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�ر�ة ات التكنولوجية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات باملعا�د � زامل�ا   ر

�"ية   ر*( ضوء احتياجا%$م التد

  )3(عبد اللطيف امل�789سامي )  2(دمحم أحمد املقدم، ) 1(أحمد دمحم أحمد سعد

  .ز�ر بالقا�رة جامعة �وتكنولوجيا التعليم، Bلية الA@بية، قسم املكتبات واملعلومات

1
  MohamedElmokadem2906.el@azhar.edu.eg: البريد اإللكتروني للباحث الرئيس

  :املستخلص

اســـ ات تكنولوجيـــة م�نيـــة ألخـــصائ�� ر�ــدفت الد رة ا0/اليـــة إ-ـــ, اق*ـــ(ح نمــوذج لقائمـــة م�ـــا

12ية �ر2ة، وتم بناء النموذج 78 ضوء 4حتياجات التد راملكتبات واملعلومات باملعا�د <  ألخـصائ��  ز

ناملكتبـــات واملعلومـــات، بمـــا يمكـــKLم مـــن أداء امل�ـــام الوظيفيـــة 8ـــ7 ضـــوء مـــستجدات القـــر اC0ديـــد، 

ات ولتحقيق أ�دا ه املـنQR املالئـم لتحديـد أ�ـم امل�ـا رف البحث تـم اسـتخدام املـنQR الوصـفي باعتبـا ر

12يـــــة  ـــد الباحــــث قائمــــة 4حتياجــــات التد 12يــــة، حيـــــث أعـ رالتكنولوجيــــة 8ــــ7 ضــــوء 4حتياجــــات التد ر

اء <خصائيYن واملـوج�Yن لتحديـد  �ر2ة، وتم استطالع آ رألخصائ�� املكتبات واملعلومات باملعا�د < ز

2ة ألخصائ�� 4 ات، وقد أظ�رت نتائج البحث عددا من 4حتياجات الضر رحتياجات من �ذه امل�ا ور

12ية و78 ضوء  ات املق*(حة 78 ضوء 4حتياجات التد راملكتبات واملعلومات، وقد صيغت قائمة امل�ا ر

ات ات التكنولوجيــــــة ألخــــــصائ��. رطبيعـــــة امل�ــــــا ئcــــــسة لقائمـــــة امل�ــــــا ات  ـــا ــــالث م�ـــ ــــ, ثــ رواشــــــتملت عfـ ر  ر

�ر hــ7 ات اســتخدام : (زاملكتبــات واملعلومــات بــاأل س، م�ــا راســتخدام الف�ــرس املوحــد ملكتبــات املــدا ر

ات اســتخدام املكتبـات الرقميــة ، م�ــا ربنـك املعرفــة املـصر ، وتـم عــرض القائمــة عfـ, مجموعــة مــن )ي

ات التكنولوجيـــة امل�نيـــة ألخـــصاqي ا اop0ــ(اء، ات الrـــ� بقائمـــة امل�ـــا رتـــم الوثـــو بجميـــع امل�ـــا ر ملكتبـــات ق

�ر  .زواملعلومات باأل

ات التكنولوجية، أخصاqي املكتبات: الGلمات املفتاحية 12ية، امل�ا ر4حتياجات التد   .ر

  

  

  

                                                
 .أخصائي أول م�ت�ات �األزهر الشر�ف )1(
 .جامعة األزهر-�ل*ة التر+*ة �القاهرة-قأستاذ المناهج وطر التدر�س المساعد )2(
 .جامعة األزهر-القاهرة�ل*ة التر+*ة �-مدرس الم�ت�ات والمعلومات وتكنولوج*ا التعل*م )3(
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Technological Skills of Library and Information Specialists in Al-
Azhar Institutes in Light of Their Training Needs 

Ahmad Mohammad Ahmad Saad, Mohammad Ahmad Al-Muqaddam, 
Sami Abdel-Latif Al-Mansi 

educational technology at college, Faculty of Education, Al-Azhar 
University in Cairo. 
1Corresponding author E-mail: MohamedElmokadem2906.el@azhar.edu.eg 

ABSTRACT: 

The current study aimed at developing a model for listing 
technological skills for library and information specialists in AL-azhar 
institutes. The model was designed in the light of their training needs, 
enabling them to perform functional tasks in the light of digital 
transformation and developments of the new century. To achieve the 
aims of the research, the descriptive curriculum was used as the 
convenient one to specily the most important technological skills in the 
light of the training needs, where the researcher prepared a list of the 
training needs for library and information specialists. The opinions of 
specialists and mentors were surveyed to determine the needs of these 
skills. A list of the suggested skills was designed in the light of the 
training needs and the nature of skills including three main skills for 
the list of technological skills among library and information 
specialists in Al-Azhar, using the Standard Catalog for School 
Libraries, Skills for Using the Egyptian Knowledge Bank, Skills for 
Using Digital Libraries. The list was presented to a group of experts, 
library and information specialist at Al-Azhar. 

Keywords: Training Needs, Technological Skills, Library Specialist 
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   :مقدمة

2ب أ�ميـــة م*yايـــدة يومـــا zعـــد يـــوم وت*yايـــد القناعـــة بأنـــھ مـــن أكuـــ( العناصـــر فع ًيك{ـــسب التـــد ليـــة ار
فـع مـستو <داء وإعـداد <فـراد للقيـام بأعمـال�م عfـ, أكمـل وجـھ وتواجـھ  يللتطو2ر والتغيY( نحـو <فـضل و ر

ات عدة أ�م�ا عة فرض�Kا ثو راملؤسسات عf, اختالف أنواع�ا تحوالت م{سا ة املعلومات و4تصاالت ال�r ر ر ثو
ً�عتمد عf, 4ستخدام <مثل للمعلومات ون{يجة لذلك أصبحت املعلومات تمثل املصدر <كu( أ�مية وتأثY(ا 

8ـ7 نجـاح أو فـشل أي مؤسـسة و�ـان للمكتبـات نـصcب كبYـ( مـن �ـذا التـأثY( عfـ, مقت�يا�Kـا ولعـل التـأثY( <كuـ( 
       .يعf, عنصر�ا ال1شر

د ال1ــشر2ة 8ــ7 املنظمــات مــن مجــرد ومــن  2ب أنــھ وســيلة فاعلــة 8ــ7 تحو2ــل املــوا رمزايــا التــد ر
2ب لــم  ات، كمــا أن التـد دود <فعــال إ-ـ, املـشاركة بفاعليــة واملـسا�مة 8ــ7 اتخـاذ القـرا رالتعامـل مـع  ر ر
ئcــسيا ملواكبــة التحـــديات  ســھ املنظمـــات مrــ� وكيــف شـــاءت، بــل أصــبح أمــرا حيو2ـــا و �عــد ترفــا تما

ً ً ً ً
ر ر

   )4() 21، 2018مدحت أبو النصر، (املتغY(ات ا�pتلفة و

لcس  روتـــر جانـــا فـــا أنـــھ ال غ�ـــ� عـــن التعلـــيم امل�ـــ� املـــستمر للمكت1يـــYن مـــن أجـــل ) 2018(ي
ًضــمان وجـــود اp0ـــدمات ال�افيــة واملالئمـــة ونظـــرا ألن اp0ــدمات ال�افيـــة واملالئمـــة �عتمــد عfـــ, �يئـــة 

ة مــس ة جيــدة وتــتعلم بــصو رعــاملYن معــدة بــصو ر تمرة تــصبح جــودة الفــرص التعليميــة القائمــة ذات ُ
)oيأ�مية ك.  

اك وا�ــ� بــأن أيــة شــ�ادة  2ب إ-ــ, ج�ــد متواصــل واســتعداد ذ��ــ� وإد رو2حتــاج �ــذا التــد ر
ج�Kا ال يمكن 78 الوقت الذي �عcش فيھ أن تضمن ألي فرد املستقبل امل�� املطلوب،  رم�ما �انت د

دائمــا أن �عليمــھ امل�ــ� ال يتوقــف بمجــرد حــصولھ عfــ, فأخــصاqي املكتبــات بالــذات عليــھ أن يتــذكر 
ً

2ا، ملـا لـھ مـن فعاليـة 8ــ7  املؤ�ـل، 2ب املـستمر zعـدا ضـر رألن التطـو ا0/ـادث 8ـ7 ا�Cـال �عطــى للتـد ور ًر

2ادة الكفاءة امل�نية زفع مستو <داء و ى   .ر

 امل©/ة فاإلعداد <�ادي§� م�ما بلغ مستواه وتنوعت أساليبھ ال يل¥, أو يقلل من ا0/اجة
�ــة املعنيــة مــن C0ــد الــذا�ي، أو مــا تــوفره ا�C0ــ, اfإ-ـ, النمــو امل�ــ� املــستمر لــھ ســواء �ــان باالعتمــاد ع
12ية، حيث أن ªعداد قبل اp0دمة �و مجرد بدء طر2ق النمو امل�� ألخصاqي املكتبة، أما  ربرامج تد

2ب ف�و الضمان الوحيد الستمرار �ذا النمو امل�ـ�، و2مكـن القـ لو إن إعـداد أخـصاqي املكتبـة رالتد
2ب وســـــيلھ  تقــــاء العل§ــــ� لھ،فالتــــد 2بــــھ أثناء�ـــــا يمــــثالن جنــــا»7 النمــــو امل�ـــــ� و4 رقبــــل اp0دمــــة وتد ر ر
فـــع ســـقف الطموحـــات لـــدى أخـــصاqي املكتبـــة، ألنـــھ شـــرط أساـــ¬� لنجاحـــھ 8ــــ7  رمناســـبة للتغيYـــ( و

ة   .رالقيام بم�ام عملھ املتجددة واملتطو

لcس  واليو¯ــس�و ) 4فــال(أن نــص بيــان 4تحـاد الــدو-7 للمكتبــات ) 2018(روتؤكـد جانــا فــا
م عfـــ, أن يتقاســـم مـــسئولية الـــتعلم املـــستمر والتنميـــة امل�نيـــة كـــال مـــن <فـــراد 1994الـــصادر عـــام 

ً

. نواملؤسسات ال�r �عملو K²او4تحادات امل�نية، و±رامج التعليم اp0اصة zعلم املكتبات واملعلومات
ك أ�ميــة 4ل*ــyام بتــوفY( وإتاحــة مــدخل وعfــ, املــصادر ال1ــشر2ة و رالبيانــات امل�نيــة <خالقيــة أن تــد

  .                                                                              لفرص التعلم املستمر للعاملYن باملكتبات وأن �ستطيعوا 4ستفادة من �ذه الفرص

                                                
 اإلصدار السادس مـع االحتفـا? بخـصوص*ة اللغـة العر+*ـة فـي البـدء (APA)یت�ع ال�احث أسلوب التوثی3 ) 4(

 .�اسم المؤلف ول*س �اسم العائلة
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2ب �و ت عد C³ر الزاو2ة 78 أي تد 12ية تحديدا دقيقـا بطر2قـة ر́و ًحديد 4حتياجات التد ً ر
ات املتالحقــة و�عــاQ0 جوانــب الــنقص وا0/اجــة لــدى أخــصائ�� مكتبــات  رعلميــة ســليمة تلµــ� التطــو

�ر2ة   .زاملعا�د <

اســة �ــل مــن ٍوقــد أكــدت د ؛ إينــاس 2015؛ شــادي حميــدات، 2016فيــصل الرشــيدي، : (ر
ز،  ن، 2015والنقـــــر ــــة قمـــــوح وآخـــــر ؛ حمـــــادة مـــــسعود، إبـــــرا�يم 2015 مليـــــاء عثمـــــان، ؛2015و؛ ناجيـ
12يــة ألخـــصائ�� املكتبــات، وخاصــة 8ـــ7 ) 2010يوســف،  رعfــ, أ�ميــة تحديـــد وتلبيــة 4حتياجــات التد

ات ال�ائلـــة 8ــ7 تخــصص املكتبـــات واملعلومــات وتكنولوجيــا املعلومـــات و4تــصاالت، ومـــا  رظــل التطــو
رأحدثھ ذلك التطو من ظ�و تقنيات جديدة، ممـا دفـع  العديـد مـن املؤسـسات واC0معيـات امل�نيـة ر

12ية للعاملYن باملكتبات ة �4تمام باالحتياجات التد را�/لية والدولية بأن تنادى بضر   .ور

، آالء حمــــودي  2ب والــــتعلم يحــــدثان ) 86، 2018(نوتؤكــــد ناديــــة العفــــو رأن أفــــضل التــــد
عنـــدما ي�ـــو الفـــرد أكuـــ( اســـتعدادا الســـتقبالھ وتقبلـــھ، وتتـــأثر بقـــد

ً رات <ºـــpاص ومـــدى تلمـــس�م ن
اك�م أل�مية ذلك عf, مسار حيا�Kم الوظيفية 2ب والتعلم، وإد رآلثار التد   .ر

12يـــة مـــن العناصـــر <ساســـية 8ـــ7 تـــصميم الoـــ(امج  رو�عـــد عمليـــة تحديـــد 4حتياجـــات التد
12يــة، ف¿ـــ� �ال{ـــ¼pيص الـــذي يقـــوم بـــھ الطبcـــب للمـــر2ض فـــإذا �ـــان ال{ـــ¼pيص دقيقـــا �عطـــى  التد

ً
ر

12يــة، فــإذا �ــان التحديــد املــر2ض ا رلــدواء املناســب، كــذلك <مــر بال�ــسبة لتحديــد 4حتياجــات التد
ات تلµـ� 4حتياجــات الفعليـة للعــاملYن واملنظمـة وإال فــست�و الoـ(امج مــضيعة  ندقيقـا يـتم عقــد دو ر

ً

�د واملالC0للوقت وا.  

  : تحديد مشGلة البحث

12ية أث ة الo(امج التد رتتمثل مش�لة البحث 78 ند ناء اp0دمة ال�r تل�µ وتن§� 4حتياجات ر
ات ا0/ادثــة 8ــ7  �ر2ــة مــع <خــذ 8ــ7 4عتبــار التطــو 12يــة ألخــصائ�� املكتبــات بقطــاع املعا�ــد < رالتد ز ر

ــــال مــــــــن ـــــة كـــ اســـ ــــات، ومKLــــــــا د اســـ ـــن الد ـــد مـــــ ــــــدت العديـــــ ــــــات، أكـ ـــــات واملعلومــ مجـــــــال املكتبـــ
ً

ر فيــــــــصل (ر
ـــــــــيدي، ــــــــــان،2016الرشـــ ـــــــــاء عثمـــ ـــــــدات،2015؛ مليـــ ــــادي حميــــــ ـــــــــسعود،إبرا�يم ؛ 2015؛ شــــــــ ــــــــادة مــــ حمــــ

2ــــــة ) 2010يوســــــف، ات ªدا ـــاملYن باملكتبــــــات، وتطــــــو2ر امل�ــــــا ــــة اC0وانــــــب امل�نيــــــة للعـــ ة ترقيــ رضــــــر ر ور
12يـة للعـاملYن  ة تفعيـل الoـ(امج التد مة لتقديم خدمات املعلومـات، وأوصـت بـضر روªبداعية الال ر وز

د�ــــــا ال1ــــــشر2ة العاملــــــ ة لــــــدKÀا، و�4تمــــــام بمــــــدخل ر8ـــــ7 املكتبــــــات، وأن تحفــــــز 4بــــــداع و4بت�ــــــار ملوا
12يــة؛ ألنـھ يمثــل C³ـر الزاو2ــة 8ـ7 نجــاح �ــذه  12يــة 8ـ7 تــصميم وإعـداد الoــ(امج التد ر4حتياجـات التد ر
الo(امج، وكذلك �4تمام بتأ�يـل أخـصائ�� املكتبـات أثنـاء اp0دمـة سـواء �ـانوا مـن املتخصـصYن 8ـ7 

ـــن غYــــ( املتخصـــــصYن، كمـــــا أوصــــت عديـــــد املـــــؤ ات مجــــال املكتبـــــات أو مــ ـــة م�ـــــا ة تنميــ رتمرات بــــضر ور
ات التكنولوجيـة  سـية بـصفة خاصـة نظـرا للتطـو رأخصائ�� املكتبات واملعلومات بصفة عامة واملد ر

  .املتالحقة 78 مجال املعلومات بصفة عامة واملكتبات بصفة خاصة

خـدما�Kا  جـودة بـضمان مطالبـة أصـبحت قـد املعلومـات عـصر 8ـ7 املكتبـات �انـت وإذا
ه أصبح املستفيد، الذي K²ا و2رÁ¬� ليقبل جة وإ-, يتحكم ربدو �ا، 78 كبY(ة رد  فـإن ربقاKÂـا واسـتمرا

ات ل�ـا مـن البـد فحـسب، بـل بالتكنولوجيـا تتحقـق لـن اC0ـودة تلـك  عاليـة، كفـاءة ذات zـشر2ة رم�ـا
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�ا ات �ذه تطو±ر الوقت 78 ذات يتطلب ما و�و العمل عناصر أ�م رباعتبا  الذي التحدي لرفع رامل�ا
  .رالتطو فرضھ

د تـوفر مـن لـذلك البـد ة عfـ, املؤ�لـة ال1ـشر2ة راملـوا  الرقميـة البcئـة ظـل 8ـ7 العمـل روالقـاد
بأخصاqي املكتبات  أنيطت ال�r <دوار 78 رمن تطو رافق�ا ما 4عتبار 78 وضعنا إذا خاصة املتغY(ة،

ه يقدم�ا، اp0دمات ال�r أو الوظائف حيث من سواء واملعلومات  عمليات عf, يقتصر �عد لم رفدو
 والتـص�يف الف�رسـة حيـث مـن وموضـوعيا فنيـا التقليديـة ومعاK�C0ـا املعلومـات مـصادر اقتنـاء

 .والتكشيف

ـــ¬� ن، (وأوÃــ ل©Cمعيـــــة املـــــصر2ة للمكتبـــــات واملعلومـــــات ) 2018واملـــــؤتمر ا0/ـــــادي والعـــــشر
Äميـع  أنـواع املكتبـات، فـضال عـن أC0 ـرم�سية ل�وKÄـا قاعـدة ال Kـا �عـد ربالسÅ, لتطو2ر املكتبات املد

2ب  2ـــادة بــرامج التـــد راملــستقبل الواعــد لت�ـــو2ن جيــل جديـــد مــن املفكـــر2ن واملبــدعYن، والعمـــل عfــ,  ز
ة تقنيـــة  راملــستمر للعــاملYن 8ــ, مرافــق املعلومــات ا�pتلفــة ملواكبــة عــصر تكنولوجيــا املعلومــات وثــو

  .4تصاالت

بـات واملعلومـات عfـ, لحو التنمية امل�نية ألخـصائ�� املكت) 2018امللتقي العرÆي،(كما أكد
ة الت�ـو2ن املـستمر 8ـ7  ات القياديـة وضـر ّأ�مية التنمية امل�نية للعـاملYن 8ـ7 املكتبـات، وتنميـة امل�ـا ر ور
ــــساحة  ــــــKÈم الــــ ـــــ�ا علــ ــــدة تفرضـــ ــ ّمجـــــــاالت املكتبات،إعــــــــداد أخــــــــصائ�� املكتبـــــــات للقيــــــــام بــــــــأدوار جديـ

ة التغ KÉ2م 78 مجال القيادة، 4بت�ار وإدا راملعلوماتية عo( تد   . يY(ر

لالتحــاد الــدو-C0 7معيــات املكتبــات ومؤســساتھ ) 2017املــؤتمر ªقلي§ــ� الثالــث،(وأوÃــ¬�
د ال1شر2ة املؤ�لة 78 املكتبات واملعلومات للقيام بدو فاعل 78 دعـم ) إفال( ربالعمل ع7f تج�yY املوا ر

  .خطط و±رامج التنمية املستدامة

  :التاليةلمما سبق يحاو البحث ا0/ا-ª 7جابة عن ال{ساوالت 

�ر مــــن وج�ــــة  .1 12يــــة ألخــــصائ�� املكتبــــات واملعلومــــات بــــاأل زمــــا 4حتياجــــات التد ر
  نظر�م؟

ـــ7 ضـــــــوء 4حتياجــــــــات  .2 ات التكنولوجيـــــــة 8ــــ ــــــا ــــا النمـــــــوذج املق*ـــــــ(ح لقائمـــــــة امل�ــ رمـــ
12ية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات؟  رالتد

  :أ�داف البحث

12يــة أل خــصائ�� املكتبــات واملعلومــات ر  KÀــدف البحــث ا0/ــا-, إ-ــ, تحديــد 4حتياجــات التد
�ر، والتوصل  �رلقائمةزباأل 12ية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات باأل ات تد ز م�ا ر   .ر

  : منNO البحث

اعتمد البحث ا0/ا-, عfـ, املـنQR الوصـفي والـذي يقـوم عfـ, وصـف مـا �ـو �ـائن وتفـسY(ه، 
ات لومحاولة ايجاد مجموعة من ا0/لو ال�r يمكن أن تفيد 78 تفسY( الوضـع ضـع تـصو ر ا0/ـا-,، و و

