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 املصتخلص: 
التدريبيددة لدددب طددةب كميددة التربيددة اء ا ددية ءدا   تاالحتياجددا تحديددد ىددذا البحددث  لدد   ىددد 

، وقددد تحددددت ماددكمة البحددث وددم  الخدددمات المكتبيددة وددم اددو  معددايير الجددودة الادداممة بدولددة الكويددت
جات التدريبية لطةب كمية التربية اء ا دية الةزمدة لتنميدة الخددمات المكتبيدة ودم االحتيا التعر  عم 

بنددا  ودوات البحددث وىددم عبددارة عددن حا ددتبانو تحديددد االحتياجددات تددم  اددو  معددايير الجددودة الادداممة 
التدريبيدددة لددددب طدددةب كميدددة التربيدددة  تاالحتياجدددا تحديددددتدددم  اال دددتبانةوودددم ادددو  نتدددا    (التدريبيدددة 

، تدم تطبيدا البحدث   ية ءدا  الخدمات المكتبية وم او  معدايير الجدودة الاداممة بدولدة الكويدتاء ا
تددم ( طالددب وطالبددة مددن كميددة التربيددة اء ا ددية ق ددم عمددم المكتبددات ، 011عمدد  عينددة مكونددة مددنح

رت وظيدو  لطمبدة ق دم عمدم المكتبداتالمني  الوصفم التحميمدم لبندا  قا مدة بالميدارات الةزمدة  ا تخدام
الدرا ددة النتددا   وجددود درجددة كبيددرة مددن االحتيدداج التدددريبم لجميددة الميددارات المتاددمنة وددم البحددث وون 

، إلدارية ثدم الميدارات التكنولوجيدةميارات اإلعداد الببميوغراوم قد احتمت المرتبة اءول  تمييا الميارات ا
الميدارات الفنيدة   تقبل اءخيدرة جدا ثم الميارات الاخصية الةزمة لتقديم الخدمة المكتبية ووم المرتبة

 .وما ميارات تحميل وصياغة   تراتيجيات البحث وقد احتمت المرتبة اءخيرة

تكنولوجيا  -الجودة الااممة  –الخدمات المكتبية  –االحتياجات التدريبة : الكممات المفتاحية 
 التعميم
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Training needs of students of the Basic Education College to perform 

office services in the light of the overall quality standards in the State of 

Kuwait 
 
BY 
 

 
Abstract : 

The aim of this research is to determine the training needs of 

students of the College of Basic Education to perform office services in light of 

the comprehensive quality standards in the State of Kuwait, and the research 

problem has been identified in the following main question: What are the 

training needs for students of the College of Basic Education necessary to 

develop office services in the light of comprehensive quality standards? The 

researcher built the research tools, which is (a questionnaire identifying 

training needs). In the light of the results of the questionnaire, the researcher 

has determined the training needs of students of the College of Basic Education 

to perform office services in light of the comprehensive quality standards in the 

State of Kuwait, the research was applied to a sample consisting of (100) 

students A student from the College of Basic Education, Department of Library 

Science, the researcher used the descriptive analytical approach to build a list 

of skills needed for students of the Department of Library Science. And the 

study showed the following results: The presence of a large degree of training 

need for all the skills included in the research and that the bibliographic 

preparation skills occupied the first rank followed by the administrative skills 

and then the technological skills, then the personal skills necessary to provide 

the office service and in the penultimate level came technical skills as for the 

skills of analyzing and formulating research strategies have occupied The last 

rank.  

key words: Training needs - office services - total quality - education 

technology 
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 :كدم٘ امل

البرام   جعل وم وىمية من ليا لماحتياجات التدريبية ذات وىمية كبيرة يعتبر تحديد اال         
 وتصميم البرام  لبنا  الميمة العناصر من الكثير تحديد وم ت اعد ءنيا وواقعية واعمية وكثر التدريبية

 التصميم المدربين ونوع ونوعية التدريبية البرام  تنفيذ وو ا ل ومحتوب وىدا  تحديد مثل التدريبية

 النفقات تحديد عممية التدريب وىمية مدب وتحدد لحميا والتخطيط الماكمة تاخيص وم وت اىم المتبة

 لذا كميا، التدريب عممية والييكمم وم الر ي م العنصر" وءنيا التدريب عممية  نتاجية م توب وروة

 المر ومة لألىدا  ريبالتد عم  تحقيا يرتكز الذي التدريب بكفا ة تنادي الحديثة التربويات معظم نجد

 بمدب يقاس تدريبم برنام  وي نجاح لذلك وإن لممتدربين، الفعمية التدريبية االحتياجات من والم تمدة

ال وتجميعيا وحصرىا التدريبية االحتياجات منوحال يد، حممم،  جدوب ال جيدا التدريبم البرام  كان وا 
2112 :219.) 
 ولةرتقا التدريبية من العوامل الميمة لتنمية المجتمة وتعد عممية تحديد االحتياجات         

ءنيا تعمل عم  تحديد اءىدا  التدريبية وتحقيا ىذه اءىدا   –عم  وجو التخصيص  –بالتدريب 
ىم عبارة عن  من خةل وجود نااط مخطط يقوم عم  درا ة عممية وعممية، واالحتياجات التدريبية

 ا  اإلداري وو الفنم وو اإلن انملمكا  عن جوانب القصور وم اءدعممية مةحظة اءدا  لمعاممين؛ 
لمف ة الم تيد  تدريبيا من العاممين وذلك لتطوير اءدا  و ال موك الحالم وو الم تقبمم، بدرجة من 

، وتصن   ل  صنفين احتياجات وردية وىدويا تحقيا  الجودة واإلتقان لتحقيا وىدا  المؤ  ة
من اءوراد ممدن يفتقرون  ل  المعار  والميارات الخاصة بالعمل، واحتياجات  حاجة ورد وو مجموعدة

جماعية والتم تتعما بمجموعة كبيرة من العاممين الذين يحتاجون  ل  معار  وميارات حاديفات 
رايد،   (.2119وا 

 االحتياجات تحديد عم  بنا    (  ل  ون تخطيط التدريب2102وواار الحديدي ودىمش ح

 التدريب وبدون تحديد االحتياجات يكون كفا ة اءدا  التدريبم، زيادة عم  باكل دقيا يعمل التدريبية

والمال، كما ون تحديد االحتياجات ي اىم وم تقييم التدريب وتقويمو، كما وظيرت  والجيد الوقت اياع
 ىو كما لياوتباد المعمومات جمة مختم  عم  يعتمد بفعالية اءناطة المكتبية الدرا ات ون ممار ة

