصائي المكتبات عدد  يمن إجمال

      موظفين

أخصـائي  نجد جميع مكتبة العامة بالسويدى والمكتبة المركزية بقاعدة الرياض الجوية الـ 

 لدراسة لم يتم لهم االلتحاق بدورات تدريبية    لها الخاضعين العاملين بالمكتبات 

% مـن  0 14عدد الذين يتم تدريبهم موظف واحد فقط تبلغ نسبتس ـ المكتبة العامة بالنسيم 

 ةالبـالغ عـددهم سـبع   ، المكتبـة الخاضـعين للدراسـة     يالعاملين فأخصائي المكتبات عدد  يإجمال

 موظفين 

عدد الذين يتم تدريبهم ثمانى عشـر موظفـًا   ، العامة / الروضة مكتبة الملك عبد العزيز ـ 

المكتبة الخاضـعين للدراسـة    يالعاملين فأخصائي المكتبات عدد  يمن إجمال % 0 69تبلغ نسبتهم 

 ًا  موظفستة وعشرين البالغ عددهم 

تبلغ  عشر موظفًا حدأعدد الذين يتم تدريبهم ، ـ مكتبة الملك عبد العزيز العامة / المربع 

المكتبة الخاضعين للدراسة البـالغ   يالعاملين فأخصائي المكتبات عدد  ي% من إجمال 2 72نسبتهم 

 موظفًا   ونعددهم عشر

عـدد الـذين يـتم تـدريبهم     ، إن ـ مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

المكتبـة   يالعـاملين فـ  ات أخصائي المكتبعدد  ي% من إجمال 2 56أربعة عشر موظفًا تبلغ نسبتهم 

 الخاضعين للدراسة البالغ عددهم خمسة وعشرين موظفًا  
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أن عمليـة التـدريب   مـن  ( 8وما سبق يؤكد ما تم التوصل إليس فى الجـدول السـابق رقـم )   

تتمركز بصورة أساسية فى مكتبة الملك عبد العزيز العامة بفرعيها ، ومكتبـة مركـز الملـك    

 سالمية       فيصل للبحوث والدراسات اإل

القيمة المضافة من االلتحاق ببرام  التدريب والتعليم المسـتمر  : 0/4

 :   لدى مجتمع الدراسة 

هـذا   قـد تبـع  لمعرفة القيمة المضافة التي تعود على أخصائي المكتبـات موضـوع الدراسـة    

هل سبق لك االلتحاق بدورات تدريبيـة فـى مجـال عملـك؟( سـؤالين آخـرين       الخاص )ل السؤا

حيـث تـم طـرح    ، القيمة المضافة للدورات التدريبية بالنسبة للموظف فى المكتبة ما يتناول أحده

الثـانى  السـؤال  و( أضافتس لك هذه الدورات التدريبية التى ألحقت بهـا ؟   ي)ما الذ يالسؤال التال

م بالدورات التدريبية من خالل السؤال التالى ) مـا أسـباب عـد    يتناول أسباب عدم التحاق الموظف

ا أضافتس الدورات التدريبية ـ على الرغم من قلتهـا   ولمعرفة م، التحاقك بالدورات التدريبية ؟ ( 

 :  (12رقم ) ييوضحس الجدول التالما موظفًا  51ـ لمن قام بالحصول عليها والبالغ عددهم 

 (12جدول رقم )

 فى المكتبات العامة القيمة المضافة لمن التحق بالدورات التدريبية 

 % العدد القيمة المضافة لمن التحق بالدورات التدريبية م

 %7 02 01 برام  التدريب الخارجية المتاحة تعمل على تحديث المعلومات  1

 %6 04 05 برام  التدريب تسهم فى تحسين آليات العمل فى المكتبة  0

توفير البعثات الداخلية فى إتاحة فرص لاللتحاق ببرام  التعليم  0

 المستمر 

11 12 9% 

 %8 00 04 نتائ  الدورات يؤخذ بها فى األداء الوظيفى  4

 %2 122 121 المجموع الكلى  

تخـا مـا أضـافتس الـدورات      %6 04أن أعلى نسبة هى ( 12يتضا من الجدول السابق رقم )

التدريبية لمن تم االلتحاق بها من حيث هذه البرام  تسهم فى تحسين آليات العمل فـى المكتبـة ،   

القيمة المضافة لبرام  التدريب الخارجية المتاحة التى مـن شـصنها أن تعمـل علـى تحـديث      يليها 

  %7 02المعلومات حيث مثلث نسبة 

التـى تخـا بـصن مـا أضـافتس      % 8 00ثم نالحظ أن النسب تسير نحو االنخفـاض فنجـدها   

بالتـالى  و، بنـاء عليهـا    الدورات التدريبية لمن التحق بها األخذ بها فى األداء الوظيفى وتقيـيمهم 

% وهى توفير البعثات الداخليـة تسـاهم فـى    9 12وأخيرًا نجد نسبة   تحسين مكانتس داخل المكتبة

إتاحة فرص االلتحاق ببرام  التعليم المستمر  وعلى الرغم من أهمية هذا العنصـر إال أنـس احتـل    

 أقل نسبة   
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إلحاقهم بدورات تدريبية فى المجـال  لم يتم الذين  أخصائي المكتبات من ونظرًا لوجود عدد

موظفًا فكان البـد مـن وقفـة     40أثناء عملهم فى المكتبات العامة موضوع الدراسة والبالغ عددهم 

من أجل التعرف على األسباب التى أدت إلى عدم إلحاقهم بالدورات التدريبيـة وهـذا مـا يوضـحس     

 (:11رقم ) يالجدول التال

 (11جدول رقم )

 بالدورات التدريبية فى المكتبات العامة االلتحاق  أسباب عدم

 % العدد بالدورات التدريبيةأسباب عدم االلتحاق  م

 %6 15 7 فترة التدريب غير مناسبة  1

 %8 17 8 نتائ  التدريب ال يؤخذ بها  0

 %8 17 8 عدم وجود عالقة بين الدورة التدريبية ووظائف المهنة  0

 %4 4 0 م بالحداثةبرام  التدريب ال تتس 4

 %4 4 0 القائمون بالتدريب غير أكفاء  5

 %4 4 0 عدم مالءمة مواعيد التدريب مع مواعيد العمل  6

 %4 04 11 أسباب أخرى  7

 %1 11 5 لم يذكر السبب  8

 %2 122 45 المجموع الكلى  

تـائ   % تمثـل كـل مـن أن ن   8 17( يتضا أن أعلى نسـبة هـى   11من الجدول السابق رقم )

فبالنسـبة للسـبب   ، التدريب ال يؤخذ بها ، عدم وجود عالقة بين الدورة التدريبية ووظائف المهنة 

 لقائمين عليها فية واضحة للمكتبة من قبل االسبب فى ذلك إلى عدم وجود سياس األول قد يرجع

    التدريب

للعمـل علـى رفـع    ا أما بالنسبة للسبب الثانى فترى الباحثة أن الدورات التدريبية يتم وضعه

، وبطريقة مباشـرة ، ن الموظف قد يرى عدم فائدتها بصفة شخصية لس إلذا ف، كفاءة أداء المكتبة 