ـــات  ـــا-, لوصــــف وتحليــــل 4حتياجـ تفيــــد 8ــــ7 حــــل zعــــض املــــشكالت، وتــــم اســــتخدامھ 8ــــ7 البحــــث ا0/ـ
�ر ات التكنولوجية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات باأل 12ية وامل�ا زالتد ر   .ر
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  : أ�مية البحث

� J امـــة 8ــــ7 مجـــال املكتبـــات واملعلو�مــــات ر�4تمـــام بـــدو أخـــصاqي املكتبــــة �أحـــد العناصـــر ال
  .وخاصة 78 عصر 4نفجار املعلوما�ي

� J  ــــر ـــات ال*(بو2ـــــة ا0/ديثـــــة 8ـــــ7 مجـــــال املنـــــاQÍ وطـ ق�ـــــو البحـــــث ترجمـــــة تطبيقيـــــة لالتجا�ــ ن
2ب حـــــــسب  ــــــا التـــــــد ــــيم ومKLـ ــــة 8ـــــــ7 التعلـــ ــــــادي ب{ب�ـــــــ� املـــــــداخل العلميـــ ــــــ� تنـ ´س، والrـ ــــــد رالتـ ر

12ية   .ر4حتياجات التد

� J ات ا0/ديثة 78 مجال املكتبات   .رإبراز أ�مية مواكبة التطو

� J 2ب بقطــــاع املعا�ــــد ة التــــد اســــة مــــدي إفــــادة إدا رد ر �ر2ــــة مــــن اســــتخدام 4حتياجــــات ر ز <
2ب 12ية 78 بناء خطة التد رالتد   .  ر

  :حدود البحث

12ية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات:  ا0/دود املوضوعية   . ر4حتياجات التد

  .�ر2ةزأخصائ�� املكتبات واملعلومات بقطاع املعا�د <:  ا0/دود ال1شر2ة

�ر2ة:  ا0/دود امل�انية   .زمنطقة الغر±ية <

ا¬� : ا0/دود الزمانية ا¬� <و من العام الد رالفصل الد   .2021/2022لر

  :أدوات البحث

12ية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات-        .ر قائمة 4حتياجات التد

  مصطQRات البحث

�"ية   :رSحتياجات التد

ف أÄ) 2018( اp0لفيـات عـصامعرف�ـا  ات واملعــا رKـا الفـر بـYن املـستو املطلـوب مـن امل�ـا ر ي ق
يو4تجا�ـات ألداء عمـل معـYن، واملـستو املتـوفر مKLـا عنـد الفـرد الـذي يـؤدي �ـذا العمـل، ومـن �ـذا 
12ية عf, جوانب القصو أو اp0لل فقط، ولكKLا تمتد أيضا إ-,  املنطلق ال تقتصر 4حتياجات التد

ً
ر ر

  .ي�Kا أو �عديلKÈا أو �غيY(�ا أو صقل�ايجوانب تطو2ر2ة أخر يراد تنم

ـــا ــــة إجرائيــ 12يـ و�عـــــرف 4حتياجـــــات التد
ً

ات الrـــــ� يـــــر أخــــــصائ�� : ر ـــا ىأKÄــــــا املعلومـــــات وامل�ــ ر
ف�م  ـــة معـــــا 12ش علKÈـــــا لتطـــــو2ر وتنميــ ـــ7 حاجـــــة إ-ـــــ, التـــــد �ر2ـــــة أKÄـــــم 8ــ ـــاع املعا�ـــــد < راملكتبـــــات بقطــ ر ز

جة عالية من ا�Kم من أجل أداء وظائف�م بد ا�Kم وقد روم�ا ر    الكفاءةر

ات التكنولوجية  :رامل�ا

أKÄا مجموعة من <داءات العملية ال�r يمكن اك{ساK²ا ) 300، 2020 (اoC0(عرف�ا حامد 
´س املــنQR، حيـــث يقــوم بتطبيق�ــا بكفــاءة وإتقـــان،  رمــن خــالل توظيــف <دوات التكنولوجيـــة 8ــ7 تــد

  .و±أقل ج�د وأقل وقت
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اتو�عــرف   ســات العمليــة بأÄ: ً التكنولوجيــة إجرائيــارامل�ــا رKــا مجموعــة مــن <داءات واملما
12ية �م بخo(ات تد روالتطبيقية ال�r يك{سKÉا أخصائ�� املكتبات واملعلومات ن{يجة مر   .ور

  :يVطار النظر

لاQXو �و �"ية : ر   :Training NeedsرSحتياجات التد

�عد 
ٌ

12ية ا0/لقـة <و-ـ, والركYـyة الرئcـسة 8ـ7 نجـاح التـ4حتياجات 2ب، ف¿ـ� توجـھ ر التد رد
2ب عائــــدا وا�ــــ/ا  ـــ� تحقــــق للتــــد 2ب إ-ــــ, 4تجــــاه الــــÒ/يح لتنميــــة القــــو ال1ــــشر2ة، وhــــ7 الrـ التــــد
ً ً

ر ىر
12يــــة باألســــلوب العل§ـــــ�  ر�ــــستفاد منــــھ، ولــــذلك فـــــإن إ�مــــال قيــــاس وتحديــــد �ـــــذه 4حتياجــــات التد

�µ2   .رالدقيق KÀدد <ساس الذي يقوم عليھ أي برنامج تد

�     :"يةرdعر�ف Sحتياجات التد

ات واملعلومـات و4تجا�ـات الrــ� ) 2021دمحم املتح§ـ�،(�عرف�ـا رأKÄـا مجموعـة مـن اop0ـ(ات وامل�ـا
لتمثل الفر بYن املستو ا0/ا-7 واملستو املطلوب الوصو إليھ ي ي   .ق

عرف�ـــا ات املطلـــوب إحـــداKÔا 8ـــ7 )2013محمـــود العباـــ¬�،( ́و رأKÄـــا مجموعـــة التغيYـــ(ات والتـــصو
K�±Yن وخo(ا فع كفايا�Kمرمعلومات املتد ف�م، و رم ومعا   .ر

ـــاملYن، ) 2007حــــسن الطعــــا¯ي،(يو2ــــر  أKÄــــا مجموعــــة مــــن التغيYــــ(ات املطلــــوب إحــــداKÔا 8ــــ7 العـ
ـــــا�Kم C0عل�ـــــــم مناســـــــبYن لـــــــشغل  ـــ(ا�Kم وأداKÂـــــــم وســـــــلوك�م واتجا�ــ ــــة بمعلومـــــــا�Kم وخoــــ واملتعلقـــ

  .وظائف�م، وأداء واجبات وظائف�م ا0/الية واملستقبلية بكفاءة وفاعلية عالية

12يـة يتـ�Õ أKÄـا �ـشتمل عfـ7وم 2ف السابقة لالحتياجات التد رن التعا مجموعـة مـن التغYـ(ات :ر
8ـــ7 العديـــد مـــن ا�Cـــاالت، تحديـــد مـــستو2ات <داء املطلو±ـــة لألفـــراد،  املـــراد إحـــداKÔا 8ـــ7 الفـــرد 
، تحقيــق تطـو نــو×7 8ـ7 التعامــل مـع التحــديات املعاصــرة،  رمعرفـة الفجــوة بـYن الواقــع واملـأمو ل

2ب قيــــــام < ـــاءة وفاعلية،اســــــتخدام أســــــلوب التــــــد اجبــــــا�Kم وم�ــــــام�Kم بكفـــ �م و رفــــــراد بــــــأدوا ور
 . ا�pطط لھ لتحقيق <�داف املرجوة

�"ية   :رأ�داف تحديد Sحتياجات التد

2ب ومـن  12ية أ�دافا متعددة �س�م 78 نجاح عملية التـد ريحقق تحديد 4حتياجات التد ر
ً

اسة �ل مـن ت إليھ د رأ�م�ا ما أشا ونوجز�ـا ) 28-2016،27؛ عfـ, ا0/ـو-,،2016،13ا�0،أيمـن صـ:(ر
7fفيما ي:  

� J 12ية 2ب املطلوب ومدة الo(امج التد KÉ2م ونوع التد رتحديد <فراد املطلوب تد ر   .ر

� J 12ية 2ب بدقة، و�س�م 78 تقييم الo(امج التد رتحديد <�داف املرجوة من التد   .ر

� J 12يـة، والوسـائل املـست ر�سا�م 78 تحديد محتو الo(امج التد 2ب، واختيـار ى رخدمة 8ـ7 التـد
±Yن   .راملد

� J  2ب، واملستو الذي ب قبل بدء التد ىتحديد املسافة بYن املستو الذي ي�و عليھ املتد ن رى ر
  .لنأمل الوصو إليھ عند 4ن�Kاء منھ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

653 

� J  ـ(اتop0ن كما وكيفا من املعلومات و4تجا�ـات واY± 2ده للمتد تحديد القدر املطلوب تز
ً ً

ر و
فع الكفاءة امل�نيةال�ادفة إ-, إحداث التطو2   .رر و

� J  ـــدار مــــن خـــالل تحقيـــق أ�ـــداف التطــــو2ر�ª م 8ـــ7 تخفـــيض النفقــــات والتقليـــل مـــن��ـــس
فع معدل الكفاءة وا0/صو عf, أعf, إنتاجية ة شاملة، و لبصو ر   .ر

� J  12يــــــة ــــة الت�بــــــؤ باالحتياجــــــات التد ـــ7 عمليــ ـــات الrــــــ� يــــــتم ا0/ــــــصو علKÈـــــا 8ـــ ر�ـــــس�م املعلومـــ ل
  .املستقبلية

�"يةأ�مية تحديد Sحتي   :راجات التد

أ�مية تحديد ) 30-29، 2016؛ عf, ا0/و-,، 13-12، 2016أيمن صاp0) : ،�0ص �ل من
12ية 78 النقاط Øتية   :ر4حتياجات التد

� J  ات فعالــــــة وســــــليمة باتجــــــاه التخطــــــيط ــــة يوصــــــل إ-ــــــ, قــــــرا 12يــ رتحديــــــد 4حتياجــــــات التد ر
  .ف عن معوقاتھوالتوظيف و2وصل إ-, حقائق علمية من واقع مشكالت العمل والكش

� J 2ب 2ب عن املشكالت ال�r ال �عاQ0 بالتد ر<ساس لفر املشكالت ال�r �عاQ0 بالتد ر   .ز

� J 12ية   .راملرشد 78 عملية تصميم الo(امج التد

� J 12ية   .راملنطلق لتحديد <�داف العامة واp0اصة C0ميع الo(امج التد

� J �µ2   .رإيجاد الدعامة ا0/قيقية ال�r يقوم علKÈا الo(نامج التد

� J نتوفYة 78 تخطيط أ¯شطة العامل �د واملال، مساعدة ªداC0الوقت وا )Yر.  

� J  دف <سا¬� من�12ية 78 ال*(كyY عf, <داء ا0/سن، وال ر�ساعد تحديد 4حتياجات التد
2ب   .رالتد

�"ية   :رأنواع Sحتياجات التد

12ية) 2018،82مدحت أبوالنصر،(يذكر    :رمن أنواع 4حتياجات التد

  ى�"ية طو�لة �جل وأخر قصh@ة �جلراحتياجات تد. 1

12يــة طو2لــة <جــل الفــر بــYن مــستو <داء املطلــوب ومــستو  ىوتمثــل 4حتياجــات التد ى ق ر
12ية قصY(ة <جل تمثل الفر بYن مستو <داء  ى<داء املرغوب 78 املستقبل، أما 4حتياجات التد ق ر

  .ىاملطلوب ومستو <داء ا0/ا-7

�"ية ح. 2   ىالية وأخر مستقبليةراحتياجات تد

2ب علKÈا 78 الوقت ا0/اضر،  12ية ا0/الية 7h ال�r يحتاج العاملYن التد ر4حتياجات التد ر
2ب علKÈــا 8ــ7 املــستقبل نظــرا  12يــة املــستقبلية hــ7 الrــ� ســيحتاج العــاملYن التــد أمــا 4حتياجــات التد
ً

ر ر
اp0دمات أو 78 وسائل وأدوات للتغيY(ات ا�pطط إجراء�ا 78 املستقبل سواء 78 خطوط ªنتاج أو 

  .العمل أو 78 التكنولوجيا املستخدمة
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�"ية   :رأساليب جمع املعلومات عن Sحتياجات التد

، 2016؛ عfــ, ا0/ــو-7، 23-22، 2016؛ أيمــن صــا�0، 2018،87مــدحت أبوالنــصر،(يــذكر 
12ية مKLا) 34-35   :رمجموعة من <دوات لتحديد وتقييم 4حتياجات التد

� J يلھ عنــــد ي: املالحظــــةCÙقــــوم محلــــل 4حتياجــــات بمالحظــــة ســــلوك العامــــل، ومحاولــــة �ــــ
حدوثــھ، كمـــا يقـــوم ب{ـــCÙيل مختلـــف املوافـــق والعالقـــات الrـــ� تـــصاحب الـــسلوك ومـــدى 

  .ال*yام العامل بقواعد العمل، وكيفية استخدامھ لألج�زة واملعدات

� J ستقصاءS ة تتـضمن مجموعـة مـن ): 4س{بانة(قوائم ة عـن اسـتما ر7h عبـا <سـئلة الrـ� ر
مفتوحــــة ومغلقـــــة : تتطلــــب ªجابــــة عKLــــا، يمكــــن اســــتخدام العديـــــد مــــن أشــــ�ال <ســــئلة

 ،)Yــ( مـــن النـــاس 8ــ7 وقـــت قـــصYــ(ه، و2مكـــن الوصـــو إ-ــ, عـــدد كبYات وغ لومتعــددة 4ختيـــا ر
نوغY( م�لفة ¯س1يا، وفرصة للتعبY( دو خوف

ً
.  

� J صيةopن محلل 4: املقابالت الYصية بpº ة�ة عن مواج حتياجات والعاملYن، ر7h عبا
7fن : وتتطلب ما يY± رصياغة <سئلة zش�ل جيد، و4ستماع ال�امل لألفراد، واعطاء املتد

اء وتقــديم 4ق*(احــات وªفــصاح عــن املــشكالت وأســباK²ا وطــر  Ø قفرصــة �افيــة إلبــداء ر
  .حل�ا

� J ن، : مراجعــــــة الوثــــــائقYالت العــــــاملCــــ ــــرائط التنظيميــــــة، وÚــ ــــن أن �ــــــشتمل عfــــــ, اp0ــ يمكــ
ـــات  ج�ـ ـــاء املباشــــر2ن و سـ 2ر الر 2ر فــــصلية أو شــــ�ر2ة أو أســــبوعية، وتقــــا ووتتــــضمن تقــــا ؤ ر ر
نظـــر�م، و�ـــشz )Yـــش�ل ممتـــاز إ-ـــ, مواضـــع مـــشكالت <داء، وتـــوفر دلـــيال موضـــوعيا عfـــ, 

ً

 .نتائج املشا�ل ا0/ادثة 78 موقع معYن

� J ات ا: رSختبــا ه نوhــ7 طر2قـــة مــست�بطة مـــن قائمــة 4ستقــصاء، و2مكـــن أن ت�ــو ذات اتجـــ
نوظيفي، و2مكن أن تتم 78 وجود أو عدم وجود مـساعدة، وت�ـو مفيـدة بـصفة خاصـة 8ـ7 
ة أو أKÄــا ترجــع إ-ــ,  فــة �ــونقص 8ــ7 املعرفــة أو امل�ــا رتحديــد مــا إذا �ــان ســ1ب مــش�لة معر و

 .4تجا�ات

� J موعات املركزةuXا لوجھ، يمكن أن ت�و مركزة : ا�ن�شبھ أسلوب املقابلة ال¼pصية وج
أو تحليــل مـش�لة ا�Cموعـة أو وضــع �ـدف ا�Cموعــة أو أي ) رالـدو(يفــةعfـ, تحليـل للوظ

 . عدد من م�ام ا�Cموعة

� J الةQvاسة ا ن�ـشبھ املالحظـة إال أKÄـا ت�ـو 8ـ7 شـ�ل مكتـوب، و2مكـن أن تمثـل منتجـات : رد
 .معينة نتجت أثناء عمل املنظمة

� J التuwاسة ال 2ر نقاط الضعف الrـ� تحتـاج: رد اسة الCÙالت والتقا رتظ�ر د  إ-ـ, عـالج ر
�ا مـشا�ل <داء بوضـوح تـام، ومـن أمثل�Kـا ÚـCالت امل*ـ(ددين عfـ, 2ب، وتتمyY بإظ�ا روتد  ر

ة، والندوات واملسابقات  . راملكتبة وCÚالت ªعا

  :رأوجھ Sستفادة من �ذا اQXو

12ية �   .رالتعرف عf, أ�داف تحديد 4حتياجات التد
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رالتعــرف عfــ, طــر وأدوات  تحديــد 4حتياجــات التد � 12يــة، ومــن <فــضل �عــدد وتنــوع ق
  .قطر وأدوات تحديد�ا

12ية �   .رالتعرف عf, أساليب جمع املعلومات عن 4حتياجات التد

12ية �   .رالتعرف عf, أ�مية تحديد 4حتياجات التد

  أخصا|ي املكتبات واملعلومات: راQXو الثاzي

�rي املكتبات واملعلومات �ستطلع وحqديدة الوظائف �ذه أداء أخصاC0ني�و  أن بد ال ا
ات، صنف�ا من بمجموعة ملما ات الـبعض رامل�ا ات بالتخـصص، عالقـة ذات ربـYن م�ـا  عامـة، روم�ـا

ات ات �ـذه تحديـد 8ـ7 مـن 4خـتالف الـرغم وعfـ, لكـن تكنولوجيـة، روم�ـا  يتفـق اC0ميـع أن إال رامل�ـا
 وم�ـام ةجديـد أدوار رظ�ـو آخـر بمع�ـ� واملعلومـات ألخـصاqي املكتبـات جديـد نمـوذج رظ�ـو عfـ,

  .الرقمية البcئة 78 ظل ألخصاqي املكتبات واملعلومات حديثة

ــــية، وجوانـــــب القـــــصو 8ـــــ7  سـ ـــداد أخـــــصاqي املكتبـــــات املد ـــاو �ـــــذا ا�/ـــــو واقـــــع إعــ رو2{نــ رر ل
2ب وتنمية أخـصاqي  رإعداده، ومتطلبات التنمية امل�نية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات، وأ�مية تد

 .املكتبات واملعلومات

  ):الواقع(صا|ي املكتبات واملعلوماتإعداد أخ

اســات ومKLــا ،(رباســتعراض الد ؛ 2018؛ ســامر مجيــد،2019لالز±Yــ( بل�وشــات، آمنــة K²لــو
، ي الياســر يأر دنــا تحديــد) 2015؛ لطيفــة الكمcــÜ¬�،2017و  مالمــح رتؤكــد جميع�ــا عfــ, أنــھ إذا أ

ات حقيقية اسية رللمقر  الذي <مر و�و أدائھ ييملتق اp0ر2ج إ-, ال©Cوء إال علينا فما ا0/الية رالد
اسة، إ-, ال يحتاج اسات است�تجت ال�r فالنتائج رد  تؤكد <خY(ة  Øونة 78 العمل قسو عن رمن الد

ات من لعديد اC0ديد حاجة اp0ر2ج أن  12ية رالدو  أكدتھ ما و�ذا ومتنوعة شديدة، املتنوعة رالتد
±اب الفعلية العمل قسو اسات املÙ/ية، 78 العمل روأ ات قتفو حاجة و7h رالد 2ب مراكز رقد  رالتد

2ـة، تطـو2ر <جن1يـة، اللغـات املعلومـات، تكنولوجيـا 8ـ7 تتخـصص والrـ�  املتـوفرة ات ªدا رامل�ـا  ر
ة وكذلك وإحداثا�Kا، التخصص 78 املعايY( اC0ديدة متاzعة  حYن 78 الرقمية، الشب�ات ىمحتو رإدا

12ية يتوفر ال ي�اد أو يندر ات أو رمراكز تد عات ا�/f, الصعيد عf, تخصصةم ردو  لتداو 78، �ش́ر
 لغYـ( الب�يـة و�ندسـة املعلوماتيـة قالقانونيـة 0/قـو اC0وانـب أو الـدو-7 نالقـانو ظـل 8ـ7 املعلومـات

  .والتواصل 4تصال سلوكيات املتخصصYن 78

  ):لاملأمو(أدوار أخصا|ي املكتبات واملعلومات *( ظل الب�ئة الرقمية

نت خالل الرÆع <خY( من القر العشر2ن و±داية <لفية الثالثة رش�د دو أخصاqي املكتبا
2ة ن{يجة التوجھ نحو 4ستخدام املكثف للتقنيات ا0/ديثة 78 ش�r مجاالت ¯شاطاتھ  .ر�غY(ات جذ

أنـھ يوجـد اتفـاق بـYن ) 2017،6؛ تر�ي املـساعيد،47-2021،46دمحم املف�r،(و2ذكر �ل من 
ات املؤسسات ا0/�ومية ومؤسسات الفكر ر والرأي، وال�يئـات البحثيـة عfـ, أنـھ يمكـن تـص�يف م�ـا