 بيا تقوم والمعمومات التم البيانات والتدريب، وبوا طة بالتخطيط التم تتعما القرارات اتخاذ وم الحال

 بالمكتبة واءق ام اإلدارات مختم  عم  وتبويب وتوزية وترتيب وتصني  تجمية من المكتبية اإلدارة

 اءناطة وىمية جودىا، ورغمو  عدم وو المعمومات تأخير عن تنجم قد التم حدوث المااكل يمنة

اءناطة المكتبية  لتخطيط عنايتيا توجو لم النامية الدول وم من المؤ  ات العديد ون  ال المكتبية
 وقد الم اندة. الوظا   من الوظا   ىذه منيا بأن اعتقادا   عمييا القا مين وتدريب ومراقبتيا وتنظيميا

تطوير مختم   وم ا تخدامو يمكن كبير تصادياق عا د يوور التدريب ون بعض اءدبيات وظيرت
 (.Horton, 2012ح المجاالت
تعد الخدمات المكتبية مجموعة من الخدمات تقدميا المكتبة لروادىا وزا رييا لم داعدتيم ودم و         

 يجاد ما يبحثون عنو داخل المكتبة، ومن خةل ىذه الخددمات تبدرز المكتبدة مدا لددييا مدن رصديد التدم 



 ........................................ االحتياجات التدريبية لدى طالب كلية التربية األساسية ألداء الخدمات المكتبية

- 496 - 

متناول الف ة الم تفيدة  وا   كانوا باحثين وو طةب وو حت  زا رين وقط، وتختم  الخددمات  تجعمو وم
المكتبية من مكتبة  ل  وخرب، حيدث نجدد ودم المكتبدات الكبدرب تدوور جميدة ىدذه الخددمات، بينمدا تدوور 

تعمدددا وتواجدددو الخددددمات المكتبيدددة العديدددد مدددن المعوقدددات منيدددا ويمدددا ي المكتبدددات الصدددعيرة بعادددا  منيدددا
 الجدودة ودم الخددمات المكتبيدة بدأن نخمص ليذابالمقتنيات والرصيد الوثا قم، ومنيا ما يتعما باإلدارة؛ 

 لتددابير والخاادعة المكتبدم العمدل القيا دية، القا مدة عمد  والمواصدفات لممعدايير العممدم اال دتعةل ىدم

 وحددث ا دتعمال التعقيدد وو تعندم ال الدزوار، ودالجودة رادمو داليب  وحددث وا دتعمال عمميدة، وقواعدد

 تتمثدل و ا دية مقومدات عمد  االعتمداد بدل ، العداممين مدن اليا مدة اءعدداد ت دخير المادية، وو اء اليب

 اإلدارة واعتمداد والتي دير التددبير ووعالية، وح دن بوعم المكتبم لمعمل الممار ة البارية الكفا ات :وم

بدالزوار  وعةقداتيم العداممين تصدروات ودم المج دد وال دموك اءخدةا جاندب عمد  التركيدزة، و العمميد
 (.2111، يعبد اليادح الفردية والميارات عم  تنمية القدرات التاجية، و والم تفيدين

 بنا ل االحتياجات التدريبية الةزمة تناول قد وون خةل من وىمية كت بي الحالم بحثال وإن لذلك     

الخدمات المكتبية وم او  معايير الجودة الااممة لدب طمبة لتنمية ميارات  التدريبية البرام  وتصميم
 الميارات تمك لتنمية اء ا يةكمية التربية 

 البشح:مشهل٘ 

ون لدوحظ  حدول  تاحدة الخددمات المكتبيدة اء ا ديةمن خةل  دؤال وجيدو لطمبدة كميدة التربيدة         
ت تدريبيدة تععقدد ليدم، ووادة  عدن ذلدك ىنالك بعض المعوقات التم تواجو ىؤال  الطمبة لعدم وجود دورا

( بادرورة الحاجددة  لدد  التددريب وددم الجوانددب 2112قدد ووصددت بعدض الدرا ددات مثددل درا دة المعربددم ح
( وددم 2112والفنيددة وخدددمات المعمومددات والجوانددب التربويددة، وكددذلك وكدددت درا ددة الزىرانددم ح اإلداريددة

ا  المكتبات بكيفيدة حمايدة المعمومدات االلكترونيدة نتا جيا  ل  الحاجة إلقامة دورات تدريبية تعر  ءمن
 ,Clarkeوتنمية مياراتيم حول المكتبات االلكترونية ومتطمبات  ناا يا. وكذلك وكدت درا دة كدةرك ح

تحديددددد االحتياجددددات التدريبيددددة، كمددددا وظيددددرت وياددددا  نتددددا   درا ددددة ىيبددددورث  وىميددددةعمدددد   (2003
بددة وظيددروا وجددود بعددض الصددعوبات التددم تددواجييم ( التددم توصددمت  لدد  ون الطمHepworth, 2009ح

مثددل تحديددد الماددكمة وصددياغة الفرادديات واء دد مة، وتحديددد مصددادر المعمومددات، وتطددوير ا ددتراتيجيات 
 البحث، وا تخدام المكتبة. 

وتددتمخص ماددكمة البحددث الحددالم وددم وجددود قصددور لدددب طددةب كميددة التربيددة اء ا ددية وددم  تاحددة     
 او  معايير الجودة الااممة وم دولة الكويت. الخدمات المكتبية وم

 :أشئل٘ البشح

 ال ؤالين التاليين:اإلجابة عن  ل   ع  البحث الحالم      
ما ىم االحتياجات التدريبية لطدةب كميدة التربيدة اء ا دية الةزمدة لتنميدة الخددمات المكتبيدة  -

 وم او  معايير الجودة الااممة 
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 أٍداف البشح:

 تحقيا اءىدا  التالية:نحو لم  ع  البحث الحا
االحتياجددات التدريبيددة لطددةب كميددة التربيددة اء ا ددية الةزمددة لتنميددة الخدددمات التعددر  عمدد   -

 المكتبية وم او  معايير الجودة الااممة

االحتياجات التدريبيدة لطدةب كميدة التربيدة اء ا دية الةزمدة لتمبية  ةالةزمو ا ل الالتعر  عم   -
 .المكتبية وم او  معايير الجودة الااممة لتنمية الخدمات

 :أٍنٔ٘ البشح 

 :يمم بما الدرا ة ىذه وىمية تمثمت
 تنمية ميارات طمبة ل االحتياجات التدريبية تصور عن تقديم وم بحثنتا   ال ت يم ون يمكن

الخدمات المكتبية وم او  معايير الجودة الااممة بدولة   تاحةالتربية اء ا ية عم  
 الكويت.