وبالتالى تعود على الموظف بطريقـة غيـر   ، وإنما الفائدة األساسية منها تعود بالنفع على المكتبة 

 مباشرة   

، ثـم تتسـاوى   غير مناسـبة لـس   من أفاد أن فترة التدريب المتاحة كانت % 6 15يليها نسبة 

نسبة كل من برام  التدريب ال تتسم بالحداثة ، والقائمون بالتدريب غير أكفـاء ، عـدم مالءمـة    

  ا% لكل منه4 4مواعيد التدريب مع مواعيد العمل حيث نجد 

أن السبب يرجع فى عدم توخى الدقة فى بـرام  التـدريب المتاحـة بالنسـبة     وترى الباحثة 

س يجب إعادة النظـر فـى   نإحيث ، المكتبات العامة موضوع الدراسة  يلعاملين فتبات األخصائي المك

    عملية التدريب كاماًل 
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إال أنها تخا ذكر أسباب أخرى غيـر األسـباب السـابقة    ، تمثل أعلى نسبة % 4 04أما نسبة 

تم ترشـيحهم  التى تحددها   وتمثل هذه النسبة أحد عشر موظفًا أفاد منهم تسع موظفين أنس لم ي

، وهناك موظفان أفـادا بصنهمـا غيـر    لم يتم اإلفصاح عنس ، لسبب أو آلخر ، لدورات تدريبية أصاًل 

وتتسـاءل الباحثـة مـا    ، وبالتالى ال يحق لهم الحصول علـى دورات تدريبيـة   ، الجنسية سعوديين 

وفقـًا لحاجـة    أم؟ وهل يتم الترشـيا وفقـًا للجنسـية    ؟ السبب لعدم ترشيحهم للدورات التدريبية

وأن يكون الشغل الشاغل النهوض بالمكتبة من خالل تنميـة مهـارات   ، تحسين خدماتها المكتبة إلى 

نظرًا ألن هناك عدد من غير السـعوديين  ؟ عاملين بها دون النظر إلى الجنسية أخصائي المكتبات ال

ن أجـل كفـاءتهم   هم فـى عملهـم مـ   ؤوقد تم إبقا، يعملون فى المكتبات العامة موضوع الدراسة 

    وبالتالى لي  هناك ما يبرر عدم ترشيحهم للدورات التدريبية، وحاجة المكتبة لهم 

% تخا من لم يـذكر السـبب عـن عـدم إلحـاقهم بالـدورات       1 11أما النسبة الباقية وهى 

 التدريبية   

 العـاملين أخصائي المكتبات تدريب رضا أخصائي المكتبات عن  مستوىتصثر ومما سبق يتضا 

ما توصلت إليس دراسة " سيد شـعبان  مع هذا  تفقيو،  المكتبات العامة موضوع الدراسة بالسلب يف

ن مقارنة بنسبة غير الراضين عـن التـدريب فـى    وفى انخفاض مستوى أخصائى المكتبات الراض" 

   (52)المكتبات فى محافظة بنى سويف مجتمع هذه الدراسة 

 (68" التـى تمـت علـى )     SCAMELL & STEADخر نجـد دراسـة "  آلوعلى الجانب ا

أنـس كلمـا كـان     أخصائى مكتبات لمعرفة أثر التدريب على مستوى الرضا الوظيفى حيث أظهرت

أى أن هناك عالقة بين ، التدريب مفيدًا ويؤدى أهدافس كلما زاد ذلك من مستوى الرضا الوظيفى 

   (51) مستوى الرضا والتدريب

 :   ت العامة لدى مجتمع الدراسة االستخدام اآللي في المكتبا: 0/5

المتاحــة  سالمكتبــات يقصــد بــس اســتخدام الحاســب اآللــى بإمكاناتــ يفــ ياالســتخدام اآللــ

ن الحاسب اآللـى دخـل جميـع خـدمات المكتبـات      إفى األنشطة المكتبية   حيث والمستخدمة دائما 

 والمعلومات    

إلى : ميكنـة عمليـات المكتبـات    وقد قسم " أحمد بدر " تطبيقات الحاسب فى هذه الخدمات 

In House Operations   وإلى استرجاع المعلوماتInformation Retrieval  ويضم  

واإلعـارة   ،  والفهرسة، والتزويد ، القسم األول الخاص بميكنة المكتبات أنشطة عديدة مثل الطلب 

 ةسترجاع المعلومات المعتمد، والتحكم فى الدوريات ، وتجميع اإلحصاءات اإلدارية   أما بالنسبة ال

التكنولوجيا نجاحـات كبيـرة إلتاحـة المعلومـات لكـل النـاس       فقد حققت ، على الحاسبات اآللية 

ذلك ألنس أنشئ فى السنوات القليلة الماضـية  ، الراغبين فيها ، وفى المكان والزمان الذى يريدونس 

أصـبحت بـدياًل عـن     يوجرافية، وهى التعددًا ضخمًا من قواعد البيانات الببليوجرافية وغير الببلي

اآللى أصبا أكثر راحة وأكثر مرونـة   أى أن البحث، األدلة المطبوعة والكشافات والمستخلصات 

       (50)وشمواًل من نظم وحفظ واسترجاع المعلومات يدويًا 
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بالنسبة  ومن خالل أهمية االستخدام اآللى وتصثيره على جميع المهن المختلفة يتضا أهميتس

أن   ALSEREIHYوخاصــة المكتبــات العصــرية كمــا أطلــق عليهــا الســريحى  ، للمكتبــات 

الممارسات المكتبية بدأت تتغير بكثافة مـن األسـاليب اليدويـة إلـى األسـاليب اآلليـة ، وقـد بـدأ         

الشـئ نفسـس ينطبـق علـى     ، الفهرس المحسب يحل محل الفهرس البطاقى فى كثير من المكتبات 

     األخرىالوسائل واألدوات المكتبية الكشافات والقوائم و

وتجعـل  "، مجهـواًل   وهذه التغيرات والتحوالت السريعة فى عالم المكتبات تجعل المسـتقبل 

ولـذا فـإن دور   ، ولن يخرجس من هـذه الحيـرة إال مواجهـة الواقـع     ،  المكتبى فى حيرة من أمره

وتعويض نقاط ، لتطوير مهاراتهم مكتبات المستقبل سيتحدد بمقدار ما لدى المكتبين من استعداد 

  (50)وبخاصة فى المجال التقنى الذى يعد لب المشكلة وجوهرها ، الضعف لديهم 

ونجد العديد من الدراسات التى حرصت على تناول أثر استخدام الحاسب اآللى فى المكتبـات  

 منها : على أداء العاملين بها 

بعنوان : " أثر استخدام الحاسب اآللى علـى   (0220دراسة " مسفرة بنت دخيل اهلل الخثمعى )

األداء فى المكتبات العامة فى المملكة العربية السعودية " وهدفت هذه الدراسة إلى تقـديم إجابـة   

حد أثر الحاسـب اآللـى فـى أداء المكتبـات العامـة بالمملكـة        يلى أإ: يمنهجية على السؤال التال