7h ات أساسية رالقر ا0/ادي والعشر2ن إ-, ثالث م�ا   :ن

� J ارGبتVات التعلم و ، وحل املشكالت: رم�ا   .يوتتضمن التفكY( الناقد، والتفكY( 4بت�ار
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� J ياتيــةQvنيــة وا�ات امل ة، والتوجيــھ: رامل�ــا ، واملبــاد روتتــضمن التواصـــل، والتعــاو  الـــذا�ي، ن
نة، والتفاعل 4جتما×7 والثقاª ،78نتاجية، املساءلة، الطالقة التكنولوجية   .وواملر

� J ـــــــة ـــــو �ميـــــــــة الرقميــ ات محــــ ــــا ــ ـــــــة :رم�ـــ ــــــة املعلوماتيـــــــــة، والتكنولوجيــ ـــــو <ميـــ  وتتـــــــــضمن محــــ
  . و4تصاالت

ات التكنولوجيـــا ا0/ديثــة الrـــ� ) Sabina, 2018(و2ؤكــد  زأنــھ مـــن ج�ــة أخــر وأمـــام افــرا ى
ا دخلـت ع رfـ, م�نــة املكتبـات واملعلومــات فـإن أخــصاqي املكتبـات 8ــ7 العـصر الرق§ــ� أصـبح يلعــب دو

 .كبY(ا 78 مساعدة املستفيد عf, تحديد املصادر ذات الصلة، وذات اC0ودة العالية عo( اp0ط

ات املتالحقة البد ) Phillips, al et, 2018(يبcنما ير  سية 78 ظل التطو رأن املكتبات املد ر
ســية zــش�ل م*yايــد ل�ــا مــن ت جــب أن ت{ب�ــ� املكتبــات املد رطــو2ر نفــس�ا وتقــديم خــدمات جديــدة، و و

برامج محو <مية الرقمية، وإذا �انت �ذه توج�ات املكتبات، فالبد أن �سÅ, أخصاqي املكتبات إ-, 
ا�Kم التكنولوجية ر2ادة الو×7 العام بأ�مية املكتبات وخدمات املكتبات 78 ا�Cتمعات وتنمية م�ا   .ز

روانطالقـا مـن �ـذه 4تجا�ـات يمكـن إبـراز 4خــتالف 8ـ7 دو أخـصاqي املكتبـات 8ـ7 �ـل مــن 
قيـة ه عfـ, اقتنـاء مـصادر املعلومـات الو رالبcئـة التقليديـة والبcئـة الرقميـة، ففـي <و-ـ, اقتـصر دو  ر

 عـم تنظيم�ـا وإتاح�Kـا، بcنمـا 8ـ7 البcئـة الرقميـة ف�ـو يقـوم بتخطـيط وتنفيـذ ود وجمع�ـا ومعاK�C0ـا،
اp0ـــدمات الرقميـــة، تـــصميم وصـــيانة ونقـــل خـــدمات معلوماتيـــة ذات قيمـــة مـــضافة، واملـــسا�مة 8ـــ7 
مــة لتحقيــق  زإ¯ــشاء و±نــاء الo(مجيــات الوثائقيــة، واســتخدام الــشب�ات والو2ــب، واتخــاذ التــدابY( الال

2ا 8ـ 7 أدوار رأمن املعلومات، و�و ما يو�� أن �ذه <خY(ة أي البcئة الرقمية قـد أحـدثت �غيYـ(ا جـذ
  .أخصاqي املكتبات واملعلومات

�ب ألخصائ�� املكتبات واملعلومات أثناء اovدمة   :ردوا�( التد

ت  ، آالء حمودي، (رأشا 2ب وذلك للتا-,) 2018ننادية العفو   :رإ-, أ�مية التد

� J ا ل©/اق بالدو املتقدمةKLلحاجة م©/ة 78 جميع الدو والسيما النامية م   .ل

� J ن <داء 78 ا0/اY78 املستقبلرفع وتحس )oليات أك   .وضر والتأ�ل ملسؤ

� J  م بال�سبة لألفراد الذين يلتحقو بالعمل ألو مرة�لم   .ن

� J أحد أش�ال 4س{ثمار 78 املؤسسة ألنھ �سمح باملنافسة.  

� J استخدام وتوظيف التكنولوجيا ا0/ديثة.  

� J  ـــ7 4تـــــصال ات 4فـــــراد واC0ماعـــــات 8ــ ـــا ــــادة املعلومـــــات وم�ــ 2ـ رتنميـــــة ا�Cتمـــــع عـــــن طر2ـــــق  ز
  .نلتعاو واقامة عالقات ا¯سانية مساندةوا

�ب أخصائ�� املكتبات واملعلومات أثناء اovدمة   : رأ�داف تد

ــــــــسابقة ـــــوث الــ اســــــــــات والبحــــــ ــــــــ/ت الد ــــــــرا�يم، : (رأو�ــ ــــسن 73، 2012الـــــــــــسعيد إبــ ؛ محـــــــ
2ب أخصاqي املكتبات أثناء اp0دمة ماي7f) 24، 1994العر��2،   :رأن أ�م أ�داف تد
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� J 12ية للع ن K²ا أو ال�r رإشباع ا0/اجات التد سية، سواء ال�r �شعر واملYن 78 املكتبات املد ر
�م ومتاzع�KمKÈتوج ,fس{شعر�ا من يقوم ع�.  

� J مة   .زالنمو امل�� املستمر ألخصائ�� املكتبات؛ من خالل إملام�م باop0(ات امل�نية الال

� J ات العملية، تحقيقا ملبدأ الت إكساب أخصائ�� املكتبات للمعلومات النظر2ة وامل�ا
ً

�امـل ر
ات التفاعل مع تكنولوجيا املعلومات   .ربYن النظر2ة والتطبيق، وم�ا

� J ن أداء أخــصائ��Yــ, تحــسfــ� تطــرأ عrديــدة الC0ات ا ر املكتبــات واملعلومــات وإكــساK²م امل�ــا
  .م�نة املكتبات

2ب ما يذكره  و�ـو ) Obisi, 2011, 82(رولعل من أ�م <�داف ال�r �سÅ, لتحقيقKÈا التد
نلYن 8ــــ7 مجـــال املكتبــــات واملعلومـــات zــــش�ل مـــستمر ودو انقطــــاع عـــن مواكبــــة ضـــمان تنميــــة العـــام

تقـــاء بمــــستو <داء الـــوظيفي مـــن خـــالل تنميــــة  ات ا0/ديثـــة 8ـــ7 مجــــال العمـــل؛ و±التـــا-7 4 ىالتطـــو ر ر
ح  2ب والتنميــــة �عز2ــــز ر ات ال1ــــشر2ة لــــدى العــــاملYن، ومــــن بــــYن <�ــــداف الrــــ� يحقق�ــــا التــــد وامل�ــــا ر ر

ة وªبداع ل ساعد عf, منع تقادم القو العاملة zس1ب السنراملباد   .ىدى املوظفYن ́و

2ـــادة ئcــسية hــ7  2ب حــو ثـــالث محــاو  زوتتمحــو أ�ــداف التــد ر رر ل املعرفــة املتخصــصة 8ـــ7  ر
ات، و�غيYـ( أو �عـديل الـسلوك، حيـث ؛ 111، 2018سـامر مجيـد، (ىيـر  رمجـال محـدد، وتنميـة امل�ـا

 ، 2ب لـcس �ـ) 297-296، 2011يعمر �مشر دفا 8ـ7 حـد ذاتـھ بـل وسـيلة لتحقيـق �ـدف أو رأن التد
ً

ـــضعف والقــــصو 8ــــ7 أداء وســــلوك <فـــــراد  الــــة جوانــــب الــ 2ب إ-ــــ, إ رأ�ــــداف محــــددة، وKÀــــدف التـــــد ز ر
تقــاء K²مــا عfــ, النحــو <مثــل بمــا يكفــل حــسن قيــام�م  رالعــاملYن 8ــ7 املكتبــات ومراكــز املعلومــات و4

2ادة كفاي�Kم ªنتا وجـدير بالـذكر أن تحقيـق �ـذا ال�ـدف العـام . جيـةزبوظائف�م وأعمال�م، و±التا-7 
7h2ب يتطلب تحقيق أ�داف فرعية ثالثة و   :رل�شاط التد

� J ات ومعلومات جديدة تنقصھ)oات وخ ات وقد رإكساب الفرد م�ا   .ر

� J إكساب الفرد أنماط واتجا�ات سلوكية جديدة لصا�0 العمل.  

� J نYات واملعلومات املتوفرصقل وتحس)op0ات وا ات والقد ر امل�ا   . ة حاليا لدى الفردر

2ب ـــن التــــد ات : رو2مكــــن أن نخلــــص إ-ــــ, أن ال�ــــدف الــــرئcس مـ ر�ــــو ا0/ــــصو عfــــ, تحــــسYن امل�ــــا ل
مـــة ملـــساعدة املنظمـــات 8ـــ7 تحقيـــق أ�ـــداف�ا وخلـــق مYـــyة تنافـــسية عـــن طر2ـــق إضـــافة قيمـــة إ-ـــ,  زالال

د�ا   .رموا

�ب وتنمية أخصا|ي املكتبات واملعلومات   :رأ�مية تد

2ب ألخـصاqي املكتبـات عfـ, تكنولوجيـا  ) Uma S.N.A,2013,137(يؤكـد  رعfـ, أ�ميـة التـد
ياملعلومات، وذلك لسد الفجوة و�عو2ض النقص املعر78 وامل�ار 78 استخدام تكنولوجيا املعلومات 
ات و4تجا�ـــات ا0/ديثـــة 8ـــ7 ا�Cـــال حيـــث �عتoـــ( القـــو العاملـــة hـــ7 أ�ــــم  ىلتحقيـــق مواكبـــة التطـــو ر

د الrــ� �عتمــد علKÈــا 8ــ7 تحق ه لــھ راملــوا 2ب باعتبــا ريــق <�ــداف املرجــوة للمكتبــة، وتتأكــد أ�ميــة التــد ر
أس املــال ا0/قيقــي ألي مؤســسة �Kــدف إ-ــ, التنميــة  رعالقـة مباشــرة بــالقو العاملــة والrــ� �عتoــ( hــ7  ى
2ب لــھ مــردود عfــ, القــو العاملــة مــن ناحيــة  ىوالتطــو2ر واملنافــسة وتقــديم أفــضل اp0ــدمات، والتــد ر
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ات املك{ــسبة ال�امنــة للعــاملYن مـــع وعfــ, املكتبــة مــن ناحيــة  ؛ ف�ــو يحقـــق التفاعــل بــYن القــد رأخــر ى
ــــ7 <داء  ـــة والتطـــــو ا0/اصــــــل 8ــ 12يـــ ـــ(امج التد ـــا مــــــن خـــــالل الoـــ ـــدة أو الrــــــ� تـــــم تنمي�Kـــ ات اC0ديـــ رامل�ـــــا ر ر
الـوظيفي، حيــث تنــص�ر �ــذه العناصــر الــثالث 8ــ7 صــا�0 املكتبــة لتقــديم خــدمات وإنتاجيــة أفــضل، 

2ب �س�م وÆش�ل فعا : ل 78 تحقيق ال�دف ال�r تصبو إليھ و�ـو تقـديم اp0ـدمات املعلوماتيـةرفالتد
2با  ±ـة تــد �ـا متد رzـش�ل أفـضل، وأسـرع، و8ـ7 الوقـت املناسـب، وتحتــاج �ـل مؤسـسة أن ت�ـو �واد ر ر ن
ع 8ــ7  يجيــدا ليــصبحوا مــن ذو اop0ــ(ة ألداء <¯ــشطة الrــ� ي�ب¥ــ7 القيــام K²ــا، �ــذا وإن التغيYــ( الــس́ر

ع حيـــث أصـــبحت الوظـــائف أكuــــ( ا�Cتمـــع يز2ـــد مـــن أ�ميـــ ة تطـــو2ر املـــوظفYن وÆـــش�ل ســـ́ـر ورة وضــــر
2ب املوظفYن �ـو لـcس ¯ـشاط مرغـوب فيـھ فقـط ولكـن يجـب عfـ, املنظمـة أن  ر�عقيدا ول�ذا فان تد

مة ل©/فاظ والبقاء عf, املعرفة لدى القو العاملة د الال ىتخصص املوا ز   . ر

2ب عfـــ, �ـــل مـــن أ خـــصائ�� املكتبـــات وعfـــ, املكتبـــات رو2مكـــن تحديـــد عـــدة عناصـــر أل�ميـــة التـــد
اسة �ل من  International؛366، �2019بة أحمد املتبو-7، : (ركمؤسسات للمعلومات من خالل د

Labour Organization, 2011, 4:(  

� J ــساب املعرفــة�ات التكنولوجيــة واملعرفيـــة : اك 2ب يمكــن مواكبــة التطـــو رمـــن خــالل التـــد ر
ا عة واملتجــددة والوصـــو إ-ــ, م�ـــا رامل{ــسا ف جديـــدة فرضــ�ا العـــصر 8ــ7 مختلـــف لر رت ومعــا

  .ا�Cاالت العلمية

� J ح املعنو�ـة وفـع الـر ات جديـدة عنـد أخـصاqي املكتبـات واملعلومـات �ـس�م :ر ر اك{ـساب م�ـا
8ـ7 4نــدماج الفعfــ7 8ــ7 العمــل وتجعــل تطــو2ر الــذات ســمة مــن ســمات pºــصي�Kم بحيــث 

ــــز ألخــــــــصاqي ـــة وت�ــــــــو عنــــــــصر محفــــ ـــــــوال حيــــــــا�Kم الوظيفيـــــ ــم طـ  املكتبـــــــــات ن�ــــــــستمر مع�ــــــ
اتھ zش�ل دائم و2خلق لدKÀم طموحات وتطلعات 78 تطو2ر الذات  رواملعلومات لتنمية م�ا
2ــــة أعfــــ, 8ــــ7 الــــسلم  ـــ, مناصــــب إدا ـــو إ-ـ روا0/ــــصو عfــــ, ترقيــــات ماديــــة ومعنو2ــــة والوصـ ل ل
الوظيفي 78 مؤسسات املعلومات و�ذا لھ مردود عfـ, ال¼pـصية وعfـ, البي÷يـة الوظيفيـة 

  . نو K²ا78 املؤسسة ال�r �عمل

� J نة�امل للمGنتماء الS : ات من رتؤكد منظمة العمل الدولية 78 تقر2ر�ا أن اك{ساب امل�ا
2ب يحقق 4نتماء ال�امل مل�نة املكتبات واملعلومات وذلك بالـشعو بـالتمكن  رخالل التد ر
ة و4س{يعاب ال�امل للواجبات املطلو±ة منھ 78 تقديم أفضل أداء zـش�ل øـ/يح  روالقد

ات والفــــرص املتاحــــة 8ــــ7 العمــــل، و2مــــنح املز2ــــد مــــن حيــــث إن  ات �عــــز القــــد رتنميــــة امل�ــــا زر
د�ار أي بلد ومستقبل�ا �عتمد 78 الKLاية عf, عدد  تياح 78 العمل، وا زالفرص لإلبداع و4 ر
ات وªنتاجيـــة  رمــن <ºـــpاص وإنتاجي�Kـــا 8ــ7 العمـــل، وتـــر±ط <دبيـــات بــYن التعلـــيم وامل�ـــا

)Y2ـادة ب�ـسبة والنمو 4قتصادي، و�ش و±يـة أن  ز التقديرات بال�سبة للبلدان <و 8ـ7 % 1ر
2ادة ب�سبة  2ب يؤدي إ-,  زأيام التد   . ª 78نتاجية% 3ر

� J نhتطو�ر �داء لدى العامل: �rن والYا العامل�2ب عf, الo(امج ال�r يحتاج ر حيث يتم التد
فع الكفاءة 78 تأدية واجبا�Kم الوظيفية   .ر�ساعد�م 78 تحسYن <داء و

� J ح الفر�ــق 2ب يحقــق الت�امــل بــYن العــاملYن 8ــ7 املكتبــة و2ــضفى جــو مــن :والعمــل بــر ر التــد
ات و�عــديل ســلوكيات التعامــل  ح الفر2ــق مــن خــالل اك{ــساب م�ــا ر4¯ــCÙام والعمــل بــر و

  .وف�م أوسع التخصصات املناطة ب�ل مKLم
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� J ب تت�� أ�ميتھ *( مواقف وحاالت أخر مثل� ىباإلضافة إ�� أن التد لعـاملYن رغبة ا: ر
تقـــاء أو ا0/ـــصو عfـــ, حـــوافز ماديـــة، ســـد الCûـــز 8ـــ7 العمالـــة الفنيـــة  ل8ـــ7 املكتبـــات 8ـــ7 4 ر
2ب عfــ, أج�ــزة ومعــدات و±رمجيــات وتكنولوجيــا جديــدة وصــلت  ±ــة 8ــ7 املكتبــة، التــد راملد ر

ة 2ب عf, خدمات مكت1ية ومعلوماتية جديدة ومتطو رإ-, املكتبة، التد   .ر

�ب ألخصائ�� املكتب   :ات واملعلومات أثناء اovدمةرمم�hات التد

اسات و<دبيات  �Kا عدد من الد 2ب أثناء اp0دمة بمجموعة من املمyYات أبر ري{سم التد زر
  :أ�م �ذه املمyYات) 61-60، 2013؛ حسن شر2ف، 50، 2017دمحم ا0/باطى، (

� J  ن الكفـــــاءات الوظيفيـــــة وتطـــــو2ر أداءYًتحر2ــــك التعلـــــيم قـــــدما إ-ـــــ, <مـــــام وتطــــو2ره وتحـــــس

  .� املكتبات واملعلوماتأخصائ�

� J  ف وا�ـ/ة رتجديد ¯شاط أخصائ�� املكتبات واملعلومات وإكـساK²م خoـ(ات جديـدة ومعـا
  .ومتاzعة املستحدثات التكنولوجية

� J ات وإبداعات أخصائ�� املكتبات واملعلومات)oاك{شاف طاقات وخ.  

� J م لتحقيق أ�داف العملية التعليميةK�  .توحيد وت�سيق اتجا�ا

� J ىفع مستو كفاءة   . أخصائ�� املكتبات واملعلوماتر

� J تقاء 4 ,fالذا�ي بمستوا�م العل§� وامل��رمساعدة أخصائ�� املكتبات واملعلومات ع . 

سية �"ية ألخصائ�� املكتبات املد رمصادر التعرف ع�� Sحتياجات التد   :ر

ـــــسابقة  اســــــات الـ ـــــسن، 61، 2012نظــــــام دمحم، (ركمــــــا أو�ــــــ/ت <دبيــــــات والد ؛ حــــــسن حـ
، ؛40-41، 2011 12يــة ) 78 -72، 2010ي وجــدي C³ــاز رأ�ــم مــصادر التعــرف عfــ, 4حتياجــات التد

وأنــھ بــرغم �عـــدد�ا إال إنــھ يمكـــن 4عتمــاد عfــ, مـــصدر واحــد مKLـــا أو أكuــ(، وأنــھ �لمـــا �عــددت �ـــذه 
  : املصادر، �لما ساعدت ذلك عf, تحديد 4حتياجات بدقة أكo(، ومن �ذه املصادر

� J اتوصيف الوظائف و<عمال واملKÈات شاغل)oا بمؤ�الت وخKن�   .ر�ام ومقا

� J ي املكتباتqنوا»7 الضعف 78 <داء لدى أخصا ,fالتعرف ع.  

� J اسة ا0/الة اسة مشا�ل العمل وعالقاتھ عن طر2ق استخدام أسلوب د رد   .ر

� J  مK�فع كفاء غبة العاملYن أنفس�م 78  رتحليل ال�ي�ل التنظي§� للمؤسسات التعليمية، و ر
  .78 العمل

� J ن 8ـــــ7 <�ــــداف املYـــامل ات التعليميـــــة، ومعـــــدالت أداء العــ رطلـــــوب تحقيق�ـــــا مـــــن قبــــل ªدا ِ
منيــــة محــــددة  ـــKÈم خــــالل ف*ــــ(ة  وسـ ــ7 مر اء املــــدير2ن 8ــ زاملؤســــسات التعليميــــة، وآ 2ر (ؤر رتقــــا

  ).كفاءة
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� J  ن أو لـوائحYراستخدام أساليب جديدة، أو إجراء �عديالت 8ـ7 نظـام العمـل أو صـدو قـوان
  . جديدة

� J م�اء العاملYن أنفس 2ن 78 رآ 2ة واملس{شا اء ال©Cان 4س{شا فع كفاء�Kم 78 العمل، وآ ر 78  ر ر ر
  .املؤسسات والعاملYن K²ا

� J p0 2ب، و<�داف العامة 12ية املتوافرة بمراكز التد رالo(امج التد 2ب الrـ� تقر�ـا ر رطة التد
ة ال*(بو2ة   .رªدا

12يــة ألخــصائ�� املكتبــا ســية، راتــ�Õ �عــدد وتنــوع مــصادر تحديــد 4حتياجــات التد رت املد
12ية، بناء عf, احتياجا�Kم الفعلية ًال�r يمكن ªفادة مKLا 78 بناء برامج تد   .ر

  :متطلبات التنمية امل�نية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات

اسات  ، 12، 2013أحالم عبد العظـيم، (رأو�/ت <دبيات والد ي الياسـر ي؛ أر ، 2017و
2ان وعبدا0/ميد صر2دي، 9 أن متطلبات التنميـة امل�نيـة ألخـصائ�� ) 19-18، 2018ر؛ عزالدين بود

7fم بما ي�  : املكتبات �ستلزم قيام

� J  ـــــ, مجــــــالfائــــــل ع�ـــو ال ـــــل التطــ 8ـــــ7 ظـ ــــادم معلومـــــا�Kم  ـــ� ال تتقــ ــــس�م م�نيــــــا حrــ رتطـــــو2ر أنفـ
  . املكتبات

� J ات أخر)oاتھ خ)oات التخصصات <خر ليضيف إ-, خ)oياك{ساب خ   .ى

� J ني�  .ا zش�ل مستمر4ستعداد والرغبة 78 تطو2ر نفسھ م

� J رمواكبة �ل جديد ومتطو QÍـ, أ�ـداف املنـاf78 العملية التعليمية وتطبيقـھ، والتعـرف ع 
اسية   .رالد

سية   : ر     معوقات التنمية امل�نية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات املد

اســات و<دبيـات  ت الد رأبـر ، 1994؛ محـسن العر�2ــ�، 367، �2019بــة أحمـد املتبــو-7، (ز
  :وقات التنمية امل�نية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات يمكن اجمال�ا فيما ي7fأن مع) 143

� J  ـــز التمو2ــــل املـــا-, 8ــــ7 املؤســـسات التعليميــــة، وافتقـــاد وجــــود القيـــادة الواعيــــة لتوجيــــھCý
  .التطو2ر

� J سية �ات املعنية باملكتبات املدC0ن اYرإ�مال الت�سيق ب.  