 تكنولوجيا التعميم من  ومالحالم ا تجابة لما يعنادب بو الكثير من المتخصصين  بحثعد الي
التكنولوجية المتنامية وم او  الجودة  ارورة تطوير برام  تدريبية لمطمبة لمواكبة التطورات

 الااممة لتطوير الخدمات المكتبية.
 لتنمية ميارات تنمية  ياجات التدريبيةاالحتالقميمة التم ت ع  لتحديد  لبحوثمن ا ا البحثعد ىذي

الخدمات المكتبية لدب طمبة كمية التربية اء ا ية وم او  معايير الجودة الااممة بدولة 
، وىذا يعطم الدرا ة قوة ووىمية وم  مكانية اال تفادة من نتا جيا وتوصياتيا وم تطوير م يرة الكويت

ر وم  جرا  درا ات مماثمة ومو عة وم القطاعين العام العممية التربوية ومخرجاتيا من خةل اال تمرا
 والخاص.

 :سدّد البشح

 لتزم البحث بالحدود التالية:      
ءدا  الخددمات المكتبيدة  اء ا ديةاالحتياجدات التدريبيدة لددب طدةب كميدة التربيدة : المواوعية الحدود

 وم او  معايير الجودة الااممة بدولة الكويت
دولة  طمبة كمية التربية اء ا ية ومتقتصر الدِّرا ة عم  عينة من الحدود البارية:   -

 ( طالبا  وطالبة من تخصص عمم المكتبات.011الكويت وعددىم ح

 الحدود المكانية:  يتم التطبيا الميدانم عم  طمبة كمية التربية اء ا ية وم دولة الكويت -
 ق م عمم المكتبات.

 .2102/2109العام الجامعم انحذود انضيبَُخ:  -
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 :مصطلشات البشح

( ونيددداا كاودددة الت دددييةت التدددم تقددددميا المكتبدددات ومراكدددز 2101الخدمدددة المكتبيدددة:  عرويدددا حعميدددان، 
المعمومددات واءناددطة والعمميددات التددم تقددوم بعددرض ت ددييل وصددول الم ددتفيد  لدد  المعمومددات المطموبددة 

 بأ رع الطرا ووي رىا واالوادة منيا وبالتالم  اباع معموماتو ا
وم المؤ  ة  اىم و يمة نظامية لقياس ومقارنة اءدا (  2116: يعرويا الخطيب حمعايير الجودة 

القيا ية المعتمدة والمتفا عمييا، بيد  تحديد مدب  التعميمية ا تنادا ة من المعايير    ل  منظوم
 المؤ  ة ومخرجاتيا، وخطط التطوير الةزمة لتحقيا وىداوياا جودة

 اليظرٖ: اإلطار

 احملْر األّل: املهتبات ّاخلدمات املهتبٔ٘

لقد وصبحت المكتبة ميمة جدا وم التعميم الحديث ليس وقط ءنيا توور مواد غنية وم كل 
مجاالت المعروة، ولكن ءنيا توور مواد قرا ية متدرجة وم الصعوبة تبدو بم توب  يل ب يط ينا ب 

ال يمكن ون يتواور وم الكتب المدر ية، والمكتبة المتعممين وتنتيم  ل  م تويات التحدي، وىذا ومر 
المدر ية بما تحتويو من كتب وكتيبات وصور وخرا ط وووةم ومواد  معية وبرام  حا وبية تعد 
منجما من الذىب، ويصّورىا كثير من التربويين عم  ونيا قمب المؤ  ة التعميمية النابض وو عقميا 

 . (Douglas, 1999ح المفّكر
تبر المكتبة و يمة ميمة من و ا ل التربية وم وقتنا الحاار. والمكتبة لي ت مجرد جز  وتع      

جوىري وم الكيان ال ميم لمجامعة  و اسمكمل لممؤ  ة التعميمية يمكن اال تعنا  عنو، بل ىم 
الحديثة، وت اعد المكتبة عم  تحقيا وغراض ووىدا  العممية التعميمية والتربوية وىم وداة وّعالة 

صووم، الح لتحقيا ىذه اءغراض باعتبارىا مصدرا  وصية  لخدمة ىذه العممية وتنميتيا وتطويرىا
2112.) 

وت تمد المكتبة طبيعة وجودىا ووىداويا والوظا   التم تؤدييا من خصا ص المؤ  ة 
م تقدميا التعميمية التم تخدميا وتعمل لمعاونتيا عم  تحقيا وغراايا التربوية، والخدمة المكتبية الت

المكتبة لمتةميذ والمدر ين وم مختم  مراحل التعميم قوة ووداة تعمل عم  تاكيل وصياغة عقمية 
 الطالب واخصيتو وتنميتيا وتزويده بالخبرات والميارات التم يحتاجيا وم حياتو.

وت اىم المكتبة الجامعية وم خدمة المجتمة الجامعم وتحقيا وىداوو، ويفترض بأنيا تاارك 
 ل مباار وم العممية التعميمية من خةل  ثرا  المناى  الدرا ية وتعزيزىا بما يخدم وىدا  التعميم.باك

الدرا ات عم  وّن نجاح المكتبة الجامعية وم تحقيا ر التيا بإناا  جيل قارئ من  وواارت
ال وإّن ىذه الميمة  تبق  خارج  الطةب مرىون بمجموعة من الاروط التم يجب تحققيا مجتمعة، وا 

. وىذه والم  ولون طار الواقة، ولن يصل تأثيرىا  ل  الم توب المناود الذي يتوقعو التربويون 
ومين حمدير(  - المصادر المطبوعة وغير المطبوعة محتويات المكتبة من - الاروط ىم: مبن  المكتبة

 برام  المكتبة.  - اإلدارة المدر ية وىي ة التدريس - المكتبة وم اعدوه
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وما اروط مبن  المكتبة وتامل موقة المكتبة الذي ياترط ويو ون يكون مركزيا، وواة     
المكتبة وم مكان بعيد وو متطر  يقدم ر الة غير مباارة عن موق  المجتمة التعميمم من ىذه 

بتصميميا الداخمم بحيث يوحم  يعتنمالمكتبة، كما ياترط ون تكون م احة المكتبة وا عة، وون 
د   والحميمية، ويقدم دعوة ترحيبية مفتوحة لمجمية، ووم ىذا ال ياا يواح المختصون المكان بال