ة ، واإلعـارة ، والفهـارس المباشـرة    تزويـد ، والفهرسـ  كل من: ال يالعربية السعودية ، تحديدًا ف

(OPACs  ) 

وقد توصلت إلى عدة نتائ  أهمها أن الفهرسة هـى أكثـر األنشـطة تحسـيبًا ، أمـا بالنسـبة       

للخدمات فكانت خدمتى البحث فى الفهارس المحسبة والخدمة المرجعية وإرشاد القراء هى أكثر 

سة عن طريق الحاسـب اآللـى   وبالنسـبة للتـصثير القـوى      الخدمات التى تقدمها المكتبات المدرو

% من مجتمع الدراسة ، كذلك أجمع مجتمـع  2 90للتحسيب علة توفير الوقت فقد أجمع بذلك 

األربع جميعًا بنسب متفاوتة؛ على تـصثير  التحسيب على األداء فى ضوء العوامل  الدراسة على تصثير

على البيةة التنظيمية للمكتبات المدروسـة ، وكـذلك    وأيضًا، على فعالية وجودة العمل التحسيب 

    د العاملين وفةاتهم ونسبة المتخصصين إلى غير المتخصصيناعدإ

كما توصلت إلى أن هناك تصثير استخدام الحاسب اآللى على رفـع مسـتوى فعاليـة وجـودة     

فين المؤيدين بلغ نسبة الموظ، حيث العمل من خالل خم  معايير هى : تمييز الخدمات المقدمة 

% ، ومعيار زيـادة اإلنتاجيـة قـد بلـغ نسـبة المـوظفين       2 92ء المؤيدون بنسبة ا% أما المدر2 90

% ، أمـا المـدراء بنسـبة    2 74ن بنسـبة  وفقـد أيـد الموظفـ   ، % ، وتوفير التكاليف 2 92والمدراء 

لمـدراء بنسـبة   % أما ا2 70لموظفين بلغ نسبة تصييدهم ل% فقط ، واستثمار إمكانيات النظام 2 62

% أمـا  2 79% ، أما معيار تجنب العمل التكرارى فقد بلغ نسبة التصييد مـن المـوظفين نسـبة    2 72

أن هنـاك توجـس واضـا فـى زيـادة أعـداد       عـن :  %   كما كشفت الدراسـة  2 82المدراء بنسبة 

%( كمـا أن  100المتخصصين فى المكتبات المدروسة بعد استخدام الحاسـب اآللـى حيـث بلغـت )    

%( أمـا إجمـالى الزيـادة فـى     2 55كذلك حيـث بلغـت )  ، ناك زيادة فى عدد غير المتخصصين ه

%( وهذا يعنى أن للحاسب اآللى أثر كبير على زيـادة أعـداد المتخصصـين    125الفةتين فقد بلغ )

وغير المتخصصين فى المكتبـات المدروسـة       (54)
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يب رفع كفـاءة وتصهيـل القـوى    هـ( بعنوان " أسال1429)" دراسة " محمد أمين المرغالنى و

العاملة فى استخدام الحاسب اآللى فى المكتبات ومراكز المعلومات السـعودية " وتنـاول   البشرية 

الباحث فى هذه الدراسة البرام  األكاديمية فى المملكة العربية السعودية   وقد ذكـر أن ظهـور   

موعة من المهتمين المتخصصـين  هذه البرام  ومراكز المعلومات جاء نتيجة للحاجة الملحة لمج

إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات المحسبة ، وقد استعرض الباحث المناه  الدراسية فـى أقسـام   

المكتبات فى كل من جامعة الملك سعود ، وجامعة الملك عبد العزيز ، وجامعة اإلمام محمد بن 

وقـد   واهتمامها بالحاسـب اآللـى    سعود اإلسالمية ، وجامعة أم القرى ، وذلك من ناحية عالقتها 

وصى الباحث بصن تهتم األقسام األكاديمية بتوفير اإلمكانات المادية والفنية المتمثلة فى المعامـل  

والتجهيزات وأعضاء هيةة التدري  ، وذلك للمساهمة فى رفع كفاءة وتصهيل القوى الوطنية فـى  

 (55)مات السعودية مجال نظم الحاسبات اآللية فى المكتبات ومراكز المعلو

بعنوان : " أثر استخدام الحاسب اآللى علـى  ( 1996" )ثناء إبراهيم موسى فرحات  " ودراسة

وهـدفت هـذه   القوى العاملة فى المكتبات ومراكز المعلومـات فـى جمهوريـة مصـر العربيـة "      

والعالقـة  ، ومراكز المعلومات المصرية ، الدراسة التعرف على الواقع الفعلى للعاملين بالمكتبات 

المتبادلة بين استخدام الحاسب اآللى والقوى العاملة فى هذه المكتبات   واسـتخدمت الباحثـة فـى    

استبيان موجـس إلـى   ، تها لجمع البيانات هذه الدراسة المنه  المسحى الوصفى واألداة التى استخدم

سط عدد العـاملين  أن متوأوضحت الدراسة وقد ، ومراكز المعلومات المصرية عينة من المكتبات 

فـى حـين أن متوسـط    ، أقل مما هو عليس فى غيرهـا  الجامعية التى تستخدم الحاسب فى المكتبات 

عدد العاملين فى المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات التى تستخدم الحاسب اآللى أعلـى ممـا   

 هو فى غيرها    

فـى عـدد العـاملين غيـر      وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الحاسب اآللى يؤدى إلـى زيـادة  

% ، أمـا اسـتخدام الحاسـب اآللـى فـى المكتبـات       2 44المؤهلين فـى المكتبـات الجامعيـة بنسـبة     

 % 2 52ومراكز المعلومات فإنس يؤدى إلى زيادة فى عدد العاملين المؤهلين بنسبة صصة المتخ

وظـائف   أن استخدام الحاسب اآللى فى المكتبـات سـيؤدى إلـى اسـتحداث    إلى وتوصلت أيضًا 

جديدة مثل وظائف تصميم البرام  ووظائف اإلصالح والصيانة ، كما يتطلـب نوعـًا جديـدًا مـن     

     (56) يالمهارات تختلف عن المهارات قبل استخدام الحاسب اآلل

على المكتبات والعاملين بها نجـد دراسـة "    أما الدراسات األجنبية التى تناولت أثر التحسيب

WILLARD  " (1990 ) ن " بعنـواPublic Library, Views of the Impact of 

Personal Computers on public Libraries  "   التـى طبـق   وتتناول الدراسة النتـائ

، والتى تـدرس تـصثيرات الحاسـبات     1987إلى 1986الفترة من عام  يتمت ف يوالت يفيها أسلوب دلف

ومجتمع الدراسة مكون مـن  ظائفها ، الشخصية المتاحة للمستفيدين من خدمات المكتبة العامة وو

أمينًا من أمناء المكتبات العامة ، قد قدمت لهم مدى واسـع مـن المواقـف الخاصـة بالتـصثيرات       05

فيما إذا كانت هذه التـصثيرات سـوف تحـدث ، ومتـى يمكـن أن      وقد طلب منهم النظر ، المحتملة 