� J 8ـــــ7 مجــــــال املكتبـــــ ـــاب الـــــسياسة القوميـــــة للتطـــــو2ر  ات، وعـــــدم كفايـــــة املـــــواد و<ج�ــــــزة غيــ
سية 12ية، وعدم وجود ªعالم ال�ا78 للo(امج املقدمة باملكتبات املد روال{س�يالت التد   .ر

� J ـــة العاليــــــة ــــات أخـــــــصاqي اللغــــــة والت�لفـــ 2ات <جن1يــــــة الrــــــ� تcـــــــسر تحــــــديث معلومــ ر للـــــــدو
 .املكتبات

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

661 

   :رأوجھ Sستفادة من �ذا اQXو- 

ائ�� املكتبـات واملعلومـات، وكيفيــة التغلـب عfـ, املـشكالت الrــ� التعـرف عfـ, واقـع إعــداد أخـص �
  .يواج�وKÄا أثناء العمل

الوقـــوف zـــش�ل دقيــــق عfـــ, أدوار أخــــصاqي املكتبـــات واملعلومـــات 8ــــ7 ظـــل البcئــــة الرقميـــة وتــــم  �
ــــصائ�� املكتبــــــات  ــــة ألخــ 12يــــــة التكنولوجيــ ــــات التد رمراعــــــاة �ــــــذه <دوار عنــــــد تحديــــــد 4حتياجــ

  .واملعلومات
� �Õنية ألخصائ�� املكتبات بصفة عامة والتكنولوجية بصفة خاصةات�  . أ�مية التنمية امل
ضع مجموعة من ªجراءات  � وحصر معوقات التنمية امل�نية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات؛ و

  .للتغلب علKÈا
�ر � 12ية الفعلية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات باأل زتحديد 4حتياجات التد   .ر
�ررتحديد امل�ا � مة ألخصائ�� املكتبات واملعلومات باأل زات الال   .ز

سية Cýز التمو2ل املا-,،  روات�Õ أن أ�م معوقات التنمية امل�نية ألخصاqي املكتبات املد
�ر2ة   .زو�ذا ما ملسھ البحث ا0/ا-, خالل مقابلة موج¿� وأخصائ�� املكتبات بمنطقة الغر±ية <

ات التكنولوجية: راQXو الثالث   رامل�ا

ات ت{ناسب مع الواقع 78 ر ظل �4تمام الكبY( المتالك أخصائ�� املكتبات واملعلومات م�ا
ــا  �ــــا مطلبــــا م©/ــــا اقتــــضتھ متغYــــ(ات العــــصر وتحدياتــــھ ومــــستحدثاتھ، ومــ ًالتعلي§ـــ� املتجــــدد باعتبا ً ر
ات ال�r �ـساعد�م عfـ7 4سـتفادة  2ب أخصائ�� املكتبات واملعلومات ع7f امل�ا ر�ستلزم ذلك من تد ر

ات التكنولوجيـة وتوظيف�ـا من ر املستحدثات التكنولوجية 78 العصر ا0/ا-, تظ�ر أ�مية تنمية امل�ا
  .بما يخدم العملية التعليمية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات و2حقق أ�داف �علم�م

ات التكنولوجية   : رما�ية امل�ا

ات الت اسـات الـسابقة لتحديـد مف�ـوم امل�ـا ر�عرض عدد من <دبيـات والد كنولوجيـة �ـل ر
̄ـستعرض  ات التكنولوجيـة  الت لتحديد مف�وم امل�ـا رحسب تخصصھ، وقامت محاوالت جادة وما  ز

7fا ما يKLم:  

ـــل، (�عرف�ـــــا  ســـــات <دائيـــــة الrـــــ� : بأKÄـــــا) 144، 2018منـــــال عقيــ ف واملما رمجموعـــــة املعـــــا ر
ســYن مــن إتقــان اسـتخدام شــبكة ªن*(نــت وأدوا�Kــا 8ــ7 التعلـيم، وتمكنــھ مــ ن التعامــل مــع رتمكـن الدا

  .أنظمة التعلم ªلك*(و¯ي

ة عfــ, التعامـل والتفاعــل zــش�ل ) 2017،161عاqـشة أبــو صـعيليك،(يبcنمـا تــر  رأKÄــا القـد
مـــتقن ودقيـــق مـــع <ج�ـــزة واملعـــدات والoـــ(امج و<دوات والتطبيقـــات التكنولوجيـــة zـــش�ل يـــؤدى إ-ـــ, 

ة الrــــ� يــــتم اك{ــــساK²ا مــــن توظيــــف رتحقيــــق النتاجــــات التعليميــــة بفاعليــــة وكفــــاءة، وhــــ7 أيــــضا امل�ــــا
  . <دوات التكنولوجية 78 مجاالت معينة لتحقيق أ�داف معينة

ف و<داءات الrــ� يك{ــسKÉا ) 34، �2017يفــاء عبــد هللا، (و�عرف�ـا  رأKÄــا مجموعــة مــن املعــا
ـــن اســـــتخدام 4ج�ــــــزة والتطبيقـــــات التكنولوجيـــــة 8ــــــ7  ـــا مــ ة مقـــــصودة والrــــــ� تمكKLــ ــــصو راملتعلمـــــو بـ ن

  .التعليم
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غـم �عـدد�ا  ات التكنولوجيـة، ولكـن  رو�كذا �عددت التعر2فات الrـ� تناولـت مف�ـوم امل�ـا ر
فإKÄا ال تختلف كثY(ا فيما بيKLا، 

ً
ات التكنولوجيـة تـدو حـو  لومما سبق يت�� ان dعر�فات امل�ا ر ر

  : توج�يhن

� J ــا مجموعــة مـــن: لالتوجــھ �وKÄا ال�امــل، و2ــر أ�ات التكنولوجيــة zــش�ل يينظــر إ-ــ, امل�ــا  ر
ســـات الrـــ� تمكـــن املـــتعلم مـــن مواكبـــة  ات، والعمليـــات و4جـــراءات واملما ف والقـــد راملعـــا ر ر

�Kا تكنولوجيا التعليم ات التكنولوجية، والتكيف مع املستحدثات ال�r أفر زالتطو   .ر

� J يالتوجــھzــا مجموعــة مــن :  الثــاKÄا الظــا�ر، و2ــر أ�ات التكنولوجيــة 8ــ7 شــ�ل يينظــر للم�ــا ر
حتاج�ا املتعلم للتعامل مع الo(امج و<ج�زة التعليمية ال�r يمكن <داءات العملية ال�r ي

  .  تحليل�ا ومالحظ�Kا وقياس�ا

ات التكنولوجيــــة ة عfـــ, توظيــــف : روعfـــ7 ذلـــك فامل�ـــا ات الrــــ� تتعلـــق بالقـــد رhـــ7 تلـــك امل�ـــا ر
 8ـ7 التقنيات والتكنولوجيات ا�pتلفة و<ف�ار املستحدثة واستخدام�ا 78 العمليـة التعليميـة سـواء

ات التعامـــل مـــع املـــستحدثات مـــن أج�ـــزة ومـــواد و±رمجيـــات(اC0انـــب التكنولـــو�7  ، أو اC0انـــب )رم�ـــا
 �¬�p¼ال))Yاك، والتفـس ة عf, العرض، والتوضيح، والتحليل، وªد ات pºصية �القد رم�ا ر ، أو )ر

�ـــــاز واملـــــادة والفكــــــرة(اC0انـــــب التـــــوظيفي C0ــــيم، واختيـــــار ا ـــا 8ـــــ7 التعلـ ات توظيـــــف التكنولوجيــ  رم�ـــــا
ات ال تقتصر عf, )املستحدثة املناسبة للموقف التعلي§� ر؛ لتحقيق أ�داف أكu( إبداعية، ف¿� م�ا

ة مف�وم تكنولوجيا التعليم ب�ل مجاالتھ إ-, مجموعة  رالتكنولوجيا 78 حد ذا�Kا، ولكKLا �شتمل بلو
ات ال�r يقوم K²ا <فراد   . رمن امل�ا

ات التكنولوجيــــة ـــا بأKÄــــا مجموعــــة مـــــن <داءات : ً إجرائيــــاروممــــا ســــبق �عــــرف البحــــث امل�ــ
�م بخo(ات  سات العملية والتطبيقية ال�r يك{سKÉا أخصائ�� املكتبات واملعلومات ن{يجة مر رواملما ور

12ية   .رتد

ة التكنولوجية   : رخصائص امل�ا

اســات  ات العديــد مــن 4دبيــات والد رأشــا ؛ عائــده الــسلمان، 306، 2020حامــد اoC0ــ(، (ر
ـــــشة بــــــــدر، 2018؛ ســــــــامي امل�ــــــــ�¬�، 2018يــــــــل، ؛ منــــــــال عق32، 2018 ات ) 2017؛عاqـــ ـــــــا ــــــ, أن امل�ـ رإ-ــ

7fا فيما ي� ات، و2مكن إيجا زالتكنولوجية تتمz yYعدة خصائص تم�yYا عن غY(�ا من امل�ا   :ر

� J  ـــن ـــذ عمليــــــة، وتت�ــــــو مـــ ـــــل أو تنفيـــ ــــ, أداء عمـ ة عfــ ــــة عــــــن القــــــد ـ ة التكنولوجيـ ن�عoــــــ( امل�ــــــا ر ر
ذه <داءات zـــسيطة وفرعيــة، تــتم zـــش�ل نمجموعــة مــن <داءات أو العمليـــات، وت�ــو �ــ

  .م{سلسل فتبدوا مؤتلفة zعض�ا لبعض

� J  ة عــادة مــن خلــيط مــن 4ســتجابات أو الــسلوكيات العقليــة وا0/ركيــة بحيــث رتت�ــو امل�ــا ن
ة التكنولوجيــة بدقــة عاليــة، حيــث إن  رت�ــCÙم �ــذه 4ســتجابات مــع zعــض�ا لتــؤدي امل�ــا

 وا0/ركيــة مثــل ادخــال البيانــات للo(نــامج عــن الــسلوكيات العقليــة �غلــب علKÈــا التجر2ــب،
 . طر2ق لوحة املفاتيح

� J  املعرفة أو املعلومـات، إذ أن املعرفـة جـزء ال غ�ـ� ,fات التكنولوجية ع ريتأسس أداء امل�ا
عنــھ مـــن �ــذا <داء، فمـــثال البــد مـــن تــوفر مـــادة معرفيــة لي{ـــس�� للتالميــذ البـــدء بالعمـــل 

 .املطلوب
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� J ات التكنولوجيــــة مت ا منــــذ عــــدة رامل�ــــا ــ غYــــ(ة بتغYــــ( الــــزمن فمــــا �ــــان يمثــــل قمــــة التكنولوجيــ
 .سنوات أصبح اليوم من مخلفا�Kا و2رجع ذلك إ-, تراكمية املستحدثات التكنولوجية

� J  ـ� يمكنـھ مـسايرةrة حتمية للمتعلم 8ـ7 عـصر التكنولوجيـا، ح ات التكنولوجية ضر رامل�ا ور
يـة، ف¿ـ� مـن <ساسـيات الrـ� ال رالعصر، ومواكبة ما يـدو حولـھ مـن التغYـ(ات التكنولوج

 .غ�� عKLا 78 مجال إعداد املتعلم للمواطنة الصا0/ة

� J  ا�ات الفرعية يمكن تحديد�ا، واستخدام ة التكنولوجية عf, عدد من امل�ا رتؤسس امل�ا ر
 .منفصلة

� J  ــ, أداءf2ب ع عتoــ( التـد سـة، ́و 2ب واملما ر ين§ـ� <داء امل�ـار التكنولــو�7 مـن خــالل التـد ر ر ي
ات  2ب لــcس مجــرد رامل�ـا رالتكنولوجيــة شــرطا أساسـيا لتعلم�ــا و2جــب التنو2ــھ إ-ـ, أن التــد

ً ً ً

2ب ي�ــو  ـــز، أى أن التـد ا عـشوائيا لــألداء بـل �ـو تكــرار واع و�ـادف ومـــدعم بالتعز2ـ نتكـرا ر ر
ً ً

ة واملوج�ةة لغرض تحسYن <داء الذي يقوم بھ املتعلم سة املعز ز�نا نوعا من املما ر
ً

 . 

� J نجاز معا يتم تقييم <داء اª 78 ار التكنولو�7 عادة ب�ل من معيار الدقة والسرعة�مل
ً ي ى

ة التكنولوجيـــة البـــد مــــن النظـــر إ-ـــ, دقــــة العمـــل املنجــــز  رحيـــث إننـــا ل�ــــي نحكـــم عfـــ, امل�ــــا
ات التكنولوجيـة تحتـاج إ-ـ,  روالف*(ة ال�r قطعت إلنجاز �ذه امل�مـة، حيـث إن جميـع امل�ـا

 . دقة عالية 78 <داء

� J ـ� تلعـب �عتمـد أداءrـ( والYـش�ل كبz ـ, التغذيـة الراجعـة الذاتيـةfات التكنولوجيـة ع ر امل�ـا
ا �اما 8, 4ستجابات الالحقة و�ع�� أثر املثY(ات الناتجة عن 4ستجابات ا0/ركية 8,  ردو

 . أداء 4ستجابات الالحقة

ات التكنولوجية ألخصائ�� املكتبات واملعلومات  :رأ�مية امل�ا

اســات �ــشY( العديـــد مـــن < ، ,at al, 2020 Tammaro(ردبيـــات والد ؛ 2019ي؛ ســـعد الز�ـــر
±ـــــان، و ؛ ناجيـــــة Rehman, 2016؛2016؛ دمحم ناصــــر، 2018عبدا0/ميـــــد صـــــر2دي، رعزالــــدين بود

±ـان، خديجـة بوخالفـة،  قموح، ، إ-ـ, ) Thanuskodi, 2015؛Saunders, 2015؛ 2015رعزالدين بود
ات التكنولوجية وتنمي�Kا تكمن فيما ي7fأ�مية اك{ساب أخصائ�� املكتبات واملعلوما   :رت امل�ا

� J  )Yالتكيف مع التغ ,fي املكتبات واملعلومات عqات التكنولوجية أخصا ر�ساعد تنمية امل�ا
  .امل{سارع 78 عصر ªنفجار املعلوما�ي

� J ،اK�ز شبكة ªن*(نت وتنوع خدما 2ة 78 ا0/ياة وبر   .ورحيث أصبحت من <شياء الضر

� J ـــ�ات التكنولوجيـــة 8ـــ7 التأ�يـــل العل§ـــ� ألخـــصاqي املكتبـــات واملعلومـــات �ـــسا�م تنميـــة امل را
سة الفعلية 78 التعامل مع تقنيات املعلومات ا0/ديثة  .راملب�� عf, املما

� J بداع والتطو2رª ات التكنولوجية 78 التنمية الذاتية وتوسيع فرص  .ر�ساعد تنمية امل�ا
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� J ات التكنو خـالل مـن املعرفـة اك{ـساب ات مواكبـة يمكـن مـن لوجيـةرتنميـة امل�ـا  رالتطـو
عة التكنولوجيـة ات إ-ـ, لوالوصـو واملتجـددة رواملعرفيـة امل{ـسا ف رم�ـا  جديـدة رومعـا

 .العلمية ا�Cاالت 78 مختلف العصر فرض�ا

� J ح رفع ات اك{ساب املعنو2ة من خالل والر  أخصاqي املكتبات واملعلومات عند جديدة رم�ا
 pºـصي�Kم سـمات مـن سـمة الـذات تطـو2ر جعـلوت العمـل 8ـ7 4نـدماج الفعfـ7 8ـ7 �ـس�م
ألخـصاqي املكتبـات  محفـز عنـصر نوت�ـو الوظيفيـة حيـا�Kم مع�ـم طـوال �ـستمر بحيـث

اتھ لتنمية واملعلومات  الذات تطو2ر 78 وتطلعات طموحات لدKÀم zش�ل دائم و2خلق رم�ا
 .مادية ومعنو2ة ترقيات عf, لوا0/صو

� J ات اك{ـساب يحقـق  بـالتمكن رالـشعو وذلـك مـن خـالل لم�نـة،ل ال�امـل 4نتمـاء رامل�ـا
ة  .ø/يح zش�ل أداء أفضل تقديم 78 منھ للواجبات املطلو±ة ال�امل و4س{يعاب روالقد

� J  ـــات ــــــ� يحتاج�ــــــــا أخــــــــصائ�� املكتبـــــ ــــــ(امج الrــ 2ب عfــــــــ, الoــ ــــد ــــتم التــــ رتطــــــــو2ر <داء، حيــــــــث يــــ
فع الكفاءة 78 تأدية واجبا�Kم  . الوظيفيةرواملعلومات وال�r �ساعد�م 78 تحسYن <داء و

� J  ـــش�ل مباشــر مــن خـــاللz ــ, املكتبــةf2ب ع رتحقيــق اC0ــودة الـــشاملة، حيــث يــنعكس التـــد
ات للعــاملYن والrــ� �ــس�م 8ــ7 حــل الكثYــ( مــن املــشا�ل والــصعو±ات  ات وامل�ــا رتنميــة القــد ر

2ة والفنية وتقديم أفضل اp0دمات للمستفيدين �ا 78 �سيY( أعمال�ا ªدا� .رال�r تواج

� J  جوانب ,fـا قـصو : رالقصوالتغلب عKÈـ� فrوانـب الC0ـ, اf2ب التغلـب ع ركما يحقق التـد ر
أو ضعف عند العاملYن أوال�r لم �غطKÈا املراحل التعليمية ال�r مر K²ا أخصاqي املكتبات 
2ب zسد الفجوات والضعف لدKÀم مـن خـالل بـرامج مركـزة  رواملعلومات بحيث يقوم التد

ات عنـد بدايـة ا0/يـاة عf, جوانب معينة يتم تحديد�ا zعد إجراء عم رليات تقيـيم واختبـا
ات  .رالوظيفية 78 املكتبة لتعو2ض الضعف ومنح فرصة لتنمية القد

ة التكنولوجية   :رمكونات امل�ا

ة  2ة ال بد أن ترا×, عند �عليم و�علم امل�ا ة التكنولوجية ثالثة م�ونات أو جوانب ضر رللم�ا ر ور
ة و8ـــ, مـــستو أداKÂــــا حـــدد�Kا العديـــد مــــن حيـــث تـــؤثر �ـــذه امل�ونــــات و اC0وانـــب 8ـــ, اك{ــــساب ا ىمل�ـــا ر

اسات  ، 2016عcـ�¬� ا0/ـسنات، (ر4دبيات والد و ق؛ سـماح مـر ؛ دمحم 2014؛ حـصة الـشا�ع، 2015ز
  :، و�ذه امل�ونات h,)2011؛ فؤاد عياد، ومنY( عوض، 2011ا0/يلة، 

� J ة التكنولوجية اBي أو املعر*( للم�ا راملكو Sد ر ة التكنولوجيـة نـ :ن وع مـن أنـواع ر�عد امل�ا
ة  ـــــا ــــات عقليــــــة فــــــأو مــــــستو2ات �علــــــم امل�ـ ـــ, تتطلــــــب جوانــــــب معرفيــــــة وعمليــ رالــــــتعلم وhـــ ل

ة ال التكنولوجيـــة �ـــو ªعـــداد الـــذى يـــدخل ضـــمن العمليـــات العقليـــة  رو±التـــا-7 فـــإن امل�ـــا
ة  ر�عتo( ¯شاطا حركيا فحسب بـل إن ل�ـا جانـب أخـر �ـو اC0انـب العقfـ7 املعر8ـ7 أي القـد