ارورة عم  عدم  ىمال التفاصيل الصعيرة من مثل اإلاا ة الحديثة، ونباتات الزينة والزىور 
والموحات والصور الموحية التم تقدم اوعل القرا ةا وم  ياقات حّية جاذبة. باإلااوة  ل  اإلعةنات 

لمتجددة عن جديد الكتب، والفعاليات واءناطة التم تنظميا المكتبة، وصور الايو  من الكتاب ا
الذين  ت تايفيم خةل العام.  كما يجب ون تكون المكتبة مزودة ببنية تحتية توور توصيةت جيدة 

تبة منا با المختمفة. وياير المختصون عم  وىمية ون يكون وثاث المك الكيربا يةلإلنترنت واءجيزة 
ومريحا، وون تكون وجيزة المكتبة حديثة وتعمل باكل جيد،  ااوة  ل  توور الم احة الكاوية وم 

 (. 24-20، 2101المكتبة تتنا ب مة وعداد الطةب وم الجامعة حعميان، 
ووما ما يتعما بم احة المكتبة امن معايير  دارة الجودة الااممة ويجب تخصيص م احة 

%( من مجموع الطمبة ووعاا  ىي ة 26لكل طالب، وتووير مقاعد ت توعب ح( متر مربة 1.2ح
( مجمد، وتووير مصادر 0111( متر مربة لكل ح6.0التدريس وم وقت واحد، وتخصيص م احة ح

( عناوين لكل طالب، وتووير عارة آال  عنوان عم  اءقل عند التأ يس، 01معمومات بواقة ح
الدوريات الورقية واإللكترونية لكل تخصص، وتخصيص جياز  وااتراك المكتبة بخم ة عناوين من

( طالب، وتووير ر  واحد لكل 211( طالب، وتخصيص موظ  مختص لكل ح211حا وب لكل ح
 (.2116( مجمد من نوع الروو  المفتوحة حعموان، 26ح

 وييتم العاممون وم مجال تطوير المكتبات وياا بتق يم المكتبة  ل  وق ام، لكل ق م منيا
وظا   محددة، ووىم ىذه اءق ام: مكتب ا تقبال جيد ومعد باكل منا ب ءمين المكتبة وم اعديو، 
ومكان خاص لعرض الجديد من الكتب، وغروة اجتماعات كبيرة ممحقة بالمكتبة يمكن ا تخداميا 

بة ءغراض مختمفة، وغروة صفية جيدة اإلعداد ممحقة بالمكتبة وياا، باإلااوة  ل  م احة المكت
الر ي ية التم  تخصص لممطالعة والتم توزع وييا الطاوالت والكرا م توزيعا منا با، ويحبذ ون 
 يكون ىناك ركن خاص لمراحة واال ترخا ، يمكن ون يقرو وييا الطالب ءغراض المتعة وقط

 . (Douglas, 1999ح
التحديث الم تمر، وما محتويات المكتبة من المصادر والمراجة وياترط وييا الوورة والتنوع و 

ويجب ون تعطم كل المواوعات ذات العةقة، وون تاتمل عم  المعاجم والمو وعات والمراجة 
العممية والكتب التاريخية والقصص والروايات ودواوين الاعر وكتب ال يرة وغيرىا، وون يكون ىناك 

ؤارات تقريبية لتحديد ااتراك بعدد جيد من المجةت المنا بة لممرحمة. وقد واعت بعض الدرا ات م
كتب وم  (01حعدد الكتب وم المكتبة بالقياس  ل  عدد الطمبة وم المدر ة؛  ذ ياير بعايم  ل  وّن 

، مة التأكيد اطالب (411حمقابل كل طالب ىو العدد النموذجم وم المدارس التم يتجاوز عدد طةبيا 
. (Douglas, 1999ح التم ال تعارن خ من كل عنوان وم غير المو وعات والمراجة  (6ح عم  وجود
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باإلااوة  ل  المصادر ال معية والبصرية من وارطة وووةم، وبرام  حا وبية، وولعاب تعميمية، 
 وغيرىا. 

وم تحقيا وىدا   ووثرىاوتؤكد االتجاىات التربوية الحديثة عم  وىمية المكتبة الجامعية 
من العمميات التعميمية واءناطة التثقيفية  التعميم وم المرحمة الجامعية، حيث  نيا محور لكثير

والتربوية داخل الجامعة وعن عن طريا خدماتيا المتنوعة ووناطتيا المتنوعة يمكن تحقيا كل 
الخبرات والميارات التم ت اعده وم درا تو وتكوين  نبكثير ماءىدا  التعميمية وتزويد الطالب 

 اخصيتو وغرس عادات اجتماعية مرغوب وييا.
د تطورت الخدمة المكتبية تطورا  كبيرا  وم ال نوات اءخيرة، وبخاصة وم الدول المتقدمة، ولق

نما وصبحت  ووصبحت من الخدمات اء ا ية ولي ت مجرد نااط خارجم لممواد الدرا ية المقررة، وا 
ليد  مركزا  لمتعمم ي تطية التمميذ ا تخدام مصادرىا المختمفة لمحصول عم  المعمومات، كما وصبح ا

اء ا م منيا تدعيم المناى  الدرا ية وتحويل طرا التدريس الحالية  ل  طرا حديثة تعتمد عم  
 (.2111، معبد الااوح التعمم

 :ّأىشطتَا املهتبٔ٘ اخلدمات

رورية والخدمات اءناطة، من بالعديد المكتبة تقوم        و ا  ا والموَّجو المجتمة المدر م، داخل الاَّ

 ذ  بالجامعة، والعاممين  ل  اإلداريين اءمر يتعدَّب قد بل التَّدريس، ىي ة ووعاا  والطةَّب، لمتَّةميذ،
 يواكب بما المكتبة، من مصادر لإلوادة المناخ وتيي ة الم تفيدين خدمة  ل  النِّياية وم تؤدِّي

 بيا تطَّمة التم توالخدما جمية اءناطة من النِّيا م اليد  ىم الم تفيدين خدمة ون وي متطمباتيا.