  ة نظر مكتبية ومدى مالءمتها من وجهة نظر اجتماعية ، ولي  من وجه؟  تحدث
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سوف يؤدى إلى تغيرات عديـدة فـى اسـتخدامات     يوقد توصلت الدراسة إلى أن الحاسب اآلل

المكتبة والمستفيدين ، والخدمات التى تقدمها المكتبة ، وكشفت النتـائ  عـن التنـوع فـى اآلراء     

يصـين علـى   أشارت النتائ  أيضًا إلى أن أمنـاء المكتبـات العامـة كـانوا حر    ، بشصن مدى مواءمتها 

  (57) تطوير الخدمات إذا كانت تلك الخدمات مناسبة للمكتبات العامة

 THE impact of Automation on( بعنوان : " 1990" ) HOWARTHودراسة " 

Operations and Staffing Configurations in Cataloguing  

Departments in Public Library  ت عامة بمدينة " وقد شملت هذه الدراسة أربع مكتبا

  وقد تم مقارنة فترات ما قبل اسـتخدام الحاسـبات    1986وحتى عام  1972تورنتو بكندا وذلك عام 

 اآللية بما بعدها    

وكان من نتائ  هذه الدراسة أنس ثبتت نجاحات كبرى خـالل فتـرات األتمتـة مقارنـة بمـا      

عمـال اليدويـة واألعمـال الروتينيـة     التقليدية ، أى االعتماد على األحدث فى البيةة اليدوية ن كا

ثبتـت أن اسـتخدام الحاسـبات اآلليـة قـد      أحيـث  التكرارية ، ولي  االعتماد على استخدام الحاسب 

حققت أهداف اإلدارة الخاصة ، وذلك بزيـادة اإلنتاجيـة علـى الـرغم مـن تقليـل عـدد العـاملين         

    (58)بالمكتبة 

كتبات ومراكز المعلومات وتصثيره على تطـوير  ونظرًا ألهمية استخدام الحاسب اآللى فى الم

فقـد حرصـت الباحثـة علـى     ؟ وأدائهـم  أخصائي المكتبـات  المكتبة ، وإلى أى حد يؤثر ذلك على 

مـن خـالل طـرح    المكتبـات العامـة موضـوع الدراسـة      يالعاملين فأخصائي المكتبات أراء معرفة 

 األسةلة التالية : 

 اآللى ألداء مهام عملك ؟  ـ هل لديك مهارات فى استخدام الحاسب

أخصـائي المكتبـات   معرفـة مسـتوى رضـا    يفيد فى وقد اشتملت أسةلة االستبانة على سؤال 

هل ترى أن استخدام الحاسب اآللـى لـس   ـ  : والمكتبات ه لين تجاه استخدام الحاسب اآللي فيالعام

 أثر تجاه رضاك عن عملك بالمكتبة ؟ 

عن مهارات  المكتبات العامة موضوع الدراسة يلعاملين فاأخصائي المكتبات ولمعرفة إجابات 

 (:  10رقم ) ياستخدام الحاسب اآللى فى أداء مهام عملهم ما يوضحس الجدول التال

 (10دول رقم )ج

 مهارات استخدام الحاسب اآللى للعاملين فى المكتبات العامة

 % العدد مهارات استخدام الحاسب اآللى م

 %2 80 78 نعم  1

 %2 17 16 ال  0

 %2 122 94 المجموع الكلى  
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لمن لديهم مهـارات فـى    %2 80( أن أعلى نسبة هى 10يتضا جليًا من الجدول السابق رقم )

المكتبـات العامـة    ين فـ والعـامل أخصائي المكتبات استخدام الحاسب اآللى وأن هذه النسبة يشملها 

، وأيضـًا المكتبـات التـى ال يـتم إدخـال      بهـا  موضوع الدراسة التى تقوم بالفعل باالستخدام اآللى 

 الحاسب اآللى بها  

  وإذا أردنا معرفة كل مكتبة على حدة نجد : 

اآللـى ثمـانى   لديهم مهارات اسـتخدام الحاسـب   عدد الذين أن مكتبة الرياض السعودية فى ـ 

بـالغ  المكتبـة الخاضـعين للدراسـة ال    يعدد العاملين فـ  ين إجمالم %2 82تبلغ نسبتهم موظفين 

 عددهم عشرة موظفين      

عـددهم  لديهم مهـارات اسـتخدام الحاسـب اآللـى     جميع العاملين ـ المكتبة العامة بالسويدى 

 موظفان على الرغم من عدم وجود استخدام آلى بالمكتبة    

عدد الذين لـديهم مهـارات اسـتخدام الحاسـب     المكتبة المركزية بقاعدة الرياض الجوية ـ 

المكتبة الخاضعين للدراسة البالغ  يعدد العاملين ف يمن إجمال %2 52نسبتهم اآللى موظفان تبلغ 

 موظفين       ةعددهم أربع

عدد الذين لديهم مهارات اسـتخدام الحاسـب اآللـى موظفـان تبلـغ      ـ المكتبة العامة بالنسيم 

 سـبعة % من إجمالى عدد العاملين فى المكتبـة الخاضـعين للدراسـة البـالغ عـددهم      6 08نسبتهم 

 موظفين      

عدد الذين لـديهم مهـارات اسـتخدام الحاسـب     ـ مكتبة الملك عبد العزيز العامة / الروضة 

من إجمالى عدد العاملين فى المكتبـة الخاضـعين    %0 90تبلغ نسبتهم  ان موظفووعشر تااآللى أثن

 ن موظفًا  وستة وعشرللدراسة البالغ عددهم 

عدد الـذين لـديهم مهـارات اسـتخدام الحاسـب      بع ـ مكتبة الملك عبد العزيز العامة / المر

المكتبـة الخاضـعين    يعـدد العـاملين فـ    يمن إجمال %2 95تبلغ نسبتهم  اعشر موظف ةاآللى تسع

 ن موظفًا  وللدراسة البالغ عددهم عشر

عـدد الـذين لـديهم مهـارات     ـ مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية   

من إجمالى عدد العـاملين فـى    %2 90ن موظف تبلغ نسبتهم وعشروثة ثالاستخدام الحاسب اآللى 

 ن موظفًا  والمكتبة الخاضعين للدراسة البالغ عددهم خمسة وعشر

الـذين   المكتبات العامة موضوع الدراسـة  أخصائي المكتبات العاملين فيومما سبق يتضا أن 

نما يدل علـى إدراك العـاملين علـى    إفن دل ذلك على شيء إلديهم مهارات استخدام الحاسب اآللى 

وخاصة فى المكتبات العامة موضوع الدراسة التى لم يتم ، ضرورة اكتساب مهارات الحاسب اآللى 

 إدخال النظام اآللى بها  

المكتبات من خـالل   يف يتجاه استخدام الحاسب اآللأخصائي المكتبات ولمعرفة مستوى رضا 

ى أن استخدام الحاسـب اآللـى لـس أثـر تجـاه رضـاك عـن        هل ترسؤال الخاص : )إجاباتهم على ال

 :( 10رقم )  ي( هذا ما يوضحس الجدول التالعملك بالمكتبة ؟ 
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 (10دول رقم )ج