ً ً

  .فة بفاعلية وس�ولة 78 موقف <داءعf, استخدام املعر

� J  ى(ناملكـــو �دا|ـــىBـــر إال مـــن  ):الـــسلو�ة التكنولوجيـــة نـــوع مـــن أنـــواع الـــتعلم ال تظ رامل�ـــا
خــالل الــسلوك أو <داء، و<داء �ـــو مــا يــصدر عـــن املــتعلم مــن ســـلوك قابــل للمالحظـــة، 

  :داء �ماولألداء مستو2ات �س§� مستو2ات <داء، و2مكن التميyY بYن نوعYن من <
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 و2مثــل ا0/ــد <د¯ــى مـن ªنجــاز الفعfــ7 الــذي يقـوم بــھ املــتعلم أثنــاء :�داء العـادي �
ة التكنولوجية   .رأداء امل�ا

ـــاز الفعfــــ7 لــــدى املــــتعلم بمع�ــــ� أنـــــھ :�داء املــــا�ر � ـــا مــــن ªنجــ ـــل مــــستو عاليـ  و2مثـ
ً

ى
ىاملستو الذي يمثل ا0/د املقبو من الكفاءة 78 <داء و�ذا املستو �و ل  ما ¯عنيھ ى

نة ة، و2تمyY <داء املا�ر عن <داء العادي بالسرعة والدقة واملر و78 اك{ساب امل�ا   .ر

� J ن املدخالت  :ناملكو الت9سيقيYالت�سيق والتآز ب ,fة املتعلم ع رو´شY( �ذا امل�و إ-, قد ر ن
ة التكنولوجيــة و±ـYن ا0/ر�ــات الكoــ( الrــ� يتطلKÉــا أ ىا0/ـسية للمثYــ(ات املرتبطــة بامل�ــا داء ر

ة التكنولوجية مع  ة، و2قصد بھ ت�سيق املثY(ات ا0/سية املتضمنة 78 أداء امل�ا رتلك امل�ا ر
اك  راستجابات املتعلم ال�r ت�و 78 مجموع�ا السلوك املا�ر ممـا �ـساعد املـتعلم عfـ, إد ن

ة نو2طلق عليـھ علمـاء علـم الـنفس التعلي§ـ� امل�ـو . رال*(تcب الÒ/يح p0طوات �علم امل�ا
ةالتنفيذي  ة املتعلم عf, إيجاد التكنيك الذي يتم بھ تنفيذ امل�ا روذلك ألنھ يو�� قد   . ر

� J  يzنفعــإ��(ناملكــو الوجــداS:( و�ــو املتــصل بــاملتعلم وانفعاالتــھ، ذلــك ألن �علــم و�علــيم 
ات التكنولوجيــــة يتـــأثر تــــأثرا وا�ــــ/ا zعـــدد مــــن اp0ــــصائص الذاتيـــة للمــــتعلم مثــــل امل�ـــا

ً ً
: ر

ة عfـ, ال*(كYـy وال�ـ ندوء وا0/مـاس و4نـدفاع أو ال*(يـث والثقـة بـالنفس، و�ـذا امل�ــو رالقـد
ال يقـل أ�ميــة عــن امل�ونــات الــسابقة، حيــث �عــد مــن موج�ــات الــسلوك ª¯ــسا¯ي، وأحــد 

 .جوانب التعلم <ساسية، و2رتبط مع امل�ونات السابقة 78 عالقة عضو2ة

ات التكنولوجية   :رتص9يف امل�ا

ات التكنول روجية وذلك ل{سارع التطو 78 مجال تكنولوجيا التعليم ر�عددت مجاالت امل�ا
ا بي�يــا يــدخل 8ــ7 جميــع مجــاالت املعرفــة  ًو4تــصاالت ب�افــة مجاالتــھ، حيــث �عتoــ( التكنولوجيــا علمــ ً

اســات 8ـــ7 �ــذا ا�Cـــال  روال�ــشاط ª¯ـــسا¯ي املعاصــر ومـــن خــالل الرجـــوع إ-ــ, عـــدد مــن <دبيـــات والد
؛ فـــؤاد 2012؛ حنـــان الـــشاعر، 2014؛ حـــسن البـــا�ع، 2014؛ حـــصة الـــشا�ع، 2015عـــادل ســـرايا، (

تبــYن العديـد مــن التـص�يفات التكنولوجيــة، حيــث ) 2011؛ دمحم ا0/يلــة، 2011عيـاد، ومنYــ( عـوض، 
7fا ما ي�  :يقوم �ل تص�يف عf, أساس معYن، ومن أ�م

� J ات التكنولوجية ع�� أساس طر�قة �داءتص9يف   .ر امل�ا

ات تقنيـــة � ات :رم�ــا التعامـــل مــع الoـــ(امج والتطبيقـــات، ) soft ware(ر و�ــشتمل م�ـــا
ات    .التعامل مع <دوات و<ج�زة واملستحدثات) hard ware(روم�ا

ات تواصــــــلية � ــــا ــــل :رم�ــ ــــي، والتفاعــ ات التحــــــاو والتواصــــــل ªلك*(و¯ــ ـــا ــــشتمل م�ـــ ر و�ــ ر
ة عf, التبادل العل§� واملعر78 والتكنولو�7  .روªبحار، والقد

� J ات التكنولوجتص9يف ةر امل�ا   .رية ع�� أساس طبيعة امل�ا

ات إلكA@ونية � ات ال�r يقوم أداؤ�ا عf, وجود أج�زة إلك*(ونيـة :رم�ا ر و7h تلك امل�ا
  .ا0�…�الكمبيوتر أو ال�اتف النقال أو <لواح الذكية
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ات شبكية � ات :رم�ا ات عن النوع السابق 78 �وKÄا م�ا ر و2ختلف �ذا النوع من امل�ا ر
  .ت ا�/لية والعاملية�عتمد عª ,fن*(نت والشب�ا

اسة �ل من ؛ 160، 2017؛طھ دمحم، ممدوح دمحم،165، 2018منال عقيل، (ربcنما اتفقت د
ات التكنولوجية ع7f النحو التا-7)175، 2017عاqشة بدر،   :رع7f تص�يف امل�ا

� J ات حل املشكالت وتتعلق بتوظيف <دوات التكنولوجية 78 عملية جمع املعلومات  :رم�ا
±ـــط البيانـــات واملعلومـــات مـــع zعـــض�ا الـــبعض وتـــص�يف�ا؛ لتحديـــد املتعلقـــة باملـــ رش�لة، و

  .عناصر املش�لة وصوال 0/ل املش�لة

� J @hات التفك و�شمل اختيار <دوات التكنولوجية الrـ� �ـساعد عfـ, التفكYـ( بطر2قـة  :رم�ا
 .مستقلة، وتوظيف�ا 78 ف�م ا0/قائق وإنتاج <ف�ار واعادة صياغة املعلومات

� J ــــــ ات عامـ ــــا ـــة م�ونـــــــات ا0/اســـــــوب :ة متعلقـــــــة بالثقافـــــــة اQvاســـــــو�يةرم�ـــ ــــــق بمعرفــــ  وتتعلـ
  .ومحلقاتھ و±رمجياتھ ا�pتلفة

� J تلفـةoXاسـوب وتطبيقاتـھ اQvة استخدام ا ات متعلقة بم�ا رم�ا مثـل كيفيـة التعامـل  :ر
ات ال{ــشغيل <ساســية لنظــام  ، Windowsزو2نــدو رمــع وحــدات ªدخــال وªخــراج، وم�ــا

  ).Power Point( ،)Excel( ،)Access(وفcس ا�pتلفة والتعامل مع برامج <

� J ات متعلقـة بالثقافـة املعلوماتيـة والبحـث عـن املعلومـات وتتعلـق بمعرفـة مــصادر  :رم�ـا
املعلومات ªلك*(ونية، واستخدام شبكة ªن*(نت والتعامـل مـع أدوا�Kـا كخدمـة البحـث، 

  اقع التعليميةوالo(يد ªلك*(و¯ي، وا�/ادثات، وإ¯شاء الصفحات واملو

� J ات تطبيقية بتوظيف <دوات والتطبيقات التكنولوجية �التعلم النقال 78  وتتعلق: رم�ا
ـــع Øخـــــر2ن وتطــــــو2ر اللغـــــة، ــــل مـــ ـــة 4تــــــصال والتواصـ اســــــتخدام وتوظيـــــف مواقــــــع  وعمليــ

ة ا0/ــــوار وتبــــادل املعلومــــات و�ــــسلم ، رالتواصــــل 4جتمــــا×7 8ــــ7 النقاشــــات التفاعليــــة وإدا
 . ، وجمع البيانات ال�r يتطلKÉا العمل امليدا¯يو�سليم الواجبات

ات التكنولوجية إ-,) 233-2019،232سماح الo(ل�¬�،(وتصنف   :رامل�ا

أوال
ً

  :من حيث القائم �$ا: 

� J ــشاط فـــردىz : ًيقـــوم الطالـــب بال�ـــشاط بمفـــرده طبقـــا ملـــا �ـــو مطلـــوب منھ،�ـــستغر وقتـــا قً
  . ًوج�دا أقل

� J  ــشاط جمــا��z)ة@h(ة وت�لــف �ــل  يقــسم الطــال):مجموعــات صــغYب إ-ــ, مجموعــات صــغ
ًمجموعة بأداء م�مة أو م�ام معينة، يتم تقـو2م ال�ـشاط طبقـا ملـا سـا�م بـھ �ـل طالـب 8ـ, 

  . ال�شاط

� J ع يقـوم بــھ طالـب واحـد أو مجموعــة طالب،يحتـاج تنفيـذه إ-ــ, وقـت وج�ـد كبYــ(ين : ومـشر
منية أطو ستغر مدة  ل́و   ).ش�ر مثال أو ش�ر2ن(زق

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

667 

ثانيا
ً

ات التكن:    ولوجية من حيث أ�داف�ارامل�ا

� J  استكـــشافية)Exploratory :( ـــزة��Kـــدف إلتاحـــة الفرصـــة أمـــام الطالـــب لفحـــص <ج 
  .و<دوات والتعرف عf, خصائص�ا إذا لم تكن مألوفة بال�سبة لھ

� J  يدية�تم)Introductory:( ـدف إ-ـ, تقـديم <ف�ـار واملفـا�يم عـن طر2ـق تـداو <دواتK�ل
KÈـا 8ــ, <¯ـشطة ªستكـشافية والتفاعـل مع�ـا والتعامــل ا�/ـسوسة الrـ� سـبق التعـرف عل

  .مع املوضوعات من خالل ش�ل عمf, محسوس

� J  تطو�ر�ـــــة)Developmental:( ــــا اك{ـــــسبھ الطالـــــب خـــــالل �Kـــــدف إ-ـــــ, تث1يـــــت أو �عز2ـــــز مـ
ســ�ا الطالــب zعــد أن ي�ــو قــد اك{ــسب الفكــرة  ن<¯ــشطة ªستكــشافية والتم�يديــة و2ما ر

 .ف�مھ ل�ا<ساسية ليo(�ن عf, مدى 

ات الrـ� يجـب أن تك{ـسب مـن قبـل أخـصائ��  رو2ر البحث ا0/ا-, أنھ من <جدر تقسيم امل�ـا ى
ات التكنولوجيـــة   راملكتبــات واملعلومـــات وتتوافــق مـــع 4حتياجـــات املعاصــرة �Cتمـــع املعرفــة والتطـــو

عة إ-, قسمYن عf, النحو �Øي   :رامل{سا

ات تكنولوجية عامة، وم»$ا: أوال   :رم�ا

� J ال{شغيل نظام windows.  

� J  ـــ, أقـــلfـــ, أو ع-ª جـــة 8ـــ7 الرخـــصة الدوليـــة لقيـــادة ا0/اســـب رالo(مجيـــات التطبيقيـــة املد
ــــــــصوص  ـــاQ0 النــــــــ ــــــــ ــــل معـــــ ـــ ــــــــcس مثـــــــــ ــــــــات أوفــــــــ ــــ ـــــــــض برمجيــــ ـــدير zعـــــــ ــــــــ ض wordتقـــــ ــــــــر و، والعــــــــ

  .powerpointالتقديمية

� J ــــل 4جتمـــــا×7 مثـــــل ـــات وتطبيقـــــات املراســـــالت والتواصـ ات اســـــتخدام برمجيــ الo(يـــــد : رم�ـــــا
 .  شب�ات التواصل 4جتما×ª-7لك*(و¯ي 

ات تكنولوجية خاصة: ثانيا سية وم»$ا: رم�ا  :ريمكن استخدام�ا *( املكتبات املد

� J عدz تطبيقات جوجل التعليمية لدعم عملية التعليم عن . 

� J ياستخدام بنك املعرفة املصر. 

� J سية املصر2ة  .رالف�رس املوحد للمكتبات املد

� J املكتبة الرقمية العاملية. 

ات التكنولوجيةخطوات ت س امل�ا رد   :  ر

اسات؛ ومKLا ؛ عائده السلمان، 2019،231سماح الo(ل�¬�،: (رحددت zعض <دبيات والد
ـــاد، 2011دمحم ا0/يلـــــة،  ؛ 2017؛ فتحيـــــة إبـــــرا�يم، 2017؛ �يفـــــاء عبـــــد هللا 2018،36-37 ؛فـــــؤاد عيــ

ات التكنولوجية 78 اp0طوات الت) 2011،141ومنY( عوض،  ´س امل�ا رخطوات تد   :اليةر
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ة التكنولوجية وdشمل   :رالتقديم للم�ا

� J  ة بال�ـــسبة للمـــتعلم 8ـــ7 حاضـــره ومـــستقبلھ، وكـــذلك تحديـــد أ�ـــداف رتوضـــيح أ�ميـــة امل�ـــا
´س�ا   .رتد

� J ة املطلو±ة 2ة الك{ساب امل�ا ات السابقة الضر رمراجعة املعلومات وامل�ا ر   .ور

ة من خالل مثال وdشمل   :رعرض امل�ا

� J ــ, شــ�لfشــادية ع ª ميــة رشــرح التعليمــات ز سلــسلة مــن اp0طــوات، وhــ7 مــا �عــرف بخوار
ة   .رامل�ا

� J ة   .رإعطاء أمثلة متنوعة أثناء عرض وتنفيذ امل�ا

� J ة ة التكنولوجيـــة : رتفــسY( امل�ـــا رحيـــث توضـــيح املبـــادئ والتعليمــات الrـــ� �ـــس{ند علKÈـــا امل�ـــا
  .وتطبيق�ا بأكu( من طر2قة إن أمكن

� J ة 2ب عf, امل�ا رالتد ةحيث إعطاء التالميذ فرصة مل: ر سة امل�ا رما   .ر

� J ة التكنولوجيـــــــة ـــو2م مـــــــدى اك{ـــــــساب امل�ـــــــا ة : رتقــــ ــــا ــــب للم�ــــ ــــــساب الطالـــ ــــــتم تقـــــــو2م اك{ـ رو2ـ
ة بدقــة  ة ومـن ثــم ا0/كــم �ـل نفــذ امل�ــا رالتكنولوجيـة عــن طر2ــق ت�ليفـھ ب{نفيــذ �ــذه امل�ــا َّر

 .وكفاءة أم ال ؟

ات التكنولوجية �ب ع�� امل�ا رأساسيات ومبادئ التد   :ر

ات  2ب الـوا×7 رإن أ�م ما يمyY امل�ا ات أن �علم�ا يتم بالتد رالتكنولوجية وغY(�ا من امل�ا ر
اســـــات  ت العديــــــد مـــــن <دبيـــــات والد ــــد أشـــــا ف، وقـ ـــة باملبــــــادئ واملعـــــا رالقـــــائم عfـــــ, املعرفــ ر عائــــــده (ر

، 2017؛ طھ دمحم، ممدوح دمحم 2018؛ منال عقيل، 2018،34السلمان،  و ق؛ سماح مر ؛ فؤاد 2015ز
ات )148، 2011عيــاد، ومنYــ( عــوض،  ر، إ-ــ, أنــھ ل©/ــصو عfــ, نتــائج إيجابيــة لعمليــة اك{ــساب امل�ــا ل

  :التكنولوجية ي�ب¥7 أن نرا×7 مجموعة من <ساسيات واملبادئ مKLا

� J  انــب النظــرC0ات التكنولوجيــة وظيفيــا متــصال با 2ب عfــ, اك{ــساب امل�ــا يأن ي�ــو التــد رن ر
ة ولcس منفصال عKLا، وأن ي�و K²دف التحسYن نلتعليم امل�ا   .ر

� J ة أن يــــ ـــد ف�ـــــم املـــــتعلم ل�ـــــدف امل�ـــــا ات التكنولوجيـــــة zعــ 2ب عfـــــ, اك{ـــــساب امل�ـــــا رتم التـــــد ر ر
ب علKÈا وتنمي�Kا رواملبادئ ال�r تقوم علKÈا، و�2و لديھ ا0/افز للتد   .ن

� J 4ستجابات ,f2ب ع 2ب وتمر�ن، وأن يتم التد رتبصY( املتعلم بما يقوم بھ من تد   .ر

� J  ن أثناءYن املتعلمYق الفردية ب ات التكنولوجيةومراعاة الفر 2ب عf, امل�ا رالتد   .ر

� J  ات التكنولوجيـــــة مـــــن ال1ـــــسيط ثـــــم (رمراعـــــاة ال{سلـــــسل املنطقـــــي 8ـــــ7 ترتcـــــب تقـــــديم امل�ـــــا
ات الالحقـــــة مدعمـــــة ومؤكـــــدة ...)  مـــــن الـــــس�ل إ-ـــــ, الـــــصعب، /املعقــــد ـــو امل�ـــــا ربحيـــــث ت�ــ ن

ات السابقة   .رومكملة للم�ا

� J ة التكنولوجيــــة ة للتمــــر2ن عfــــ, امل�ــــا رتــــوفر الفــــرص املتكــــر  مــــÒ/و±ة بالتغذيــــة الراجعــــة ر
  . والتقو2م املستمر
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� J  ـا�ات التكنولوجيـة الrـ� اك{ـسبو�ا، مـن خـالل تطبيق رمساعدة املتعلمYن عf, �عميم امل�ـا
  .78 مواقف جديدة لتحقيق قدر أكo( النتقال أثر التعلم

  :ر أوجھ Sستفادة من �ذا اQXو-

اسات وال رمن خالل العرض ل�ذا ا�/و والذي ا�تمت الد ات ر ربحوث و<دبيات فيھ بامل�ا
ـــة، أ�ميــــــة : التكنولوجيـــــة مــــــن حيــــــث ة التكنولوجيـــ ات التكنولوجيــــــة، خــــــصائص امل�ــــــا رما�يــــــة امل�ــــــا ر

ــــص�يف  ــــة، تــ ة التكنولوجيـ ــــات امل�ـــــا ــــات، م�ونـ ات التكنولوجيـــــة ألخـــــصائ�� املكتبـــــات واملعلومــ رامل�ـــــا ر
ات التكنولوجيـــة، أساســـي ´س امل�ــــا ات التكنولوجيـــة، خطـــوات تـــد رامل�ـــا ر 2ب عfــــ, ر رات ومبـــادئ التـــد

ات  ات التكنولوجيـة، طـر قيـاس امل�ـا ات التكنولوجية، مراحل واس*(اتيجيات اك{ساب امل�ـا رامل�ا ر قر
7fص استفادة البحث ا0/ا-, من �ذا ا�/و فيما يp©رالتكنولوجية، يمكن أن تت: 

ات   ـــــــا ـــــــــرف عfـــــــــــ7 أ�ميــــــــــة امل�ــــ ـــــة، التعـ ات التكنولوجيــــــ ــــــا ــ ـــــصائص امل�ــ ــــــوم وخــــــ ـــد مف�ــــ رتحديـــــــ ر
 . وجية ألخصاqي املكتباتالتكنول

´س�ا  ات التكنولوجية، التعرف عf, خطوات تد رالتعرف عf, م�ونات وتص�يف امل�ا   .ر

ــــــادئ   ــــيات ومبــــ ات التكنولوجيــــــــــةالتوصـــــــــل أل�ــــــــــم أساســــــ ـــــا 2ب عfــــــــــ, امل�ـــــ رالتــــــــــد ــــل ر ، ومراحــــــ
 .قواس*(اتيجيات اك{ساK²ا، وطر قياس�ا

مــة ألخــصاqي املكتبــ  ات التكنولوجيــة الال زالتوصــل أل�ــم امل�ــا ســية بمــا ر رات واملعلومــات املد
اسة ا0/الية   .ريفيد الد

مة ألخصاqي املكتبات واملعلومات بناء عf, قائمة   ات التكنولوجية الال ًوقد تم تحديد امل�ا ز ر
ة  ه م�ـا ة إ¯شاء واستخدام الo(يـد ªلك*(و¯ـي باعتبـا 12ية وتم البدء بم�ا ر4حتياجات التد ر ر ر