 وم: الخدمات وتتمثل المكتبة،

 ىم الرَّكيزة التَّعميمية والمصادر وواكاليا: م توياتيا اختة  عم  التَّعميمية المصادر تووير 

رورة الخدمات ىذه واعميَّة ون كما وخدماتيا، المكتبة وظا   لكاوة اء ا يَّة  قوَّة بمدب تتأثر بالاَّ

 طةب من الم تفيدين احتياجات جمية تمبية عم  وقدرتيا نوعياوب بيا المصادر مجموعات

 (.2111 الااوم، عبدح ومعممين
 وحد المؤاِّرات وىم عام، باكل المكتبات لخدمات الحيوي العصب اإلعارة تاكل اإلعارة: خدمة -

 ت جيل ةبأنيا عمميَّ " اإلعارة وتعّر  الم تفيدين. بمجتمة وعةقتيا المكتبة واعميَّة عم  الدَّالة

 خارجي ا الداخمية المابوطة( وو حاإلعارة داخمي ا  وا  ا تخداميا، وجل من المعمومات مصادر

 ومين عمييا ويعار  من الزَّمن. معيَّنة لمدَّة وذلك الخارجيَّة( المكتبة حاإلعارة خارج ال تخداميا

الم تعير حالينا م،  قبل من  رجاعيا من لمتَّأكد  خراجيا، قبل المادَّة بت جيل ويقوم المكتبة،
1998.) 

  حاطة كاممة يعحيط ون ي تطية ال المدر م الكتاب ون ويو، اك ال مما الدرا يَّة: المناى  تدعيم -

ة بالمعمومات نَّما يتناولو، الذِّي بالمواوع الخاصَّ  من المعمومات ممكن قدر ودن  عم  ياتمل وا 

رورية،  يعوظِّ  يجب ون واالمتياز، النَّوعية الكفا ة نادي تعميمم برنام  وي وأنَّ  ذلك، وعم  الاَّ
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تترك لممادَّة اء ا ية والمفاىيم االتجاىات يحدِّد عام كإطار المدر مّ  الكتاب ية الدِّرا يَّة، وع  الحرِّ

 يتَّاح ىنا ومن المتواورة بالمكتبة، التَّعمم مصادر من بنف و المعمومات عن والتَّنقيب لمبحث لمطَّالب

 التَّعميمية وبعادىا وخدمة المناى  الدرا يَّة، لتدعيم المكتبة بو تقوم ون ت تطية الذي لدَّورا وىميَّة

 .والنَّف ية والتَّربوية
 ويتحدَّد .المعمومات ومراكز المكتبات ونواع جمية وم اء ا يَّة الخدمات من وىم المرجعيَّة: الخدمة -

 وم والتَّوجيو والم اعدة المة مة، المصادر  ل  اإلرااد وو المطموبة، المعمومات تقديم وم مجاليا

 مصادرىا من المعمومات  يجاد ونّ  " يقولون كما ويم منيا، المعمومات وا تخراج ا تخداميا كيفيَّة

 (.2112المختمفة حالبزاوي، 
رااد  طار وم المكتبات تقدميا خدمات وىم :(Bibliographyالببميوجراوية ح الخدمة -  توجيو وا 

ة بمواوع المعمومات عم  الحصول وم تفيدىم ون يمكن التم المواد  ل  ينالم تفيد  وو الخاصَّ

 توجيو المكتبة، وو  ل  وعايفت التم الجديدة بالمواد وتعريفيم إلحاطتيم وو معينة، مواوعات

 وو بأحداث جارية، تتَّصل بمواوعات تتّعما مواد من المكتبة وم يتووَّر ما  ل  وانتباىيم ونظارىم

 (.2112تاريخيَّة حالبزاوي، وو قوميَّة وو دينيَّة نا باتم

 مكمِّمة لخدمة خدمة ءنَّيا تعتبر وذلك، الميمَّة الخدمات من تعدّ  :واال تن اخ التَّصوير خدمات -

ة اإلعارة،  التَّعامل من ال َّيل ووصبح وا ة، باكل واال تن اخ التَّصوير آالت انتارت ون بعد خاصَّ

 من وااحة ن خ ا تخراج الم تفيدون من يتمكَّن وبذلك ونف يم. الم تفيدين لقب من حت  معيا،

 وكثر، وو تصوير آلة تقتنم المكتبة ون المفيد ومن تمام ا، اءصل والوثا ا، تااىم النُّصوص

 (.2112الم تعيرين حالبزاوي،  باحتياجات لمووا 

 المكتبات، بيا تيتم ون يجب التِّم اتالخدم وىم من  "اإلنترنت " خدمة تعتبرا:  اإلنترنتة ا خدم -

الخدمات  من العديد تقديم وم التَّعمميَّة التَّعميمية العمميَّة م اندة وم كبير دور من ليا لما
 "اإلنترنت" ابكة وىميَّة وتظير وتعزيزىا. الدِّرا يَّة المناى  تدعيم وم ت اعد التِّم المعموماتيَّة
 الدَّوريات، وم المناورة والبعحوث الدِّرا ات عم  الحصول تَي ِّر ونَّيا وم (،2114الحم،  لدب حعبد

عيم الدِّرا ية، المناى  تعزيز وم المعمِّمين تع اعد، و وقت ويّ  وم تاجِّ ويما  الخبرات تبادل عم  وع
 العممية المادَّة عم  الحعصول ميارات، وتعمل عم  تنمية اءخرب الثَّقاوات مة والتَّعامل بينيم،

 .ىي ة التدريس ووعاا الطَّمبة  باحتياجات وربطيا ياوتوظيف

 مربرات تدرٓب الطلب٘ علٙ مَارات اخلدمات املهتبٔ٘:

ن مبررات تدريب الطمبة عم  ميارات الخدمات المكتبية تنبة من التحديات التم تواجو          
 وتتمثل ىذه التحديات ويما يأتم: وخصا م المكتبة وم العصر الذي تعيش ويو
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 ّاًل: االىفذار املعريف.أ

ثورة تتميز بالنمو المتزايد وال رية وم المعمومات والمعار  المختمفة  يجتاح العصر الحالم         
كل  المجاالت. حيث وصبحت المعمومات تتدوا وتنتار وتت ابا لموصول  ل  م تقبميا وم وم كاوة

المعمومات والمعروة  م  امتةكمكان وو  وي وقت يريدونو. و يكون الصراع وم ىذا العصر ع
اءخرب، ومن يممك المعمومات الصحيحة  وتنظيميا وتوزيعيا وكثر من الصراع عم  الثروات والموارد

وال يطرة وم عالم متعير ي تند عم  العمم وم كل ائ وال  وم الوقت المنا ب يممك عناصر القوة
ىذا العصر ىو عصر المعمومات؛ وي  برز ت مياتووالعاوا ية. ولذلك وإنو من  ي مح باالرتجال