 ي اكتساب مهارات الحاسب اآللرضا أخصائي المكتبات العامة تجاه 

اكتساب مهارات الحاسب أخصائي المكتبات العامة تجاه رضا  م

 ياآلل
 % العدد

 %4 92 85 راض 1

 %6 9 9 غير راض  0

 %2 122 94 المجموع الكلى  

( أن أعلى نسبة يستصثر بها الراضـين عـن اسـتخدام    10)يتضا جليًا من الجدول السابق رقم 

% ، وأن نسـبة غيـر   4 92الحاسب اآللى فى المكتبات العامة موضوع الدراسة حيث بلغـت نسـبتهم   

تخا أولةك العاملين الذين لي  لـديهم مهـارات   وهذه النسبة % 6 9الراضين نجدها تمثل فقط 

 استخدام الحاسب اآللى ويعد هذا منطقيًا أن يكون لديهم شعور بعدم الرضا    

ن على مهارات استخدام الحاسب اآللى أكثـر  يالحاصلأخصائي المكتبات ومما سبق يتضا أن 

 لى    ن على مهارات استخدام الحاسب اآليغير الحاصلأخصائي المكتبات رضا من 

حيـث أثبتـت وجـود عالقـة     السيد النشـار "   سيد الما توصلت إليس دراسة " مع ويتفق هذا 

وأن اسـتخدام التكنولوجيـا مـع بـاقى     ، تصثير قوية بين استخدام التكنولوجيـا والرضـا الـوظيفى    

 (  59)لمجتمع الدراسة يزيادة الرضا الوظيف يمكونات عامل ظروف العمل المادية يسهم ف

فرحات " التى توصلت إلى أن استخدام الحاسب اآللى ال يؤدى إلى تقليل عـدد  " ثناء راسة ود

وظائف جديدة وزيادة عدد العاملين المؤهلين فى المكتبات مما العاملين بها بل ينت  عنس استحداث 

وى الرضـا الـوظيفى لمجتمـع    يدل على أن االسـتخدام اآللـى يـؤثر تـصثيرًا إيجابيـُا علـى مسـت       

    (62)الدراسة

مقارنـة   ،  أخصائى المكتبـات الراضـين  سيد شعبان " قد توصلت إلى ارتفاع نسبة ودراسة " 

فى المكتبات فى محافظة بنى سـويف مجتمـع هـذه    استخدام التكنولوجيا بنسبة غير الراضين عن 

والجدير بالذكر أن مجتمع الدراسة التى أجريـت عليهـا دراسـة سـيد شـعبان فـى         (61)الدراسة 

ال توجد أى مكتبة من مكتبات مجتمع الدراسة تستخدم الحاسـب اآللـى فـى    ، ى سويف محافظة بن

العمليات المكتبية ، وإنما أراد الباحث هنا معرفة أراء مجتمع الدراسة حول اسـتخدام التكنولوجيـا   

  (60)فى المكتبات مجتمع الدراسة 

الحاسـب اآللـى علـى     تصثير استخدام التى توصلت إلى أن هناكودراسة " مسفرة الخثمعى " 

ومعيـار  من خالل خم  معايير هى : تمييز الخدمات المقدمـة  رفع مستوى فعالية وجودة العمل 

أما معيار تجنـب العمـل   ، لموظفين لواستثمار إمكانات النظام ، وتوفير التكاليف ، زيادة اإلنتاجية 

لمتخصصين فى المكتبات أن هناك توجس واضا فى زيادة أعداد ا، كما كشفت الدراسة ، التكرارى 

علـى زيـادة أعـداد     ًاكبيـر  ًاأن للحاسـب اآللـى أثـر   أى ، بعد استخدام الحاسب اآللى ، المدروسة 

    ( 60) المتخصصين وغير المتخصصين فى المكتبات المدروسة
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ومسـتوى   أهمية التدريب والتعليم المستمر في المكتبات العامـة : 0/6

 :   لدى مجتمع الدراسة  الرضا 

، من كليات وأقسام المكتبـات فحسـب   تخرجالسبق القول أن األمر البد أن ال يقف عند كما 

والتطـوير المهنـى   ، هذا إلى التعليم المستمر  ىبل يجب أن يتخط، وااللتحاق بالدورات التدريبية 

نظـرًا ألن   ،وفـى المكتبـات العامـة بصـفة خاصـة      ، بصفة عامـة  لمستمر للعاملين فى المكتبات ا

، العامة تعد مؤسسات ثقافية ومعلوماتيـة تشـهد تغيـرات وتطـورات مسـتمرة وسـريعة        المكتبات

 نتيجة لتعاملها مع مصادر المعلومات المحسبة أو ما يطلق عليس " مصادر المعلومـات اإللكترونيـة  

" فصصبا هناك حاجة ماسة إلى استيعاب هذا التطور الحديث من خالل االلتحـاق ببـرام  التعلـيم    

 المستمر    

" أن مصادر المعلومات اإللكترونية قـد غيـرت    PASQUALINI, BERNAIELويرى 

من طبيعة أو وظيفة أخصائى المراجع التقليدية ، وقد عملت على تحويلـس إلـى مـا يطلـق عليـس      

الذى يقوم بمشـاركة المسـتفيد وإرشـاده فـى الحصـول علـى المعلومـات        ، أخصائى المعلومات 

وأحيانـًا قيادتـس فـى اسـتراتيجية     ، أو البحث فى القواعد المتاحة ،  مع قواعد البياناتواالتصاالت 

من وجهة نظر المستفيدين تجاه دور وقيمة المكتبة  وغير َّ، وهذا أيضًا أعطى بعدًا جديدًا ، البحث 

     (64)وأيضًا القائمين عليها 

ملـة المهنيـة   بصن تطوير القوة العا، على أهمية التعليم المستمر " ناريمان متولى " وتؤكد 

فى الدول المتقدمة والنامية من خالل التعليم المسـتمر يعـد أمـرًا ضـروريًا ال لمجـرد تحـديث       

ـ  لالمعلومات وعالج مشكلة تقدم المعرفة فحسب ، بل  ا يكـون قـد فاتـس مـن     لتعويض المهنـى عم 

 ،عمـل بهـا  خبرات أثناء دراستس ، كما تؤكد أيضًا أن التعليم المستمر مهم للفرد والهيةـة التـى ي  

     (65)وللمجتمع الذى تخدمس المهنة 

للمكتبـين   " أن مشـكلة التطـوير المهنـى أو التعلـيم المسـتمر     ويرى " سالم محمد السالم 

 Continuing Education of Library and Informationوأخصـائيى المعلومـات   

Science Personnel   مـن أعقـد    نظـر الباحـث  هـة  تعد فى وجـ كما يطلق عليها أحيانًا  ـ

يواجهون تحديات فى التعامل مع األسـاليب الجديـدة   الذين القضايا التى تواجس المكتبيين العاملين 

على ذلك فـإن أسـلوب   زيادة ، من احتياجات المستفيدين واألنماط العصرية من أوعية المعلومات 

نبـؤ بتطـورات   تدري  علوم المكتبات بشكلس الحالى قـد ال يكـون قـادرًا علـى إعـداد المكتبـى للت      