  .قبلية مطلو±ة لل{CÙيل 78 بنك املعرفة
  :اجراءات البحث

أوال
ً

�"ية :   ربناء قائمة Sحتياجات التد

�ر2ــة  12يــة ألخـصائ�� املكتبـات واملعلومــات باملعا�ـد < زتـم إعـداد قائمــة 4حتياجـات التد ر
اسـات ومKLـا ز،2016فيـصل الرشـيدي،(رzعد ªطالع عf, <دبيات والد ؛ اب�Kـال 2015و؛إينـاس النقـر

، واشــتملت القائمـة عfــ, قـسمان، القــسم )2010م يوسـف ،؛حمـادة مــسعود،إبرا�ي2013اC0عيـد ،
12يــة تــدو حــو ªعــداد التكنولــو�7 ألخــصاqي (ل<و  ات  أو بــرامج تد ل�ــل ســبق وحــصلتم عfــ, دو ر رر

ة عــــن قائمــــة بخمـــسة عــــشرة فقـــرة، يختــــار <خــــصاqي )املكتبـــات واملعلومــــات ؟ ر، القـــسم الثــــا¯ي عبـــا
2ب علKÈـــــا، تـــــم عـــــرض قائمـــــ ــــھ للتـــــد جـــــة احتياجـ رد ة 4حتياجـــــات عfـــــ, مجموعـــــة مـــــن املتخصـــــصYن ر

ـــدد�م 8ـــــ7 القائمـــــة، وتـــــم معاC0ـــــة اســـــتجابات ا�/كمـــــYن ) 22(وعــ ــــKLم إبـــــداء الـــــرأي  محكـــــم وطلـــــب مـ
ــو �ـــــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات قائمـــــة  ات الســـــتجابات ا�/كمــــYن حـــ ـــرا ـــالل إيجـــــاد التكــ لإحــــصائيا مـــــن خــ ر

ً

، وادمــاج zعــض الفقــرات، ن4حتياجــات، وأشــار ا�/كمــو إ-ــ, اجــراء zعــض التعــديالت 8ــ7 الــصياغة
  .وتم اعادة الصياغة والتعديل لتصبح فقرات اC0زء الثا¯ي من القائمة خمسة عشرة فقرة

  )1(لجدو 
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ن ال9ـــس°� وقيمــــة  جـــة Sحتيــــاج والــــو ز د املرتبطـــة باســــتجابات الــــسادة اQXكمـــhن ع�ــــ� قائمــــة Sحتياجــــات ) B2ــــا(ر
�"ية ألخصا|ي مكتبات   رالتد

  :لو�استقراء بيانات اuvدو السابقة يت�� ما ي�(

ن ¯ــــس�µ مرتفــــع مــــن  ـــات بالقائمــــة ÚــــCلت و عنـــــد ) 2,55(, إ-ــــ) 2,95(زأن جميــــع 4حتياجـ
12يــة ألخــصاqي مكتبــات، وأصــبحت  رمـستو احتيــاج كبYــ(ة؛ لــذا تــم الوثــو بجميـع 4حتياجــات التد ق ى

�Kا الKLائية   .رتلك القائمة 78 صو

  

جة 4حتياج   رد

ات  م  ضعيفة  متوسطة  كبh@ة   رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
جة  رد

Sحتياج

1  
 -الف�رسة الوصفية(العمليات الفنية 

 ) التحليل املوضو�(-التص9يف 
 كبh@ة  10.182 2.36 27.3 6  9.1 2 63.6 14

س  2 ـــ 4.5 1 95.5 21 راستخدام الف�رس املوحد ملكتبات املدا ـــ ـ  كبh@ة  18.182 2.95 ـ

 كبh@ة 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16 اovدمات املرجعية  3

ة املكتبات الرقمية  4 ـــ  9.1 2 90.9 20 ربناء وإدا ـــ ـ  كبh@ة 14.727 2.91 ـ

ـــ  RDA 20 90.9 2 9.1 قواعد وصف املصادر وإتاح«$ا  5 ـــ ـ  كبh@ة 14.727 2.91 ـ

ـــ  V 20 90.9 2 9.1عداد التكنولو¾( ألخصا|ي املكتبات  6 ـــ ـ  كبh@ة 14.727 2.91 ـ

ات استخدام بنك املعرفة املصر  7 يم�ا  كبh@ة 32.818 2.86 4.5 1 4.5 1 90.9 20  ر

8  
�ة *( املكتبات  عوامل اuvذب (ر�zشطة SبتGا

عات-الندوات-وم»$ا املسابقات -و انتاج املشر
(.... 

ـــ  18.2 4 81.8 18 ـــ ـ  كبh@ة  8.909 2.82 ـ

 كبh@ة 15.636 2.55 18.2 4  9.1 2 72.7 16 اuvودة الشاملة *( املكتبات  9

10  
تحليل �داء و�ساليب Vحصائية واتخاذ 

 القرار
 كبh@ة  10.182 2.36 27.3 6  9.1 2 63.6 14

ات استخدام املكتبات الرقمية  11  كبh@ة  27.909  2.82 4.5 1  9.1  2 86.4 19 رم�ا

12  
ة امل برنامج املكتبة (كتبة رالنظم Áلية إلدا

 )SلكA@ونية
ـــ 4.5 1 95.5 21 ـــ ـ  كبh@ة  18.182 2.95 ـ

13  
�ة والقانونية   -الشراء(راuvوانب Vدا

 )الع�دة-اuvرد-ال�uwيل
ـــ 4.5 1 95.5 21 ـــ ـ  كبh@ة  18.182 2.95 ـ

14  
 NÃخدمات املكتبة وعالق«$ا باملنا

اسية ر�ط�ا -ر�ط املناNÃ بمقت9يات املكتبة(رالد
 )باألzشطة الطالبية

 كبh@ة 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ات Sتصال(رفن التعامل مع اuvم�و   15 ـــ  9.1 2 90.9 20 )رم�ا ـــ ـ  كبh@ة 14.727 2.91 ـ
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ثانيا
ً

  اختيار عينة البحث:

�ر2ــة،  زتـم اختيــار عينـة عــشوائية مــن أخـصائ�� املكتبــات واملعلومــات بمنطقـة الغر±يــة <
ســـنة، وتنوعـــت عينـــة <خـــصائيYن حيـــث ) 55 -35(ر <خـــصائيYن بـــYن ، تراوحـــت أعمـــا)38(عـــدد�م 

  ).إناث-رذ�و(�شتمل عf, ا�C0سYن 

ثالثا
ً

�"ية:    رتطبيق قائمة Sحتياجات التد

12ية عf, عينة البحث، إ-ـ, حاجـة أخـصائ��  ت نتائج تطبيق قائمة 4حتياجات التد رأشا ر
ات اســـتخدام ب 2ب عfـــ, م�ـــا راملكتبـــات واملعلومـــات للتـــد ، واســـتخدام الف�ـــرس ر ينـــك املعرفـــة املـــصر

ة إ¯شاء واستخدام  ات استخدام املكتبات الرقمية، وتم اضافة م�ا س، وم�ا راملوحد ملكتبات املدا ر ر
  .الo(يد ªلك*(و¯ي كمطلب قب7f لل{CÙيل 78 بنك املعرفة

ــــات  ــــات واملعلومـــــ ــ ــــصائ�� املكتبــ ــ ــــة ألخـــ ــــة امل�نيــــ ــ ات التكنولوجيـــ ــا ــــ ــــة بامل�ــ ــ ــــداد قائمـــ ــ رإعــ
�ر�ةباملعا�د   : ز �

ات التكنولوجيــــة بمجموعــــة مــــن اp0طــــوات، وفيمــــا يfــــ7  رمــــرت عمليــــة إعــــداد قائمــــة امل�ــــا
ات التكنولوجيــــة امل�نيــــة ألخــــصائ�� املكتبــــات  رªجــــراءات الrــــ� اتبع�ــــا الباحــــث إلعــــداد قائمــــة بامل�ــــا

�ر2ة   :زواملعلومات باملعا�د <
 

 :تحديد ال�دف من القائمة  -أ 
ات التكنولوجيـة امل�نيـة والrـ� ي�ب¥ـ7 تنمي�Kـا لـدى أخـصائ�� �Kـدف القائمـة إ-ـ, تحديـد أ�ـم ر امل�ـا

�ر2ة   .زاملكتبات باملعا�د <

  : مصادر بناء القائمة-ب

7hات و   :راس{ند البحث ا0/ا-C� 7موعة من املصادر 78 بنائھ لقائمة امل�ا

12ية •   .رنتائج قائمة تحديد 4حتياجات التد

  :راسات والبحوث و<دبياتالرجوع إ-7 العديد من املصادر من الد •

، ومـن <دبيــات واملــصادر  يتـم الرجــوع إ-ـ, العديــد مــن املـصادر الrــ� تناولــت بنـك املعرفــة املــصر
، 2020؛ إيمـــان حـــسYن،KÄ2020ـــال الــــشاذ-7،: (الrـــ� تـــم الرجـــوع إلKÈـــا و ق؛ ســـماح مـــر ؛ دانيــــة 2018ز

´ـــش،  ملكتبـــة الرقميـــة العامليـــة ،وكـــذلك املـــصادر الrـــ� تناولـــت ا)  2016 ؛ شـــعبان خليفـــة، 2016ودر
حــاب ســيد،2018دمحم مــراد ،(ومKLــا ،2016ر؛  ، وكــذلك املــصادر الrــ� تناولــت )2010ي؛ ســيف اC0ــابر

س املصر2ة ومKLا   ). 2016عبدالرحيم عبدالرحيم ،(رالف�رس املوحد ملكتبات املدا

ات عدة أ�م�ا ركما أن اختيار إ¯شاء بر2د إلك*(و¯ي جاء نظرا العتبا
ً

:  

  .يبر2د إلك*(و¯ي لل{CÙيل 78 بنك املعرفة املصرا0/اجة إ-,  �

 .يمكن استخدامھ 78 التخز2ن كخدمة Ú/ابية  �
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ات التكنولوجية •  :رتحديد امل�ا

ات التكنولوجيـــة بــصفة عامــة؛ والrـــ�  رتطلبــت �ــذه املرحلـــة تحديــد مجموعــة  مـــن بــYن امل�ــا
ــــع 4ختيـــــ ـــات 8ـــــ7 العـــــصر ا0/ا-,،وقـــــد وقـ ــــات واملعلومــ ـــا أخـــــصاqي املكتبـ ـــا بقائمــــــة يحتاج�ــ ار علKÈــ

ات استخدام الف�رس  ، م�ا ات استخدام بنك املعرفة املصر 12ية، و7h م�ا ر4حتياجات التد ر ير
ة عـــن  ا أنـــھ عبـــا ــ س املـــصر2ة، و�ـــو عمـــل مـــش*(ك ولـــcس ج�ـــد فـــردي، كمـ راملوحـــد ملكتبـــات املـــدا ر

ة املكتبـات، با�Cمـل يمكـن القـو أنـھ لتجميع نوعية أفضل من البيانات للمساعدة 78 إدا  أحـد ر
ات اســتخدام املكتبــة  ســية، وم�ــا رأفـضل بــرامج الب�ــ� التحتيــة الوطنيــة 8ــ7 مجــال املكتبــات املد ر
ة مواكبة أخصاqي املكتبات واملعلومات للمتغY(ات املتالحقة وخاصة 8ـ7  ورالرقمية العاملية لضر

قمنة املكتبـات، واملكتبـة الرقميـة العامليـة تتمYـy بمجموعـة مـن املمYـyات لعـل أبر ز�ـا أKÄـا رمجال 
  .التحتاج إ-, �CÙيل، متاحة بأكu( من لغة، س�ولة 4ستخدام

ات •   : رترت�ب عناصر قائمة امل�ا

كــشرط لل{ــCÙيل 8ــ7 بنــك املعرفــة، لــذلك ) إ¯ــشاء بر2ــد إلك*(و¯ــي(تــم اتبــاع املتطلــب القبfــ7 
ة إ¯شاء بر2د إلك*(و¯ي  ات استخدام بنك املعرفـة، وم�ـاGmailربدأت القائمة بم�ا رات ر، ثم م�ا

ات اســــــتخدام املكتبــــــة الرقميــــــة  س املــــــصر2ة، م�ــــــا ــــدا ـــتخدام الف�ــــــرس املوحــــــد ملكتبــــــات املــ راســـ ر
  .العاملية

%$ا �ولية •   :رالقائمة *( صو

�ر،  ات التكنولوجية ألخصائ�� املكتبـات واملعلومـات بـاأل ة أولية لقائمة امل�ا زتم وضع صو ر ر
ات فرعيـة وع ئcـسية و2نـدرج تح�Kـا م�ـا ة  رحيث عرضت �ل م�ـا ر ة فرعيـة ثـالث ر رfـ, �ـسار �ـل م�ـا

م�مـة جــدا (مـستو2ات لأل�ميــة 
ً

ات ) غYــ( م�مــة- م�مـة – ة <وليـة لقائمــة امل�ــا ر، وت�ونـت الــصو ر
ئcــــسة، و) 4(مــــن ات  رم�ــــا ة فرعيــــة، و) 16(ر ات الرئcــــسة ) 118(رم�ــــا ة إجرائيــــة و�ــــذه امل�ــــا رم�ــــا ر

ات التكنولوجيـــــة امل�نيـــــة ألخـــــصائ ـــة وªجرائيـــــة خاصـــــة بامل�ـــــا ــــات واملعلومـــــات روالفرعيــ �� املكتبـ
�ر   .زباأل

  :التأكد من صالحية القائمة •

�Kا <وليــة عfــ, مجموعــة مــن الــسادة ا�/كمــYن املتخصــصYن 8ــ7  رتــم عــرض القائمــة 8ــ7 صــو
´س(مجال  راملكتبات، تكنولوجيا التعليم، املناQÍ وطر التد ، وذلك إلبداء الرأي 22وعدد�م )ق

  :فKÈا من حيث

ا -  جة أ�مية امل�ا رتحديد د ات الرئcسية بالفرعية ر تباط امل�ا رت، ومدى ا   . ر

ات، ومدى ø/ة �سلسل خطوات <داء  -   .رمدى مناسبة تحليل امل�ا

ات، ومدي صالحية القائمة للتطبيق  -    .رمدى سالمة الصياغة اللغو2ة لبنود قائمة امل�ا

ة غY( مناسبة -  اسة، وحذف أى م�ا ات مطلو±ة للد رإضافة أى م�ا ر   .ر
ات مــن الــسادة ا�/كمــYن، وذلــك 0/ــساب ثبــات القائمــة وإجــراء zعــد ذلــك تــم جمــع قــوا رئم امل�ــا

  .التعديالت املق*(حة علKÈا
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ات بناء عf, ذلـك، وتـضمنت تلـك التعـديالت مـا  رقام الباحث بإجراء التعديالت عf, قائمة امل�ا
7fي:  

ة -1  .رحذف zعض ال�لمات املكر
إعادة صياغة zعض ال�لمات لغو2ا -2

ً
. 

ات 78  -3 ة واحدةردمج zعض امل�ا  .رم�ا
ات الرئcسة والفرعية -4  .رإعادة ترتcب zعض امل�ا
ة  -5 ات الرئcسة لعدم حاجة أخصاqي املكتبات واملعلومات إلKÈـا  مثـل م�ـا رحذف zعض امل�ا ر

ة البحث 78 قاعدة الo(و�و´ست  .رالبحث <�ادي§� 78 بنك املعرفة، وم�ا
ة 0/ساب ¯سبة اتفاق ا�/كمـY) �2ا(وقد استخدم الباحث اختبار  رن حـو مـدى أ�ميـة �ـل م�ـا ل

ات التكنولوجية   .ر78 قائمة امل�ا
%$ا ال»$ائية • ات *( صو رإعداد قائمة امل�ا   :ر

�Kا <ولية، تم  ات 78 صو رzعد إجراء التعديالت ال�r اق*(ح�ا السادة ا�/كمو عf, قائمة امل�ا ر ن
�Kا الKLائيـة بمعامـل اتفـاق  ات 78 صو رالتوصل إ-, قائمة امل�ا ´ـع ،و2و�ـ�%)90(ر ز اC0ـدو التـا-7 تو ل

ات    : رامل�ا

  ) 2(لجدو 

%$ا ال»$ائية ات *( صو ع قائمة امل�ا رتو   رز

ات الرئ�سة ات الفرعية  رعدد امل�ا ات Vجرائية  رعدد امل�ا   رعدد امل�ا

4  11  56  
     

  ) 3(لجدو 

ــــة  ن ال9ــــــس°� وقيمــ ـــة ��ميــــــة والــــــو جـــ زد ـــــة) B2ــــــا(ر ــــسادة اQXكمــــــhن ع�ــــــ� قائمـ ات املرتبطــــــة باســــــتجابات الــ ـــا ر امل�ـــ
�ر   زالتكنولوجية امل�نية ألخصا|ي املكتبات واملعلومات باأل

جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

أوال
ً

ات إzشاء واستخدام الÆ@يد VلكA@وzي :   Gmailرم�ا

 : Gmail إzشاء بر�د- 1

1 
*( محرك البحث جوجل الكتابة 

com.gmail 
ـــ 4.5 1 95.5 21 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ

ً
 

2  
لالنقر ع�� صفحة uwdيل الدخو إ�� 

  .Google حساب
م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ً
 

ـــ  9.1 2 90.9 20 .حساب إzشاء النقر ع�� 3 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً
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جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

ـــ  9.1 2 90.9 20  .اovاصة بكادخال البيانات   4 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� التا�(  5 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

قم ال�اتف  6 م�مة جدا 32.818 2.86 4.5 1 4.5 1 90.9 20  .ركتابة 
ً

 

ـــ  18.2 4 81.8 18  .النقر ع�� التا�( 7 ـــ ـ م�مة جدا  8.909 2.82 ـ
ً

 

قم ال�اتف  8 م�مة جدا 15.636 2.55 18.2 4  9.1 2 72.7 16  .ركتابة كود اثبات ملكية 
ً

 

م�مة جدا  10.182 2.36 27.3 6  9.1 2 63.6 14  .النقر ع�� تأكيد 9
ً

 

م�مة جدا  27.909  2.82 4.5 1  9.1  2 86.4 19  .ادخال معلومات oÈصية 10
ً

 

ـــ 4.5 1 95.5 21  .النقر ع�� التا�(  11 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

ـــ 4.5 1 95.5 21  .النقر ع�� موافق  12 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

13  
ط  والنقر ع�� أوافق للموافقة ع�� شر

  .Sستخدام
م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ً
 

ة فتح الÆ@يد VلكA@وzي - 2   :Gmailر م�ا

ـــ Gmail(20 90.9 2 9.1(الكتابة *( محرك البحث جوجل   1 ـــ ـ م�مة جدا 14.727  2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  النقر بحث  2
ً

 

م�مة جدا  Google-Gmail.  16 72.7 4 18.2 2 9.1 2.64  15.636النقر ع��   3
ً

 

م�مة جدا  12.091 2.55 13.6 3 18.2 4 68.2 15  .كتابة الÆ@يد اovاص بك  4
ً

 

ـــ 4.5 1 95.5 21  .التا�(النقر ع��   5 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16  .كتابة Bلمة السر اovاصة بك  6
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .النقر التا�(  7 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

سال بر�د إلكA@وzي- 3 ة ا ر م�ا   :ر

م�مة جدا  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16  +).عالمة (النقر ع�� إzشاء   1
ً

 

2  
كتابة عنوان الÆ@يد VلكA@وzي املرسل 

  .إليھ
م�مة جدا 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18

ً
 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  )عنوان الرسالة(كتابة موضوع الرسالة   3
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .كتابة نص الرسالة  4
ً

 

5  
فاق ملفات  فاق صو وملفات (رالنقر ا رال ر

  ).الفيديو
م�مة جدا  23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18

ً
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جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

م�مة جدا  23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  .حدد مGان امللف  6
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� فتح إلضافة امللف للرسالة  7 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

سال  8 م�مة جدا 15.636 2.55 18.2 4  9.1 2 72.7 16  .رالنقر ع�� إ
ً

 

ثانيا
ً

ات استخدام بنك املعرفة املصر:  يم�ا   :ر

ة ال�uwيل *� بنك املعرفة املصر -1 يم�ا   :ر

1  
 بنك Googleالكتابة *( محرك البحث 

  املعرفة
م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ً
 

2  
ئ�سية لبنك النقر ع�� الصفحة الر

  www.ekb.egاملعرفة 
ـــ  9.1 2 90.9 20 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ

ً
 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19 .لالنقر ع�� uwdيل الدخو  3
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .النقر ع�� إzشاء حساب جديد  4
ً

 

5  
اختيار البوابة ال�Ð ترغب *( ال�uwيل 

 .علÑ$ا
ـــ  9.1 2 90.9 20 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ

ً
 

م�مة جدا  27.909  2.82 4.5 1  9.1  2 86.4 19 .ادخال البيانات الopصية  6
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� اovطوة التالية  7 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا  27.909  2.82 4.5 1  9.1  2 86.4 19 .ادخال املعلومات الوظيفية  8
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .النقر ع�� اovطوة التالية  9
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .كتابة الرمز الذي *( Sسفل  10
ً

 

11  
ط وسياسة استخدام  واملوافقة ع�� شر

 .بنك املعرفة
م�مة جدا 14.727 2.82  9.1 2 ــــ ــــ 90.9 20

ً
 

ـــ 9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� اovطوة التالية  12 ـــ ـ م�مة جدا 14.727  2.91 ـ
ً