المواقة  الذي يعتمد عم  المعمومات وم البحث والتطور والتقدم واتخاذ القرارات وم مختم  العصر
 (.2111حزايد،  وعم  كاوة الم تويات

ندماج وبواب الطرا ال ريعة لممعمومات، وإن اإل  تفتح التماءدوات  بحد ولما كانت المكتبة ىم       
 ومعالية، مما يحتم عم  وخصا م المعمومات ون يبدو ب رعة  ة المعمومات يتطمب قدراتوم مجتم

 تمكنو من تطوير نف و، حيث ون االزدياد وم صنة المعروة التم لم ي با ليا مثيل،   تراتيجيةبنا  

ل م تبعدا  ال من خة  جعل اإلحاطة بما ي تجد من معمومات وم ميادين التخصص ومرا  يكاد ون يكون
التطورات. وتكي  وخصا م المكتبة مة  التدريب الم تمر، الذي يعد من وىم ال بل لمتابعة تمك

ال يأتم  ال بإتقان طرا الوصول  لييا، وتحميميا واال تفادة  المعروة المتزايدة و رعة تدوا المعمومات
 (.2112، يعبد اليادح الم تفيدين. ويتطمب ذلك تدريب م تمر منيا وتقديميا  ل 

 . االتصاالت ثاىًٔا: ثْرٗ تهيْلْدٔا

والمعمومات ثورة مصاحبة ليا وم مجال االتصاالت وتكنولوجيا  يرتبط بالثورة وم مجال المعروة       
الحاجة  ل  تخزين المعمومات ونقميا. وقد وصبح ىناك العديد من الو ا ل  المعمومات، حيث دعت

العديد من وجيزة  رة اءراية. واة عن ذلك قد ظيرتتبث المعمومات وم اءجوا  المحيطة بالك التم
نتاجيا بكل صورىا. والاك  المعمومات التم تعمل عم  اختزان المعمومات وا ترجاعيا بكميات ىا مة وا 

وتأثيراتيا عم  المكتبات ومؤ  ات المعمومات. مطالبة  ون ىذه التحوالت التكنولوجية تمق  بظةليا
  ط المعموماتية، ولذلك البد ون يمتمك وخصا م المعمومات المياراتالو ا بأن تتعامل مة انتاار

تمكنو من تحقيا خدمة  والقدرات الةزمة لمتعامل مة الو ا ط التكنولوجية المتطورة بطريقة  ريعة
التكنولوجيا وال يطرة عم  تقنيات البحث عن  متميزة. وعم  وثر ذلك وان التعيرات المتتالية وم مجاالت

النظر بجدية وم تطوير وتح ين كل عناصر العممية التدريبية. ومم  يحتم ذلك ارورة  عادةالمعمومة 
عميو ون  المكتبة يقتصر وم عممو عم  التعامل مة الكتاب وو الكممة المطموبة، بل وصبح يعد وخصا م

بد عح المعمومات العصرية يتعامل مة عدد من التكنولوجيات الحديثة والتم وصبحت جز  من مؤ  ات
 (.2101، يالياد
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دارة المكتبات  :الجودة الااممة وا 
واالجتماعية ومنيا مجال عمم  اإلن انيةلقد ا تخدمت  دارة الجودة الااممة وم مجال العموم 

اليد  كان من تنفيذىا  ل  التح ين  واإلجرا اتالمعمومات والمكتبات بتطبيا مجموعة من المعايير 
 ل  المواصفات والخصا ص المتوقعة وم العمميات الفنية  ءحياناالم تمر كما ونيا تاير وم وغمب 

 متكاممةالتم تتحقا من خةل تمك المواصفات  ذ ون الجودة الااممة توور ودوات وو اليب  واءناطة
ت اعد المكتبات عم  تحقيا نتا   وخدمات مراية ومقد كان االىتمام بإدارة الجودة الااممة وم 

صناعية  ووتجارية  مناآتالمكتبات وخصوصا المكتبات الجامعية  ىدهعل المكتبات اليعنم ون تج
نما كان اليد  منيا تح ين وم خدماتيا  ت ع   ل  مااعفة ورباحيا عن طريا تح ين منتجاتيا، وا 
التم تقدميا.ولكن ما ينبعم ون ي تفيد منو ىو تطوير و اليب اإلدارة لتحقيا الجودة وم المخرجات 

( وما بالن بة  ل  وىم 2112التم ت ع   ليو مؤ  ات المعمومات حاليادي،  وىو اليد  اء م 
 (:2102حعبيد،  وىداويا اء ا ية وم مجال المكتبات والمعمومات وتتامن اآلتم

والتوجييات التم تامن ليم ح ن  ير العمل  واإلجرا ات مداد العاممين بالتنظيم  -
 بالكفا ة المطموبة.

 درجة ممكنة. بأعم والتركيز المتناىم عم  اراا ة تحقيا متطمبات الم تفيد  -
 . نتاجية وكثر و يلتحفيز العاممين عم  ودا  العمل بطريقة  -
تحقيا التميز من خةل بنا  عناصر الميزة التناو ية وي ال با والتطور والتوقة  -

 الم تمر لمتعير والتطوير وم رغبات العمل.
 تقميل التم  وتخفيض وترات التوقيت. روة كفا ة اءدا  ومعدالتو بما ينعكس عم  -
 .اءعمالتخفيض الوقت الةزم النجاز  -
 تقديم الخدمة وم الوقت المنا ب. -
 تدريبايكون ىناك التزام من قبل  دارة المكتبة وىنا يتطمب  ونولكم يتم تحقيا ذلك يجب         

الم تفيد  روي تماع  ل  واال المختمفة اءنظمةاامة لجمية العاممين وم المكتبة ودرا ة تحميل 
عادة  تصميم الخدمة لتحقيا راا الم تفيد بصفة م تمرة. وا 

الجودة الااممة وم المكتبات ومراكز  إلدارة وخرب وىدا ( 2100ح عبد اهلل واا ولقد           
 بنا  - لممكتبات ومراكز المعمومات اءجلالتخطيط اال تراتيجم قصير وطويل   يجاد المعمومات. وىم:

تووير  دارة مالية جيدة مرتبطة ارتباطا  - تحديد رؤية ور الة المكتبات - القدرات المؤ  ة لممكتبات
 تح ين بي ة العمل.- ثيقا بتنمية المقتنيات بالمكتباتو 