   بخدمتهمالمستقبل ، ولتلبية كل االحتياجات المعلوماتية لمن يقوم 

ونتيجة لذلك يشعر المكتبى بعد تخرجس وممارستس للعمل المكتبة بالحاجة الملحة لتطوير 

عن طريق انضمامس إلى وهذا قد يتم ، ثقافتس المهنية ووقوفس على أحدث المستجدات فى تخصصس 

التى تقييمها الجامعات والمؤسسات األخرى المهتمة ، وتحديث المعلومات ، مهنى برام  التطوير ال

    ( 66) العاملينبتطوير 
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أو ما يطلق عليس التطوير المهنـى  ، المقصود بالتعليم المستمر " وتعرف " نعمات مصطفى 

معارفـس   أو يلجص إليهـا ويمارسـها مـن أجـل تحسـين     ، التى يبذلها الفرد بصنس الجهود أو األنظمة 

الذى يقوم بس   كل ذلك من أجـل تحسـين   فهم طبيعة العمل المتخصا على وقدراتس وكفاءاتس 

 الوظيفى ، وإثراء حياتس العملية ومستقبلس الوظيفى فى المكتبة    مستوياتس فى األداء 

نس هو العملية التعليمية التى يزود بها الفـرد نفسـس اسـتكمااًل    إويمكن القول بعبارة أخرى : 

مـن الفـرد ، حيـث يتحمـل      بقة ، وهـو ينبـع فـى العـادة    اما حصلس من تعليم أساسى ومعرفة سل

  لذا فـإن المكتبـى يلجـص إلـى     مسؤولية تنمية قدراتس وإشباع حاجاتس للتعليم بشكل أوسع وأشمل 

مـن بينهـا مـا تتيحـس تلـك      ، يحفزه على ذلك عوامل عديدة ، التعليمية المشاركة فى البرام  

حيـث  ، بما يقوم بـس مـن واجبـات وظيفيـة      ذات صلة مباشرة وثيقة، إمكانات جديدة  البرام  من

سواء كان ويمكن تمييز ثالثة دوافع رئيسة للموظف بشكل عام ، يشعر بصنس ينمو فى أدائس بكفاءة 

أو فى بيةة أخرى لكى يقوم بنفسس على االلتحاق بالبرام  التدريبية وهـى  ، يعمل فى بيةة المكتبة 

الفرصة فى تلقى وتعلم األفكار والنظريات الجديـدة  ، اء فى األنشطة المهنية فاءة األدين كتحس :

     (67)استخدام المعرفة الجديدة أثناء أداء الموظف لوظيفتس  يالفرصة ف ،المبتكرة

 يالتعلـيم المسـتمر أو التطـوير المهنـ    تفق معها فى أن ت " مبروكة عمر محيريق "نجد و

لبـرام  التعليميـة ، القصــيرة المـدى نسـبيًا، التــى تهـدف إلـى أقلمــة       ذلـك النـوع مــن ا  : هـو 

 روح العصر    وتطويعها بما يناسب ، أو تقنية حديثة ، األطرالوظيفية مع وضعية مستجدة 

م  التطويرية إلى االندماج الفعلى للشخا داخل إطـار عملـس مـن أجـل     وتهدف تلك البرا

تبطة بطبيعة العمـل ، واقتناصـس للفـرص التعليميـة ،     وإقحامس فى التبعات المر تحسين مردوديتس

    (68)واستغاللس لها استغالاًل مثمرًا لسد احتياجاتس ودعم خبراتس الوظيفية 

أن التدريب شكل متميز من أشكال التصهيل التى يمكن تحقيقهـا مـن   " حشمت قاسم " ويرى 

نيـة ، وغيرهـا مـن أشـكال التعلـيم      خالل البرام  قصيرة األجل والورش التعليمية ، والتنمية المه

، والتى تركز بشكل أساس على الممارسة العملية ، واضحًا  المستمر ذات األهداف المحددة تحديدًا

والتدريب مهم جدًا خاصة فى مجال المعلومات حيث يتسم بسرعة التغير وبـالتطورات المتالحقـة   

رات التى تتناسب مع تلك التطـورات  على اكتساب معارف جديدة وتنمية المهامما يحفز العاملين 

، ويعد التدريب أثناء الخدمة من أبـرز أنمـاط النشـاطات التدريبيـة ، وهـو يهـدف إلـى توجيـس         

وتصهيل العاملين للترقى القدامى أو لالضـطالع بمهـام جديـدة أو للتعامـل مـع      ، العاملين الجدد 

    (69)أساليب حديثة 

  STUEARTهور مشكلة التقادم حيث يعتبـر " وتظهر أهمية التعليم المستمر من خالل ظ

" أن التقادم أحد المشكالت الخطيرة التى تواجس مهنة المكتبات والمعلومات ، ويقصد بالتقادم هنـا  

ـ للمعرفة المتطـورة وعـدم تحـديث مهـاراتهم      المكتبات يهو عدم مسايرة المهنيين ـ العاملين ف 

  (72)المهنة  يرورية للحفاظ على األداء الفعال فالتكنولوجية ذلك ألن هذه المعرفة والمهارة ض

 

   



 

38 

عرض برام  التدريب المهنـى وتقـديم التسـهيالت التكنولوجيـة     "  CLYDEوقد تناول " 

لتطوير شبكات المعلومات وتبادل اآلراء واألفكار بين متخصصى المعلومات حول العالم مـن أجـل   

جـوردون باسـكتلندا لمناقشـة التعلـيم      التى تم تقديمها فى مؤتمر جامعة روبـرت تطوير المهنة 

   (71)0220عام  يفعقد  يمجتمع المعلومات الذ يالمستمر ف يالمهن

للعاملين بـل ذهـب   التعليم المستمر وبرام  التطوير المستمر هناك من ذهب إلى أبعد من و

اجـات  إلى أنس من أجل تصهيل العاملين فى مجال المكتبات والمعلومات البد من التعرف علـى االحتي 

الدراسية فـى المجـال مـن المرحلـة الجامعيـة       المناه  المقررات ووالقيام بتطوير ، المستقبلية 

ها تكنولوجيـا  ثالمكتبات من مواجهة التطورات والتغييرات التى أحدت يوحتى يتمكن أخصائ، األولى 

  المعلومات 

فـى المرحلـة   الدين عطية " أن مناه  تخصـا المكتبـات والمعلومـات     يمح ئيرى " هانف

وإشكالية فى تدريسـها ، ممـا يحـدث بـين الطـالب      ، الجامعية األولى تمثل إشكالية فى مضمونها 

   (70)أحيانًا اضطراب بشصن المقررات التى يدرسونها وما يجب عليهم أن يتعلموه 

الحديثة لمساعدة أعضاء هيةـة التـدري     لالتجاهاتدراستها  ي" ف يوقدمت " ناريمان متول

تبنتهـا بعـض األقسـام العلميـة فـى الـدول        بة هذه التطورات واالتجاهات الحديثة التىفى مواك

واالتجاهات بالنسبة للكفاءات التى يحـب أن يتحلـى بهـا    لالستجابة لمجتمع المعلومات ، المتقدمة 

األقسام العلمية المهنيون فى المعلومات ، فضاًل عن عرضها لنماذج من االتجاهات التى تبنتها بعض 