 

سال  13 م�مة جدا  19.727 2.73 4.5 1 18.2 4 77.3  17  .رالنقر ع�� ا
ً

 

حلتك  14 ـــ 4.5 1 95.5 21  .رالنقر ع�� ابدا  ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16.لالدخو إ�� الÆ@يد VلكA@وzي اovاص بك  15
ً

 

سالة بنك املعرفة املصر  16 يافتح  ـــ  9.1 2 90.9 20  .ر ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

ـــ 9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� الرابط *( الرسالة  17 ـــ ـ م�مة جدا 14.727  2.91 ـ
ً

 

ر جديدة خاصة بك  18 م�مة جدا  19.727 2.73 4.5 1 18.2 4 77.3  17  .وإzشاء Bلمة مر
ً

 



  المهارات التكنولوجية ألخصائيي المكتبات والمعلومات بالمعاهد األزهرية
  في ضوء احتياجاتهم التدريبية

  أحمد دمحم أحمد سعد/ أ
  دمحم أحمد المقدم/ د

 سامي عبد اللطيف المنسي/ د

 

 

676 

جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

ر اuvديدة  19 ـــ 4.5 1 95.5 21  .واعادة كتابة Bلمة املر ـــ ـ م�مة جدا 18.182  2.95 ـ
ً

 

م�مة جدا 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  .النقر ع�� احفظ  20
ً

 

ة الدخو إ�� بنك املعرفة املصر -2 يم�ا ل   :ر

م�مة جدا  www.ekb.eg.  15 68.2 4 18.2 3 13.6 2.55 12.091كتابة العنوان التا�(   1
ً

 

م�مة جدا 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  .لالنقر ع�� uwdيل الدخو  2
ً

 

3 
ادخال عنوان الÆ@يد VلكA@وzي وBلمة 

  .السر اuvديدة
م�مة جدا  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16

ً
 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .لالنقر ع�� دخو 4 ـــ ـ جدام�مة  14.727 2.91 ـ
ً

 

ة البحث  -3   :*( بنك املعرفةرم�ا

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .النقر ع�� أيقونة البحث *( املوقع  1
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .كتابة مصط�R البحث *( مرÓع البحث  2
ً

 

م�مة جدا 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  .النقر ع�� البحث  3
ً

 

م�مة جدا  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16  .تمر�ر الشر�ط لالطالع ع�� النتائج  4
ً

 

ـــ 9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� دار ال9شر  5 ـــ ـ م�مة جدا 14.727  2.91 ـ
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .تمر�ر الشر�ط الستعراض النتائج  6 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

7  
لGلمات النقر ع�� عرض املز�د من ا

  .الدالة
م�مة جدا  27.909  2.82 4.5 1  9.1  2 86.4 19

ً
 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .تمر�ر الشر�ط الستعراض النتائج  8
ً

 

ة استخدام  -4   : داخل بنك املعرفةDiscovery Educationرم�ا

1  
نا أع�� صفحة بنك  رالنقر ع�� مصاد

  .املعرفة
م�مة جدا 14.727 2.82  9.1 2 ــــ ــــ 90.9 20

ً
 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .تمر�ر الشر�ط إ�( �سفل  2
ً

 

ـــ Discovery Education.  21 95.5 1 4.5النقر ع��   3 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

4  
 Discovery Educationيالنقر مرة أخر 

  .*( قائمة املنتجات
م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ً
 

5  
 Curriculumالنقر ع�� القائمة 

Connect. 
ـــ  9.1 2 90.9 20 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ

ً
 

اسية   6 ـــ 4.5 1 95.5 21 –ابتدا|ي (راختيار املرحلة الد ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً
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جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

  ).ي ثانو-اعدادي

م�مة جدا  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16  ). العلوم- الر�اضيات(اختيار املوضوع   7
ً

 

اسية  8 م�مة جدا 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  .راختيار السنة الد
ً

 

اسية  9 م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .راختيار الوحدة الد
ً

 

م�مة جدا  23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  .استخدام عامل التصفية  10
ً

 

م�مة جدا  23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18  .اختيار الفيديو  11
ً

 

ثالثا
ً

س املصر�ة:  ات استخدام الف�رس املوحد للمدا رم�ا   :ر

س املصر�ة من متجر - 1 ة تحميل الف�رس املوحد للمدا رم�ا   )Google Play(ر

1  
 من ال�اتف Google Play افتح متجر

  .لاQXمو
م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ً
 

2  
ف�رس املكتبات (ابة *( خانة البحث الكت

سية املصر�ة   ).راملد
ـــ  9.1 2 90.9 20 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ

ً
 

3  
سية املصر�ة  راختيار ف�رس املكتبات املد

Citc. 
م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

ً
 

ـــ 4.5 1 95.5 21  .اختيار تث"يت  4 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16  .يار فتحاخت  5
ً

 

س املصر�ة - 2 ة البحث وSستخدام للف�رس املوحد للمدا رم�ا   :ر

1  
ك  زالنقر ع�� ايقونة الف�رس بج�ا

  .لاQXمو
ـــ  9.1 2 90.9 20 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ

ً
 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .اختيار اللغة العر�ية  2 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا 32.818 2.86 4.5 1 4.5 1 90.9 20 .النقر ع�� الس�م  3
ً

 

4  
كتابة اسم الكتاب أو الوعاء *( نص 

  .البحث
ـــ 4.5 1 95.5 21 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ

ً
 

5  
 -الرسائل–كتب (اختيار نوع املقت9يات 

�ات   ).رالدو
م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ً
 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� بحث  6 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .اختيار الكتاب أو الوعاء  7 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

س املصر�ة - 3 ة البحث باملوضوعات *( الف�رس املوحد للمدا رم�ا   :ر



  المهارات التكنولوجية ألخصائيي المكتبات والمعلومات بالمعاهد األزهرية
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جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

1  
ك  زالنقر ع�� ايقونة الف�رس بج�ا

  .لاQXمو
م�مة جدا 32.818 2.86 4.5 1 4.5 1 90.9 20

ً
 

ـــ 4.5 1 95.5 21  .اختيار اللغة العر�ية  2 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16  .النقر ع�� الس�م للعودة للف�رس  3
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20 .ال�Øول أسفل الصفحة  4 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

5  
وضوع املراد البحث فيھ اختيار امل

  ).اuvغرافيا والرحالت والA@اجم(
ـــ  9.1 2 90.9 20 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ

ً
 

�خ أفر�قيا(اختيار املوضوع الفر�(   6 ـــ  9.1 2 90.9 20  ).رتا ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

7  
مصر (اختيار املوضوع املتفرع من الفر�( 

  ).والسودان
م�مة جدا 32.818 2.86 4.5 1 4.5 1 90.9 20

ً
 

8  
القا�رة *( عصر (اختيار الكتاب 

  ).إسماعيل
م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

ً
 

س املصر�ة - 4 ة استh@اد ال�uwيلة من الف�رس املوحد للمدا رم�ا   :ر

1  
النقر ع�� ايقونة الف�رس �$اتفك 

 .لاQXمو
م�مة جدا  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16

ً
 

ـــ 9.1 2 90.9 20 .اختيار اللغة العر�ية  2 ـــ ـ م�مة جدا 14.727  2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19 .النقر ع�� الس�م للعودة للف�رس  3
ً

 

4  
النقر أع�� الصفحة ع�� القائمة 

  .امل9سدلة
م�مة جدا 23.545 2.77 4.5 1 13.6 3 81.8 18

ً
 

م�مة جدا  15.636  2.64 9.1 2 18.2 4 72.7 16  .اختيار بحث متقدم 5
ً

 

ـــ 9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� نص البحث  6 ـــ ـ م�مة جدا 14.727  2.91 ـ
ً

 

7  
كتابة اسم العمل و�كو واحدا من 

ً
ن

 .)بيانات ال9شر- املؤلف- العنوان(
م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16

ً
 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16  .اختيار نوع الوعاء  8
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .ال�Øول أسفل الصفحة  9 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .النقر ع�� بحث  10
ً

 

ـــ S.  21 95.5 1 4.5ختيار من النتائج  11 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16  .النقر ع�� التفاصيل  12
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20رقم التص9يف (استعراض ال�uwيلة   13 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً
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جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

لية وغh@ ذلك   ).ؤو�يان املسو

ـــ  9.1 2 90.9 20  .نقل ال�uwيلة  14 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

اÜعا
ً

ات استخدام املكتبة الرقمية ال: ر  :عامليةرم�ا

ة الدخو إ�� املكتبة الرقمية العاملية- 1 ل م�ا   :ر

ـــ  Google. 20 90.9 2 9.1 فتح محرك البحث  1 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

2  
املكتبة الرقمية (الكتابة *( محرك البحث 

 .Wdl.orgأو) العاملية
م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19

ً
 

ـــ  9.1 2 90.9 20 .النقر ع�� بحث  3 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

4  
النقر ع�� صفحة املكتبة الرقمية 

 .العاملية
م�مة جدا 15.636 2.55 18.2 4  9.1 2 72.7 16

ً
 

5  
اختيار اللغة العر�ية من أع�� Þسار 

 .الصفحة
م�مة جدا  10.182 2.36 27.3 6  9.1 2 63.6 14

ً
 

ة البحث *( املكتبة الرقمية العامل- 2   :يةر م�ا

ـــ  9.1 2 90.9 20.لالدخو لصفحة املكتبة الرقمية العاملية  1 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .النقر داخل مرÓع البحث  2
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .كتابة Bلمة البحث، مثال مصر  3
ً

 

ات  4 ـــ  9.1 2 90.9 20  .رالنقر ع�� خيا ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا  27.909  2.82 4.5 1  9.1  2 86.4 19  .تحديد لغة البحث  5
ً

 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16  .النقر ع�� ابحث  6
ً

 

ـــ  S.  20 90.9 2 9.1ختيار من نتائج البحث  7 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

3 -S ة   :ستكشاف *( املكتبة الرقمية العامليةر م�ا

ـــ  9.1 2 90.9 20.لالدخو لصفحة املكتبة الرقمية العاملية  1 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

م�مة جدا  27.909 2.82 4.5 1  9.1 2 86.4 19  .النقر ع�� استكشف  2
ً

 

3  
 - الفA@ة الزمنية-املGان(اختيار واحدة من 

 –لغة  ال- نوع املادة –املوضوع 
  ).املؤسسة

ـــ 4.5 1 95.5 21 ـــ ـ م�مة جدا  18.182 2.95 ـ
ً

 

م�مة جدا 15.364 2.59 13.6 3 13.6 3 72.7 16 ).�دب(اختيار واحدة من النتائج  4
ً

 



  المهارات التكنولوجية ألخصائيي المكتبات والمعلومات بالمعاهد األزهرية
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جة ��مية   رد

م�مة جدا
ً

ات  م  غh@ م�مة  م�مة     رامل�ا

  %  ك  %  ك  %  ك

ن  زالو
  ال9س°�

  B2ا
ىمستو 
  ��مية

ـــ  9.1 2 90.9 20  .اختيار �دب والبالغة  5 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

6  �7ßـــ  9.1 2 90.9 20  .النقر ع�� كتاب صبح �ع ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

ـــ  9.1 2 90.9 20  .تمر�ر الشر�ط ألسفل  7 ـــ ـ م�مة جدا 14.727 2.91 ـ
ً

 

  : يت�Õ ما ي7fالسابقةلو±استقراء بيانات اC0دو 

ات  ن ¯ــس�µ مرتفــع مــن الرئcــسةرأن جميــع امل�ــا إ-ـــ, ) 2,95(ز والفرعيــة بالقائمـــة ÚــCلت و
ـــة م�مـــــة جـــــدا) 2,55( عنـــــد مـــــستو أ�ميــ

ً
ات ى ات الrـــــ� بقائمـــــة امل�ـــــا ر؛ لـــــذا تـــــم الوثـــــو بجميـــــع امل�ـــــا ر ق

�Kا  ـــة 8ــــ7 صــــو �ر، وأصــــبحت تلــــك القائمـ رالتكنولوجيــــة امل�نيــــة ألخــــصاqي املكتبــــات واملعلومــــات بــــاأل ز
  .الKLائية

  :نتائج البحث

�"يــة ألخـصائ�� املكتبـات واملعلومــات (للإلجابـة عfـ, الـسؤال <و للبحــث رمـا Sحتياجـات التد
�ر مـن 12يـة، للتعــرف )  وج�ــة اÆovـ@اء واملتخصــصhن؟زبـاأل رتـم عمـل قائمــة تحديـد 4حتياجــات التد

�ر2ـــة، وقـــد اشـــتملت عfـــ,  12يـــة ألخـــصائ�� املكتبـــات بقطـــاع املعا�ـــد < زعfـــ7 واقـــع 4حتياجـــات التد ر
ــــة تـــــدو حـــــو 4عـــــداد التكنولـــــو�7 (ســـــؤال أو-ـــــ7 12يـ ات أو بـــــرامج تد ــــصلتم عfـــــ, دو ــــل ســـــبق وحـ ل�ـ ر رر

12ية عf, خمسة عشرة مفـردة، )ت واملعلومات ؟ألخصاqي املكتبا ر، اشتملت قائمة 4حتياجات التد
2ب علKÈــا جــة احتياجــھ للتــد ريــضع أخــصاqي املكتبــة أمــام �ــل مفــردة د ، )كبYــ(ة، متوســطة، ضــعيفة(ر

ـــ� ا�تمـــــت بالتنميـــــة امل�نيـــــة ألخـــــصائ��  وذلــــك zعـــــد ªطـــــالع عfـــــ, <دبيـــــات واملراجـــــع املتخصــــصة الrــ
فة لعمــل مقــابالت غYـ( مقننــة مــع zعــض اop0ـ(اء واملتخصــصYن 8ــ7 مجــال املكتبــات املكتبـات، باإلضــا

  .واملعلومات

ثانيـــا
ً

12يــــة الrـــ� تــــم تطبيق�ـــا عfــــ, :بال�ـــسبة لفقــــرات القائمـــة:  راشــــتملت قائمـــة 4حتياجـــات التد
2ب علKÈـا  جـة احتياجـھ للتـد رخمسة عشرة  مفردة، يضع أخصاqي املكتبة أمام �ل مفردة د كبYـ(ة، (ر

  ).طة، ضعيفةمتوس

ــــن الــــــسؤال الثــــــا¯ي مــــــن أســــــئلة البحــــــث والــــــذي نــــــصھ  �"يــــــة (ولإلجابــــــة عــ ــــات التد رمــــــا Sحتياجــ
�ر من وج�ة نظر�م ات 78 ضـوء نتـائج )؟زألخصائ�� املكتبات واملعلومات باأل ر، تم عمل قائمة م�ا

ــــ,  12يــــــة عfــ أخــــــصاqي مكتبــــــات ومعلومــــــات بمنطقــــــة الغر±يــــــة ) 38(رتطبيــــــق قائمــــــة 4حتياجــــــات التد
�م بطر2قة عشوائية< ر�ر2ة تم اختيا   .ز
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  :توصيات البحث

  : *( ضوء نتائج البحث تم وضع Üعض التوصيات اovاصة                  

�ر�ة .1   :زأخصائ�� املكتبات واملعلومات باملعا�د �

ا�Kم التكنولوجية بما يتواكب مع  – 2ب املستمر ألخصائ�� املكتبات واملعلومات وتنمية م�ا رالتد ر
ات املستحدثات والتط   .بيقات التعليميةرتطو

 .مراعاة خصائص ومتطلبات أخصائ�� املكتبات واملعلومات عند التنمية امل�نية –

12ية –  .رإشراك أخصائ�� املكتبات واملعلومات واملعلمYن 78 تحديد احتياجا�Kم التد

�ر2ــة بــصفة  – 12يــة ألخــصائ�� املكتبــات بـصفة عامــة  وقطــاع املعا�ــد < زبنـاء وتــصميم بــرامج تد ر
12يةخاصة قائمة   .ر عf, احتياجا�Kم التد

 .�4تمام بالتطو2ر وªعداد التكنولو�7 ألخصائ�� املكتبات –

�ر�ة  .2 �ب بقطاع املعا�د � زمسئو�( التد  :ر

12ية الفعلية –  .ر4عتماد عf, مدخل تحديد 4حتياجات التد

2ـــد املعا�ـــد ب�ـــل مـــا –  �ـــو و�4تمـــام بمواكبـــة 4تجا�ـــات ال*(بو2ـــة ا0/ديثـــة ومـــا تتـــضمنھ مـــن تز
 .جديد من مستحدثات تكنولوجية

  :البحوث املقA@حة *( ضوء نتائج البحث

ــــا�Kم  – �ر2ـــــة 8ـــــ7 ضـــــوء احتياجـ ــــات باملعا�ـــــد < 2ـــــة ألخـــــصائ�� املكتبـــــات واملعلومـ ات ªدا زامل�ـــــا ر ر
12ية   .رالتد

ــــــوء  – 8ــــــــ7 ضــ ــــة  �ر2ــــ ـــــدي ألخــــــــصائ�� املكتبــــــــات واملعلومــــــــات باملعا�ــــــــد < ــــ( النقـــ ات التفكYــــ ــــا زم�ــــ ر
12  .يةراحتياجا�Kم التد

�ر2ة 78 ضـوء احتياجـا�Kم  – ات حل املشكالت ألخصائ�� املكتبات واملعلومات باملعا�د < زم�ا ر
12ية   .رالتد
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  املراجع

أوال
ً

  :املراجع العر�ية: 

12يـة ألمنـاء وأمينـات املكتبـات 8ـ7 مجـال خدمـة املـستفيدين ).2013(اب�Kال اC0عيد ر4حتياجـات التد
ىسالة ماجستY(،�لية ال*(بية ،جامعة أم القر.ةيذو ªعاقات بمنطقة مكة املكرم  .ر

شـــادية ). 2013(أحــالم عبــد العظــيم حامــد  ª ــ, القــراءةf2ب أمنــاء مكتبــات <طفــال ع ربرنــامج لتــد ر
ة(وأثر�ا عf, تنمية 4نقرائية لألطفال  رسالة ماجستY( غY( م�شو  �ليـة Øداب، جامعـة ).ر

 .القا�رة

ى عcـ�¬� الياســر  يأر مجلــة .  تأ�يـل إخــصاqي املعلومــات 8ــ7 مواج�ـة العــصر الرق§ــ�بــرامج). 2017(و
  .16-5، )17(، املكتبات واملعلومات

مضان حـسYن ياسـتخدام بنـك املعرفـة املـصر 8ـ7 املكتبـة املركز2ـة اC0ديـدة C0امعـة ). 2020(رإيمان 
اسـة ميدانيـة: القـا�رة  -ا�Cلـة العلميـة للمكتبـات والوثـائق واملعلومات،جامعـة القـا�رة . رد

  .4،ع2 قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات،مج-�لية Øداب 

�ــــا 8ــــ7 مواج�ــــة مــــشكالت ). 2016(أيمــــن دمحم صــــا�0  12يــــة للقيــــادات ال*(بو2ــــة ودو ر4حتياجــــات التد ر
ة �لية ال*(بية(يال�در ال*(بو  اه غY( م�شو رسالة دكتو ر مان ªسالمية).ر  .ر جامعة أم د

ز  أعمـال املـؤتمر . إختـصاصيو املكتبـات واملعلومـات كعمـال للمعرفـة. )2015(وإيناس عبدهللا النقـر
4تحـــاد العرÆـــي : إختـــصاصيو املكتبـــات واملعلومـــات كعمـــال للمعرفـــة: الـــسادس والعـــشر2ن

 اعلــــم وجامعــــة البلقــــاء التطبيقيــــة وجمعيــــة املكتبــــات واملعلومــــات -للمكتبــــات واملعلومــــات 
دنية دنر<   .168 - 137 و املعلومات، ªتحاد العرÆي للمكتبات: ر، <

ات القـــر ا0/ــــادى ). 2017(تر�ـــي ف�ـــد املــــساعيد  نتحـــديات إعــــداد املعلمـــYن وتـــأ�يل�م 8ــــ, ضـــوء م�ــــا ر
د ال1ــشر2ة: عــالم ال*(بيــة. والعــشر2ن ات العلميــة وتنميــة املــوا راملؤســسة العر±يــة لالس{ــشا ، ر

18)57( ،1 - 9. 

لcس ســـاتاملبـــا: التنميـــة امل�نيـــة املـــستمرة) 2018(رجانـــا فـــا قـــسم التنميـــة امل�نيـــة . ردئ وأفـــضل املما
ــــستمرة والتعلــــــيم الــــــوظيفي،  ـــدو-7 للمكتبــــــات ) 10/11/2018(املــ مقالــــــة بموقــــــع 4تحــــــاد الـــ

pdf.633887911094531250/cumentsDo/attachments/iflacasl/org.bibalex.www://https  

ـــوء 4حتياجـــــات ). 2020(حامــــد ســـــعيد اoC0ـــــ( ـــ, التـــــصميم التعلي§ـــــ� 8ـــــ7 ضــ �µ2 قـــــائم عfــ ربرنـــــامج تـــــد
8ـــ7 دولـــة ال�و2ـــت ات التكنولوجيـــة لـــدى معل§ـــ� التكنولوجيــا  12يــة لتنميـــة zعـــض امل�ــا رالتد . ر

2ة  ـــال،مج-رمجلــــة الطفولــــة وال*(بية،جامعـــــة ªســــكند 2ــــاض <طفــ ـــة  ،ص ص 43،ع12ر �ليــ
289-330.  