 األشاشٔ٘متطلبات تطبٔل إدارٗ اجلْدٗ الشامل٘ باملهتبات ّمسآاِ 

االعتبار عند تطبيا  عينتؤخذ ب ( المتطمبات اء ا ية التمMasters,2008لقد وواح ح
ظيمية تيي ة مناخ العمل والثقاوة التن : مت دارة الجودة الااممة بالمكتبات ومراكز المعمومات وام

 دارة واعمية لمموارد  - جودة من خةل نتا   قابمة لمقياسقياس اءدا  لم - لممكتبات ومراكز المعمومات
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 -كاوة اءوراد العاممين بالمكتباتتعميم وتدريب م تمرين ل- باتالجياز اإلداري والفنم بالمكتالبارية ب
 تبين ونماط قيا ية منا بة لنظام  دارة الجودة الااممة تكفميا المؤ  ة اءم التابعة ليا ىذه المكتبات

تأ يس نظام معمومات دقيا  - يود المبذولة لتح ن م توب اءدا مااركة جمية العاممين وم الج-
 الااممة.إلدارة الجود 

عند تطبيا نظام  دارة الجودة الااممة وم المكتبات ومراكز  (2112ووواح الخطيب ح
ر الم تمرين وم تحقيا جودة ودا  عالية مة التح ين والتطوي المعمومات  و  تحقيا المزايا اآلتية:

لمعنية مة تعزيز الرغبة لدب اإلدارة العميا لحل ماكةت الجودة وم المكتبة ا - كاوة مراحل العمل
ن وجذب االحتفاظ بالم تفيدين الحاليي - قا ا كأ اس التخاذ القرار الصحيحالتركيز عم  الح

تقميل دورات العمل مة  - والاعور بالم ؤولية لدب العاممينبنا  اإلح اس الفعمم  - م تفيدين جدد
وم  م باكل وااح براز العمل الجماع - ة وترايد ووال وم ا تيةك الطاقةتعميل الفوارا المادي

بات اإل يام وم تح ين نظام االتصاالت وم المكتبة مة المكت- المكتبة مة تح ين بي ة العمل
 اإل يام وم تطوير مقاييس اءدا .- المناظرة وم اءىدا  والتخصص

 باملهتبات الشامل٘ اجلْدٗ إدارٗ ىظاو تطبٔل مربرات

 دارة الجودة وم المكتبات، منيا  ىنالك العديد من المبررات واء باب لتطبيا نظام  
 النيا ية الحصيمة وى  المعمومات خدمات و  المتمثمة باإلنتاجية الجودة ارتباط (:Manalini, 1999ح

 التم الفنية العمميات كاوة وم بالامولية الجودة نظام اتصا  - والمكتبات المعمومات وجود مراكز من

 - المعمومات عصر  مات من  مة وىم ، الجودة نظام يةعالم - المعمومات والمكتبات مراكز تقدميا

 نظام تطبيا نجاح - المطموبة الجودة تحقيا وم ال ا دة اإلدارية واء اليب اءنظمة بعض جدوب عدم

 . وم الدول المتقدمة والمكتبات المعمومات مراكز من العديد وم الااممة الجودة
 باتجماالت تطبٔل إدارٗ اجلْدٗ الشامل٘ يف املهت

حالزىيري،   ن وىم المجاالت التم يمكن ون تطبا وييا  دارة الجودة الااممة وم المكتبات ىم
قياس راا  - قياس ودا  خدمات المعمومات وم المكتبة - قياس ودا  العاممين وم المكتبة (:2119

كتبة ومدب الفنية وم الم اإلجرا اتقياس  - قياس واعمية  دارة المكتبة - الم تفيدين من المكتبة
الجاىزة وم معالجة التطبيقات  اءنظمةقياس ودا   - اعتمدىا عم  المعايير والمواصفات العالمية

 يزو الدولية.دىا عم  المعايير ومواصفة اءاالببميوغراوية ومدب اعتم
 معآري اجلْدٗ الشامل٘ فٙ املهتبات

 ياددطمة بددو القددا مين عمدد  المكتبددات ن تددووير الخدددمات ذات الجددودة العاليددة ىددو الدددور الددذي         
عمميدة  عمد  متطمبدات الم دتفيدين المتناميدة، وكدذا تعقدد اإلمكانقدر  لإلجابةومراكز المعمومات، وذلك 

الحدادة الم دمطة عمد   تووير المعمومات . وىذا مايجعل ارورة م دايرة ميدارات التصدر  ىدذه الطمبدات
التصدر  الجيدد. ، والمكتبدة  د حدان ال دتعةل تقنيداتالخدمات المكتبية. لذلك يمكدن القدول ون الوقدت قد
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تتعددرض لمعديددد مددن التعيددرات الداخميددة منيددا والخارجيددة وددم م دداحة  كددذلك تعتبددر مؤ  ددة ناميددة، حيددث
 .التعطية والنااط

ذا نظرنا  ل  وىدددا  الجدودة الاداممة، وإنندا ن دتطية مدن خةليدا تمخدديص وىددم وىدددا   دارة و          ا 
الزيدادة القصدوب لفاعميدة النظدام  ا دتخةص بمدا يمدم:( 2110المكتباتحح دين،  اممة وددمالجدودة الدا

زيدادة الثقدة بدين  - لواادح لمتطمبدات المجتمدة وتوقعاتدوالفيدم ا ا دتخةص - اإلداري الحدالم لممكتبدة
 مقدم الخدمة والم تفيد منيا.

 : أٍداف اجلْدٗ الشامل٘ يف املهتبات ّمرانس املعلْمات

 دتراتيجم قصدير وطويدل التخطديط اإل :ديد من وىدا  الجودة الااممة تتمثل بمدا يمدمالعك لىنا
تحديدد   - بنا  القددرات الوظيفيدة لممكتبدات ومراكدز المعمومدات وتح دين بي دة العمدل - اءجل لممكتبات

ارة تدووير  د - تقدويم اءدا  بالمكتبدات ومراكدز المعمومدات - رؤية ور الة لممكتبدات ومراكدز المعمومدات
 رادا  الم دتفيدين مدن  - ماليدة جيددة مرتبطدة بق دم تنميدة المقتنيدات بالمكتبدات ومراكدز المعمومدات

حدوث تعيير وتطوير وم و موب اإلدارة وجدودة اءدا  بالمكتبدات ومراكدز  - المكتبات وتمبية احتياجاتيم
 .الكمفةاختصارىا من حيث الوقت و من  جرا ات العمل الروتينية و  المعمومات والتقميل

 :ميَر البشح

لطمبة ق م عمم المني  الوصفم التحميمم لبنا  قا مة بالميارات الةزمة  تم ا تخدام
التدريبية و  ميارات الخدمة المكتبية لطمبة التربية اء ا ية  ثم تحديد احتياجات  ، ومنالمكتبات

 ق م عمم المكتبات بدولة الكويت
 :جمتنع البشح 

 ية طمبة كمية التربية اء ا ية وم دولة الكويت.من جم بحثتكون مجتمة ال
 :عٔي٘ البشح

( طالبا  وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العاوا ية الب يطة من 011من ح بحثتكون عينة ال        
 طمبة التربية اء ا ية وم دولة الكويت موزعين عم  كاوة الم تويات الدرا ية والتخصصات.