ومـدى  ، والمكتبات  والبعد الدولى للمعلومات، ى الدول المتقدمة لالستجابة لمجتمع المعلومات ف

     (70)مساعدتس للدول النامية 

على أن تطوير القوة البشرية المتخصصة يعتبر نشاطًا "  LANCASTER"أكد هذا وقد 

يات ، وقد كانت أنشطة هيةة هامًا لبرنام  المعلومات العام الذى تبنتس هيةة اليونسكو منذ السبعين

ـ والتـى  ، وورش العمـل ، والحلقـات الدراسـية     خاصـة للمـؤتمرات   ، اليونسكو ذات اتساع عالمى 

خاصـة  ، ، وأيضا برام  التعليم والتدريب ، ودعم اليونسكو لهذه البرام  تناولت موضوعات شتى ـ 

 اهيةة اليونسـكو خطوطـ  أعدت فى تزويد الدول النامية بالخبراء فى مجال تطوير المناه  ، كما 

فى تنظيم وتقييم المقررات فضاًل عن تخطـيط األنشـطة التعليميـة     GUIDELINESإرشادية 

  (74)، وكذلك إعداد منه  نموذجى لالستعانة بس كخطوط مرشدة أساسية لتطوير المناه  

ر فى المكتبات ومراكـز المعلومـات وتـصثيره علـى تطـوي     لتعليم المستمر ونظرًا ألهمية ا 

فقد حرصت الباحثـة علـى معرفـة أراء     ؟المكتبة ، وإلى أى حد يؤثر ذلك على العاملين وأدائهم 

مـن  ، قضـايا  مـن خـالل طـرح    ، المكتبات العامة موضوع الدراسة  يالعاملين فأخصائي المكتبات 

خاللها يتم التعرف على ماذا يفعلونس تجاه مواجهـة هـذه القضـايا التـى تسـتلزم أن يسـتعد لهـا        

 التالية : وهذه القضايا جاءت فى األسةلة ؟ عاملون فى المكتبات العامة بالتعليم المستمر ال

ترى أن نتيجة استخدام وسائل التقنية بالمكتبة سوف يؤدى إلـى اتخـاذ قـرار بتقليـل     ـ هل 

 عدد العاملين أو االستغناء عنهم مما يشعرك بعدم الرضا ؟  

م المستمر المتخصصة فى المجـال نتيجـة للتطـور    هل تجد حاجة لاللتحاق ببرام  التعليـ 

 التكنولوجى فى التخصا ؟  
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ـ هل تشعر بعدم الرضا ألن مهنة المكتبات سوف تقتصر فى الوقت الراهن والمستقبلى علـى  

 خريجى المكتبات والمعلومات لرفع األداء ؟  

، االستغناء عنهم  أو، تقليل أعداد العاملين فى المكتبات ولمعرفة مستوى رضا العاملين تجاه 

هـل تـرى أن   من خالل إجاباتهم علـى السـؤال الخـاص : )   وسائل التقنية الحديثة استخدام نتيجة 

أو  ، نتيجة استخدام وسائل التقنية بالمكتبة سوف يؤدى إلى اتخـاذ قـرار بتقليـل عـدد العـاملين     

 (:14) رقم ي؟ ( هذا ما يوضحس الجدول التالاالستغناء عنهم مما يشعرك بعدم الرضا

 (14جدول رقم )

 فى المكتباتنتيجة استخدام وسائل التقنية تقليل أعداد العاملين العالقة بين الرضا الوظيفى و

 العامة

 % العدد تقليل إعداد العاملينالعالقة بين الرضا الوظيفى و م

 %2 17 16 راض 1

 %4 70 69 غير راض  0

 %6 9 9 لم يذكر  0

 %2 122 94 المجموع الكلى  

% تخـا العـاملين فـى المكتبـات     4 70( أن أعلـى نسـبة   14يتضا من الجدول السابق رقم )

العامة موضوع الدراسة غير راضين عن تقليـل أعـدادهم نتيجـة السـتخدام وسـائل التقنيـة فـى        

وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن الغالبية العظمى كما سـبق ذكـره لـديهم مهـارات     ، المكتبات 

وال يقلقهم االستخدام اآللى فـى المكتبـات   ، وبالتالى فهذا ال يؤثر عليهم ، قنية استخدام وسائل الت

 وا لمواجهة ذلك    مألنهم قد تحصنوا وتعل

تخـا  ، وهـذه النسـبة   % 2 17وأن نسبة الراضين عن تقليل أعداد العـاملين تبلـغ نسـبتهم    

ارات االسـتخدام    اكتساب مهـ وبرام، أولةك الذين لم يقوموا بااللتحاق ببرام  التعليم المستمر 

رضـاهم   ىعلـى مسـتو  ممـا يـؤثر   ، االستغناء عنهم فـى أى وقـت    نفهم يتوقعو وبالتالى، اآللى 

 الوظيفى    

لم يـذكروا إذا كـانوا راضـين أم    % فهى تخا تسعة موظفين 6 9أما النسبة الباقية وهى 

    ال

اللتحـاق ببـرام    حاجـة ل المستوى رضـا العـاملين تجـاه    ، معرفة وقد يترتب على ما سبق 

هـل تجـد حاجـة لاللتحـاق ببـرام       من خالل إجاباتهم على السؤال الخـاص : ) التعليم المستمر 

؟ ( هـذا مـا   التعليم المستمر المتخصصة فى المجال نتيجة للتطور التكنولـوجى فـى التخصـا    

 :( 15رقم ) ييوضحس الجدول التال
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 (15جدول رقم )

 لتحاق ببرام  التعليم المستمر لدى العاملين فى المكتبات العامةالعالقة بين الرضا الوظيفى واال

العالقة بين الرضا الوظيفى وااللتحاق ببرام  التعليم  م

 المستمر
 % العدد

 %4 89 84 راض 1

 %6 12 12 غير راض  0

 %2 122 94 المجموع الكلى  

ين فـى المكتبـات   % تخـا العـامل  4 89( أن أعلـى نسـبة   15يتضا من الجدول السابق رقم )

، وأن نسـبة غيـر   ببرام  التعليم المستمر حاجتهم لاللتحاق راضين عن الالعامة موضوع الدراسة 

    % 6 12تبلغ  الراضين عن حاجتهم لاللتحاق ببرام  التعليم المستمر

للـتعلم المسـتمر إلدراكهـم أن    ونستن  من ذلـك أن الغالبيـة العظمـى لـديهم االسـتعداد      

مما يتحتم عليس االلتحاق ببرام  التعلـيم  ، المعلومات قد تطور بصورة سريعة تخصا المكتبات و

لكى يواكبوا هذا التطور وبالتالى يساعد هذا علـى النهـوض بالمكتبـات العامـة بمدينـة      المستمر 

 للتعليم المستمر    لذا يجب إتاحة الفرصة لهم ، الرياض 

اقتصـار  تجـاه  موضـوع هـذه الدراسـة     أخصائي المكتباتوأخيرًا نصل لمعرفة مستوى رضا 

مـن  المكتبات على خريجى المكتبات والمعلومات فى الوقت الراهن والمستقبلى لرفع كفاءة األداء 