2ب ªدار املعاصر،ط).2007(حسن أحمد الطعا¯ي يالتد دن1ر   .ر،دار املcسرة ،عمان <

. ىتكنولوجيا �عليم ذو 4حتياجات اp0اصة والوسائل املساعدة). 2014(حسن البا�ع عبد العاطي 
2ة   .دار اC0امعة اC0ديدة: ر<سكند

2ب عo( الشب�ات ). 2013(حسن ع7f شر2ف  ألخـصاqي مراكـز مـصادر الـتعلم 8ـ7 ضـوء مـدخل رالتد
  .عالم الكتب: القا�رة. النظم
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2ب أخصاqي املكتبات واملعلومات عf, تكنولوجيا املعلومات 8ـ7 ). 2011(حسن دمحم حسن  ربرامج تد
اسة تقييمية : مصر ة(رد رسالة ماجستY( غY( م�شو   . �لية Øداب، جامعة القا�رة،)ر

مكتبــة الرشــد : الــسعودية. ييــات التعلــيم لــذو 4حتياجــات اp0اصــةتقن). 2014(حــصة دمحم الــشا�ع 
ن  .وناشر

ـــرا�يم يوســـــف دمحم  فاعليـــــة التفاعـــــل الفـــــردي و4جتمـــــا×7 بمواقـــــع ). 2010(حمـــــادة دمحم مـــــسعود وإبــ
ـــات واملعلومـــــات باملعا�ـــــد  ـــة ألخـــــصاqي املكتبــ ات امل�نيــ 2ب ªلك*(و¯ـــــي 8ـــــ7 تنميـــــة امل�ـــــا رالتـــــد ر

�ر2ة   .60-3، )2(20، اC0معية املصر2ة لتكنولوجيا التعليم: ليمتكنولوجيا التع. ز<

ات تكنولوجيــــا التعلــــيم للقــــر الواحــــد والعــــشر2ن). 2012(حنــــان إســــماعيل الــــشاعر  نم�ــــا املــــؤتمر . ر
تكنولوجيـــا التعلــيم ªلك*(و¯ـــي اتجا�ـــات وقـــضايا معاصـــرة، : العل§ــ� الثالـــث عـــشر zعنـــوان

  .�رةاC0معية املصر2ة لتكنولوجيا التعليم، القا

´ش مكتبات . يبنك املعرفة املصر واستخدامھ 78 املكتبات ومراكز املعلومات). 2016(ودانية دمحم در
  .4،ع17نت ،اي1س �وم،مج

اســة حالــة للمكتبــة الرقميــة العامليــة: تقيــيم املكتبــات الرقميــة). 2016( رحــاب فــايز أحمــد ســيد  . رد
 .190 -139ص ، ص 17، ع)اعلم(4تحاد العرÆي للمكتبات واملعلومات 

. امل�ــام اC0ديــد ألخــصاqي املعلومــات 8ــ7 البcئــة الرقميــة). 2019(لالز±Yــ( ســعد بل�وشــات وآمنــة K²لــو 
  .184-167، ص6، مجلة التدو2ن

بــرامج التعلــيم املــستمر الختــصاÃ¬� املعلومــات واملكتبــات 8ــ7 املكتبــة ). 2018(مجيــد  ســامر صــباح
ـــة البـــــصرة-املركز2ــــة  اســــة حالـــــة:  جامعـ اســـــات ª¯ــــسانيةحوليــــة. رد املنتـــــدي : ر املنتــــدى للد

  .122 - 107، )36(، الوط�� ألبحاث الفكر والثقافة

فاعليـة تـصمـيم بcئـة اف*(اضـية قائمـة عfـ7 تطبيــقات ا0/وسـبة ). 2018(سامي عبد اللطيف امل�ـ�¬�
ات التكنولوجيــــة والقابليـــــة لالســـــتخدام والتواصـــــل 4لك*(و¯ـــــي  رالــــÙ/ـابية 8ـــــ7 تنميـــــة امل�ـــــا

Yر.ًن سمعياللمعاق� اه،�لية ال*(بية ،جامعة < زسالة دكتو   .رر

ّ�عليم املعلومات واملكتبات 78 اململكة العر±ية السعودية وتوج�اتـھ ). 2019(يسعد بن سعيد الز�ر

اســـة وصـــفية تحليليـــة: ّاملـــستقبلية ّد ّ ّا�Cلـــة الدوليـــة لعلـــوم املكتبـــات واملعلومـــات، . ر ّ
6) 1( ،

 .102 – 66. ص

د ال1ــــشر2ة باملكتبـــــات ومرافـــــق املعلومـــــات). 2012(را�يم الــــسعيد مoـــــ(وك إبـــــ 2ب وتنميـــــة املـــــوا رتــــد . ر
2ة   .دار الوفاء لدنيا الطباعة وال�شر: رªسكند

و  قســـماح عبـــدالفتاح مـــر ات التكنولوجيـــة للطالبـــة ). 2015(ز ربرنـــامج إلك*(و¯ـــي لتنميـــة zعـــض امل�ـــا
اســــات ال*(بو2ــــة. املعلمـــة بر2ــــاض <طفــــال عoــــ( الو2ــــب  9. والنفــــسية، عمــــان، مــــجرمجلــــة الد

  .137 -124، )1ع(
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و  قسماح عبدالفتاح مر اس*(اتيجية مق*(حة لتوظيـف بنـك املعرفـة 8ـ7 <¯ـشطة العلميـة ). 2018(ز
ضة اسات 78 الطفولة وال*(بية،. ولطفل الر ـــــــيوط   رمجلة د ـــــــة أســــــ ــــــة -جامعــــــ ــــــــة ال*(بيـــــــ  �ليـــــ

  .7للطفولة املبكرة،ع

ات تــــصميم برنــــامج إث). 2019(ســـماح دمحم الo(لــــ�¬� رراqــــي قـــائم عfــــ, املعامــــل 4ف*(اضــــية لتنميــــة م�ــــا
ســــــة الثانو2ــــــة الــــــصناعية ـــــة لطــــــالب املد ــــو2ن الــــــدوائر ªلك*(ونيـ ــــات 8ــــــ7 التعلــــــيم . رت�ــ اســ رد

، ص ص 43 مركـز تطـو2ر التعلـيم اC0ـام7Å،ع- �لية ال*(بيـة -اC0ام7Å، جامعة عYن شمس 
190-254.  

. WDLالعر±يــة 8ــ7 املكتبــة الرقميــة العامليــة ا�Cموعــات الرقميـة ).2010(يسـيف بــن عبــدهللا اC0ــابر
 التحــــديات والطمــــوح ،جامعــــة ªمــــام دمحم بــــن ســــعود -ىمـــؤتمر ا�/تــــو العرÆــــي 8ــــ7 4ن*(نــــت 

 .41سالمية،مج

ســـالن حميـــدات  �Kـــا عfـــ, <فــراد العـــاملYن 8ـــ7 ). 2015(رشــادي  رالتحــوالت الrـــ� فرضـــ�Kا املعرفــة وإدا
إختــــصاصيو املكتبــــات : املــــؤتمر الــــسادس والعــــشر2نأعمــــال . املكتبــــات ومراكــــز املعلومــــات
 اعلـم وجامعـة البلقــاء -4تحـاد العرÆـي للمكتبـات واملعلومـات : واملعلومـات كعمـال للمعرفـة

دنيـــــة ـــة وجمعيــــــة املكتبـــــات واملعلومــــــات < دنرالتطبيقيــ ــــي للمكتبــــــات و : ر، < ªتحــــــاد العرÆـ
  .302 - 285املعلومات، 

ا�Cلة الدوليـة . ومجتمع املعرفة 78 مصر... يبنك املعرفة املصر . )2016(شعبان عبدالعز2ز خليفة
شيف،مج   .2،ع3رلعلوم املكتبات واملعلومات، اC0معية املصر2ة للمكتبات واملعلومات و<

ات التكنولوجيـة ملعل§ـ� ال*(بيــة الر2اضـية 8ـ7 ضــوء ). 2017(طـھ دمحم، ممـدوح دمحم  ربنـاء مقيــاس للم�ـا
  .188 -155، )123ع(18. ة الثقافة والتنمية، مصر، مجمجل. املتطلبات امل�نية

رأثــر الــتعلم املــدمج ملقــر وســائل وتقنيــات التعلــيم 8ــ7 تنميــة zعــض ). 2018(عائــده محمــود الــسلمان
ات التكنولوجية وÆعض عادات العقل لدى طالبات �لية تر±ية الدلم باململكة العر±ية  رامل�ا

اه ،�لية ال*(بية. السعودية رسالة دكتو   .جامعة ب�� سو2ف-ر

دنيــــة ). 2017(عاqـــشة بـــدر أبوصـــعاليك  جـــة امـــتالك طلبـــة �ليـــة العلـــوم ال*(بو2ـــة 8ـــ7 اC0امعـــة < رد ر
ـــــصاد املعر8ــــــ7 ـــــة املتــــــضمنة 8ــــــ7 4قتـ ات التكنولوجيـ ـــا اســــــات 8ــــــ7 العلــــــوم ال*(بو2ــــــة، . رللم�ـــ رد

دنية، مج   .180 -159، )2ع (44. راC0امعة <

ـــرايا  ـــادل الــــسيد ســ س ذو 4حتياجــــات اp0اصـــــة توظيــــف تكنو). 2015(عـ 8ــــ7 مـــــدا يلوجيـــــا التعلــــيم  ر
قــــة عمــــل مقدمـــــة ملــــؤتمر اC0معيــــة املــــصر2ة للكمبيــــوتر التعلي§ـــــ�  راملعــــايY( والتحــــديات ، و

-۲۵ن، تكنولوجيا التعليم وتحديات القر الواحـد والعـشر2ن، الف*ـ(ة ) لالدو-7 <و(الثالث 
سعيد۲۹ س، بو ر، ما   .ر

ســية املــصر2ة). 2016(عبــد الــرحيم دمحم عبــد الــرحيم اســة حالــة: رالف�ــرس املوحــد للمكتبــات املد . رد
  .3 ، ع3ا�Cلة الدولية لعلوم املكتبات واملعلومات ، مج
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ـــد ا0/ميــــــــد صـــــــر2دي  ــــان وعبـــــ 2ـــ ــــــز الــــــــدين بود ــــدى اختــــــــصاÃ¬� ). 2018(رعـ ـــــة التكنولوجيـــــــة لــــ الثقافـــ
´ع الرقمنــــة �ــــا 8ــــ7 دعـــــم مــــشا راملعلومــــات ودو ـــة املركز: ر اســــة ميدانيـــــة باملكتبـ 2ــــة C0امعـــــة رد

ـــر-مـــــسيلة  دنيـــــة للمكتبــــــات واملعلومـــــات.  اC0زائــ ـــة < ـــات : را�Cلـــ ــــات واملعلومـــ ـــة املكتبـ جمعيـــ
دنية  .51 - 11، )4(53، ر<

12يـة). 2018(عصام عطاهللا اp0لفيات  12ية لضمان فاعلية الoـ(امج التد رتحديد 4حتياجات التد . ر
´ع: عمان   .زدار صفاء لل�شر والتو

س ا0/�ومية 78 محافظات غزة 78 ). 2016(عf, عبد هللا ا0/و-,  12ية ملدير املدا ر4حتياجات التد ير
د ال1ـشر2ة  ة(رضـوء مجـاالت تنميــة املـوا رســالة ماجـستY( غYـ( م�ــشو اC0امعـة ªســالمية، . )ر

 .غزة

ة ا0/ديثة للمكتبات ومراكز املعلومات). 2011(يعمر أحمد �مشر  دار صفاء لل�ـشر :  عمان.رªدا
´ع   .زوالتو

مــة ). 2016(� خليــل ا0/ــسنات عcــ�¬ 2ــاض <طفــال والال ات التكنولوجيــة اp0اصــة بمعلمــات  زامل�ــا ر ر
 -9, )58ع  (1.مجلــة الطفولـــة العر±يــة، مـــج. للتعامــل مـــع منــاQÍ اللغـــة العر±يــة 4لك*(ونيـــة

33. 

12يــة ألمنـــاء املكتبــات 8ــ7 ضـــوء الــتعلم والتعلـــيم ). 2016(فيــصل مــسلم الرشـــيدي  ر4حتياجــات التد
ª ة(لك*(و¯ي 78 دولـة ال�و2ـت رسـالة ماجـستY( غYـ( م�ـشو  �ليـة العلـوم ال*(بو2ـة، جامعـة ).ر

دن   .رآل البcت، <

ات التكنولوجيــــة ). 2017(فتحيـــة إبـــرا�يم حـــسن  رفاعليـــة برنـــامج ال*(بيــــة العمليـــة 8ـــ7 إكـــساب امل�ـــا
ا�Kم ـــة، �ليــــة ال*(. رلطلبــــة جامعــــة الY(مــــوك حــــسب تــــصو ـــوم ال*(بو2ـ ة للعلـ بيـــــة، رمجلــــة املنــــا

  .435 -393، )4ع (23. جامعة الY(موك، مج

´س التكنولوجيـا). 2011(فـؤاد عيـاد، ومنYــ( عـوض  اق لل�ــشر : غـزة. 2.ط.  رأسـاليب تــد رمطبعــة الـو
´ع  .زوالتو

 �¬Üـــــ ــــ, الكمcـ ـــــ�). 2015(لطفيــــــة عfــ ات العــــــصر الرق§ـ ــــصاqي املعلومــــــات وم�ــــــا مجلــــــة املكتبــــــات . راخــ
  .48 - 35، )12(، دار النخلة لل�شر: واملعلومات

ـــة املؤ�لــــــة الختــــــصاصيو املكتبــــــات واملعلومــــــات كعمــــــال ). 2015(مليــــــاء دمحم عثمــــــان  12يـــ ـــ(امج التد رالoـــ
ــــــات ـــــسات املعلومـ ـــــال املـــــــؤتمر الـــــــسادس والعـــــــشر2ن. للمعرفـــــــة 8ـــــــ7 مؤســ ــــــصاصيو : أعمــ إختـ

 اعلم وجامعة -4تحاد العرÆي للمكتبات واملعلومات : املكتبات واملعلومات كعمال للمعرفة
دنيةالبلقاء ال دنرتطبيقية وجمعية املكتبات واملعلومات < ªتحاد العرÆي للمكتبـات : ر، <

 .534 - 519و املعلومات،

: القــا�رة. التنميــة امل�نيــة للعــاملYن 8ــ, املكتبــات ومراكــز املعلومــات). 1994(محــسن الــسيد العر�2ــ� 
  .الدار املصر2ة اللبنانية
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ات معلــم القــر 4حتياجــات التد). 2021(دمحم أحمــد املتح§ــ� ن12يــة ملعل§ــ� الر2اضــيات 8ــ7 ضــوء م�ــا ر ر
مجلة تر±و2ات الر2اضيات، اC0معية املصر2ة ل*(بو2ات الر2اضيات، مـج . ا0/ادي والعشر2ن

24. 

 �rن املفYلة الدولية للبحوث . نأدوار املعلم املتجددة 78 القر ا0/ادي والعشر2ن). 2021(دمحم أمCا�
 .70-59، )2(4، لدولية آلفاق املستقبل78 العلوم ال*(بو2ة، املؤسسة ا

 �rن املفYات القر ا0/ادي والعشر2ن). 2021(دمحم أم ناملناQÍ وم�ا ا�Cلة الدولية للمناQÍ وال*(بية . ر
اسات العليا لل*(بية -جامعة القا�رة : التكنولوجية اسات -ر �لية الد ر اC0معية العر±ية للد

 . 48 - 44، )2(، املتقدمة 78 املناQÍ العلمية

ات العــاملYن 8ــ7 مؤســسات ). 2017( دمحم خمــcس ا0/بــاطي  رتــصميم النظــام 4لك*(و¯ــي لتطــو2ر م�ــا
مجلــــة املركـــز العرÆـــي للبحــــوث . مكتبـــات املـــدير2ات بمحافظــــة ســـو�اج نموذجـــا: املعلومـــات

اســــات 8ــــ7 علــــوم املكتبــــات واملعلومــــات اســــات 8ــــ7 علــــوم : روالد راملركــــز العرÆــــي للبحــــوث والد
  .89 - 38، )7(4، علوماتاملكتبات وامل

  .دار املسY(ة: عمان. تكنولوجيا التعليم بYن النظر2ة والتطبيق). 2011(دمحم محمود ا0/يلة 

ات أخـصاqي املكتبـات واملعلومـات عfـ, اسـتخدام ). 2016(دمحم ناصر بن مو¬� 2ب وتنميـة م�ـا رالتد ر
ـــــات ـــــــــات واملعلومـــــــ ـــــــة للمكتبـــ ــ ــــــــــة اللي1يـــ ـــــــــــا، اC0معيــ ــــــا املعلومات،لي1يـ ــــــيف، تكنولوجيــــــ شـــــــ ر و<

  .231-213،ص2ع

اســــة : WDLا�Cموعـــات الرقميــــة املتاحــــة 8ـــ7 املكتبــــة الرقميـــة العامليــــة ). 2018(دمحم يوســـف مــــراد رد
 مركـز - �ليـة Øداب -مجلـة بحـوث 8ـ7 علـم املكتبـات واملعلومـات، جامعـة القـا�رة . تحليليـة

 .20بحوث نظم وخدمات املعلومات،ع

2ب ال*(بـو 8ـ7 ضـوء 4حتيا).2013(محمود صالح العبا¬� ±Yن 8ـ7 مراكـز التـد 12يـة للمـد يجـات التد ر ر ر
يسالة ماجستY(،�لية ال*(بية،جامعة أم القر.4تجا�ات املعاصرة بمنطقة مكة املكرمة  .ر

ــــو النــــــصر  2ب الفعــــــال). 2018(مـــــدحت دمحم أبــ 12يــــــة: رالتـــــد . رتخطــــــيط وتنفيـــــذ وتقــــــو2م الoــــــ(امج التد
2ب وال: القا�رة   .�شررا�Cموعة العر±ية للتد

ات التكنولوجيــــة لـــــدى ). 2018(منــــال عقيــــل ا0/�ـــــ7 ̄ــــي مق*ـــــ(ح لتنميــــة امل�ـــــا رفاعليــــة برنـــــامج إلك*(و
´س 78 جامعة ا�Cمعة  -137، )199ع. (مجلة القراءة واملعرفة، مـصر. رعضوات �يئة التد

196.  

علومــات واقــع اســتخدام ªن*(نــت 8ــ7 التنميــة امل�نيــة ألخــصاqي املكتبــات وامل). 2018(العرÆــي امللتقــى
ــــان ـــة الــــــسلطان قــــــابوس zــــــسلطنة عمـ ªتجا�ــــــات ا0/ديثــــــة 8ــــــ7 املكتبــــــات . بمكتبـــــات جامعـــ

  .265 - 197، )34(16، املكتبة <�اديمية: واملعلومات

شـيف املعلومـات املكتبـات مؤسسات ردو). 2017(الثالث  ªقلي§� املؤتمر  التنميـة 8ـ7 العر±يـة رو<
  .، تو¯س)إفال(ومؤسساتھ  كتباتامل C0معيات الدو-7 املستدامة، 4تحاد

 :شعار املستقبل تحت وآفاق الرق§� العصر 8, املعلومات مرافق). 2018(املؤتمرا0/ادى والعشر2ن 
شيف، القا�رة واملعلومات للمكتبات املصر2ة التغيY(، اC0معية وحتمية لالتحو   .رو<
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±ـــــــان وخديجـــــــة بوخالفـــــــة  ــــدين بود ــــز الـــ واصـــــــفات أخـــــــصاqي كفايـــــــات وم). 2015(رناجيـــــــة قمـــــــوح وعـــ
اســـة ميدانيــة بمكتبــات جامعــة قــسنطينة، مخoـــ(  راملعلومــات للتــأقلم مــع البcئــة الرقميــة د

، قسنطينة، اC0زائر  .يتكنولوجيا املعلومات، جامعة عبد ا0/ميد م�ر

ـــة العفـــــو وآالء حمـــــودي  2ب 8ـــــ7 أثنـــــاء اp0دمـــــة وفقـــــا لل*(بيـــــة مـــــن أجـــــل ال*(بيـــــة ). 2018(نناديــ ــــد التـ
ً

ر
دنعمان،. املستدامة ´ع: ر <   . زدار صفاء لل�شر والتو

2ــــــة 8ــــــ7 مــــــدير2ات ال*(بيــــــة ). 2012(نظــــــام ¯عــــــيم دمحم  ــــسام ªدا ســــــاء <قــ 12يــــــة لر ر4حتياجــــــات التد ؤر
ة(والتعلـيم بمحافظـات غـزة مـن وج�ـة نظـر�م  رسـالة ماجـستY( غYـ( م�ـشو  �ليـة ال*(بيـة، ).ر

  .اC0امعة 4سالمية zغزة
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