هل تشعر بعدم الرضا ألن مهنة المكتبات سوف تقتصر فـى  خالل إجاباتهم على السؤال الخاص : )

؟ ( هـذا مـا يوضـحس    لرفـع األداء  الوقت الراهن والمستقبلى على خريجى المكتبات والمعلومـات  

 (:16رقم ) يالجدول التال

 (16دول رقم )ج

فى المكتبات  تاقتصار المكتبات على خريجى المكتبات والمعلوماالعالقة بين الرضا الوظيفى و

 العامة

واقتصار المكتبات على خريجى المكتبات العالقة بين الرضا الوظيفى  م

 والمعلومات
 % العدد

 %5 04 00 راض 1

 %5 57 54 غير راض  0

 %2 18 17 لم يذكر  0

 %2 122 94 المجموع الكلى  

% تخـا العـاملين فـى المكتبـات     5 57( أن أعلـى نسـبة   16يتضا من الجدول السابق رقم )

راضين عن التفكير فى اقتصار العمل فـى المكتبـات علـى خريجـى     الغير العامة موضوع الدراسة 

وهـذه النسـبة تعبـر عـن نصـف مجتمـع       ، وقت الراهن والمسـتقبلى  فى ال، المكتبات والمعلومات 

    الدراسة 
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تمثل العاملين فى المكتبات العامة موضوع الدراسة غير المتخصصـين   والجدير بالذكر أنها

 56حيث تبلغ نسبة غير المتخصصـين العـاملين فـى المكتبـات العامـة      ، فى المكتبات والمعلومات 

ويعد هذا طبيعيًا أن يكونوا غير راضين على اقتصار المكتبـات علـى    ، %6 59موظفًا يمثلون نسبة 

% فهى تخا سبعة عشر موظفـًا لـم   2 18أما النسبة الباقية وهى    المكتبات والمعلومات يخريج

 يذكروا إذا كانوا راضين أم ال    

 :الخالصة ـ 4

 : النتائ  : 4/1

تائ  التى تمخضت عنهـا الدراسـة فيمـا    وبتحليل البيانات لمجتمع الدراسة يمكن تلخيا الن

 يلى : 

ـ ارتفاع نسبة غير الراضين عن عدم وجـود دورات تدريبيـة منتظمـة حيـث تمثـل نسـبة       1

 % من مجتمع الدراسة    8 60

ـ ارتفاع نسبة العاملين الذين تم إلحاقهم بدورات تدريبية فـى المجـال حيـث تبلـغ نسـبة      0

ن فى المكتبات العامة الذين لم يتم إلحاقهم بـصى دورات  % تخا العاملي7 45% ، ونجد نسبة 0 54

 تدريبية    

% 2 80ـ ارتفاع نسبة من لديهم مهارات فى استخدام الحاسب اآللى حيث سجلت نسـبة هـى   0

المكتبـات العامـة موضـوع الدراسـة التـى       يالعاملون فأخصائي المكتبات وأن هذه النسبة يشملها 

 ها ، وأيضًا المكتبات التى ال يتم إدخال الحاسب اآللى بها    تقوم بالفعل باالستخدام اآللى ب

ن على مهارات استخدام الحاسب اآللى أكثـر رضـا   يالعاملين الحاصلأخصائي المكتبات ـ أن 4

العاملين غير الحاصلين على مهارات استخدام الحاسـب اآللـى   حيـث بلغـت     أخصائي المكتبات من 

 اسة    % من مجتمع الدر4 92نسبة الراضين 

ـ ارتفاع نسبة غير الراضين عـن تقليـل أعـدادهم نتيجـة السـتخدام وسـائل التقنيـة فـى         5

%  وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن الغالبية العظمى كمـا سـبق   4 70المكتبات حيث تبلغ نسبة 

ذكره لديهم مهـارات اسـتخدام وسـائل التقنيـة ، وبالتـالى فهـذا ال يـؤثر علـيهم ، وال يقلقهـم          

 ام اآللى فى المكتبات ألنهم قد تحصنوا وتعلموا لمواجهة ذلك    االستخد

ـ ارتفاع نسبة الراضين عن حاجتهم لاللتحاق ببرام  التعليم المستمر حيـث نجـدها تبلـغ    6

 %    6 12% ، ونسبة غير الراضين عن حاجتهم لاللتحاق ببرام  التعليم المستمر تبلغ 4 89نسبة 

عاملين فى المكتبات العامة موضوع الدراسة غير الراضـين  % تخا ال5 57ـ أن أعلى نسبة 7

عن التفكير فى اقتصار العمل فى المكتبات على خريجى المكتبات والمعلومات، فى الوقـت الـراهن   

 والمستقبلى ، وهذه النسبة تعبر عن نصف مجتمع الدراسة    
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 : التوصيات: 4/0

السـؤال  ت مجتمـع الدراسـة علـى    إجابـا النتائ  الموضوعية للدراسة وبنـاء علـى   فى ضوء 

تجاه برام  التدريب والتعليم المسـتمر مـن أجـل تطـوير      الخاص بخرائهم ومقترحاتهم المقترح

المملكة العربية السـعودية ومـن خـالل     ي المكتبات العامة فيالعاملين فمهارات أخصائي المكتبات 

توصـى  امـة موضـوع الدراسـة    المقابالت الشخصية ألمينات المكتبات العـامالت فـى المكتبـات الع   

 الباحثة بما يلى: 

المكتبـات ،   يلعـاملين فـ  ألخصائي المكتبات اـ يجب توفير دورات تدريبية كافية ومناسبة 1

وتصهيلهم وتنمية مهارتهم الشخصية وأن يتم التـدريب بصـورة   وأن تعمل الدورات على تطويرهم 

 كتبات والمعلومات    مستمرة للعاملين وإطالعهم على ما هو جديد فى مجال الم

والموضوعات التى يتم التـدريب عليهـا والبـد أن    الدورات التدريبية  مواعيدـ يجب مراعاة 0

تواكب التطورات الالحقة فى المجال، وأن من قائم عليها البـد مـن عـدة مواصـفات تتـوافر فـى       

 رات التدريبية    المنشود من الدو الشخا القائم بعملية التدريب لكى نصل فى النهاية إلى الهدف

ـ يجب األخذ فى االعتبار بنتائ  هذه الدورات التدريبية فى التدرج الوظيفى للعاملين فـى    0

 المكتبات ، بصن تكون لها أثر فى ترقية الموظف      

يجب العمل على تطوير المقررات الدراسية أيضا للخريجين حتى يتمكن سوق العمل مـن  ـ 4

 الحتياجات سوق العمل    استيعاب أكبر قدر منهم وفقًا 

واألكاديمية ومنها على مستوى المملكـة العربيـة   ـ ضرورة تفعيل دور الجمعيات المهنية   5

السعودية جمعية المكتبات السعودية بالنسبة للعاملين فى المكتبات بصفة عامة والمكتبـات العامـة   

فـاع مسـتوى الرضـا    تحسن أوضاعهم بشكل مستمر مما يـؤدى إلـى ارت  بصفة خاصة والعمل على 

 لديهم    
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