 :البشح ّصف عٔي٘ 
( : خظبئض ػُُخ انجحث1)خذول سقى   

 اإلخًبنٍ انُغجخ انًئىَخ انؼذد فئبد انًزغُش انًزغُش

 انُىع
 %11 11 ركش

111 
 %93 93 أَثً

 انفشقخ انذساعُخ

 %93 93 انفشقخ األونً

111 
 %32 32 انفشقخ انثبَُخ

 %39 39 انفشقخ انثبنثخ

 %31 31 انفشقخ انشاثؼخ
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 أداٗ البشح

 االستٔادات التدرٓبٔ٘إشتباىُ حتدٓد 

وا ددتطةع  لبحددثبعددد االطددةع عمدد  اءدب التربددوي والدرا ددات ال ددابقة المتعمقددة بماددكمة ا     
عددن طريددا طددرح وا ددتطةع روب ىي ددة التدددريس بالكميددة   اء ا دديةطمبددة كميددة التربيددة عينددة مددن  روي

الخاصددة الميددارات ب مددة بنددا  قاتددم الطددابة غيددر الر ددمم  والمقددابةت الاخصددية ذات عمددييماء دد مة 
ومدن ثدم القيدام ببندا  اال دتبانة ودم  اء ا ديةطمبة كميدة التربيدة الواجب تواورىا لدب  بالخدمة المكتبية

 اآلتية: او  قا مة الميارات ووا الخطوات

 تحديد اءبعاد الر ي ية التم اممتيا اال تبانة. -

 صياغة الفقرات التم تقة تحت كل بعد. -

 ( وقرة 66نة وم صورتيا اءولية والتم اممت ح عداد اال تبا -

وعادا  ىي دة تددريس  ( من المحكمين التربدويين بعاديم2عرض قا مة الميارات واال تبانة عم  ح -
 41ولقدد تدم تحديدد المعيددار ح يبدين وعاددا  لجندة التحكديم. ( 0ح والممحدا رقدم جامعدة الكويدتودم 

 تيارىا.%( لمحكم عم  االحتياجات التدريبية التم تم اخ

 وبعد  جرا  التعديةت التم ووصد  بيدا المحكمدون، تدم تعدديل وصدياغة بعدض الفقدرات وقدد بمد 
لكدل وقدرة  وبعداد، حيدث وعطد   دتة( وقرة موزعة عم  66عدد وقرات اال تبانة بعد صياغتيا النيا ية ح

التربيددة وزن مدددرج ووددا  ددمم متدددرج ربدداعم لتحديددد م ددتوب االحتياجددات التدريبيددة لدددب طمبددة كميددة 
اء ا ية وم او  معايير الجودة الااممة بدولة الكويت وتنحصدر درجدات وودراد عيندة الدرا دة مدا بدين 

 درجة ( 6 -0ح
 الصدم الظاٍرٖ:-

تدم التحقدا مددن الصددا الظداىري لة ددتبيان الخداص باالحتياجدات التدريبيددة مدن خدةل عددرض   
صدين ، ومجموعدة مدن الخبدرا  ودم مجدال ذلك اال تبيان عم  عددد مدن وعادا  ىي دة التددريس المتخص

اءعمدددال المكتبيدددة ، بيدددد  اال دددتفادة مدددن آرا يدددم واءخدددذ بتعميقددداتيم حدددول طبيعدددة عناصدددر وعبدددارات 
اال ددتبيان ، لمتأكددد مددن مدددب كفايتيددا وتعبيرىددا عددن المقصددود منيددا ، وتحديددد مددا  ذا كانددت توجددد حاجددة 

يةت عمييددا ، واددة  عددن التأكددد مددن واددوح إلادداوة وو حددذ  بعددض العبددارات ، وو  جددرا  بعددض التعددد
. وودم ادو  المقدابةت البحدثو ةمة صياغة العبارات من الناحية المعوية وعةقتيا المباادرة بموادوع 

بتعددديل بعدددض الفقددرات وحدددذ  بعادديا ا دددتنادا   لدد  اتفددداا آرا   تدددمالتددم تمدددت مددة ىدددؤال  المحكمددين 
 المحكمين حول تمك التعديةت. 

 تصام الداخلٕ(:صدم البياء )اال -

عمددد  ح ددداب معامدددل االرتبددداط  تدددم االعتمدددادلمتأكدددد مدددن صددددا االت ددداا الدددداخمم لة دددتبيان 
بدين العبدارات المعبدرة عدن كدل محدور مدن محداور اال دتبيان وبدين   Pearson Correlationالتواوقم

عمدد   ياناال ددتبتددم توزيددة الدرجددة الكميددة لممحددور الددذي يتاددمن ىددذه العبددارات ، ولتحقيددا ذلددك العددرض 
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مفدردة ، وبعدد جمدة البياندات مدن ىدذه العيندة ، ( 21ح عينة ا تطةعية من مجتمة الدرا ة قواميدا مدن
 تحميميا ، ويمكن عرض نتا   الصدا البنا م لة تبيان ومحاوره ويما يمم: تم

 املَارات التهيْلْدٔ٘:  ( أ

ول( : يؼبيالد االسرجبط ثٍُ انفقشاد وانذسخخ انكهُخ نهًحىس األ3خذول )  

)انًهبساد انزكُىنىخُخ(   

 انًحىس األول: انًهبساد انزكُىنىخُخ

 سقى 

 انؼجبسح 

يؼبيم 

 االسرجبط

 سقى 

 انفقشح 

يؼبيم 

 االسرجبط

 سقى 

 انفقشح 

يؼبيم 

 االسرجبط

1 11219* 1 110.0* 11 11202* 

3 112..* . 11019* 13 11211* 

9 11233 8 1102.* 19 112.1* 

0 11212* 3 11232* 
 

2 11231* 11 11231* 

( أو أقم11121َشُش انشيض )*( إنً دالنخ يؼبيم االسرجبط إحظبئُبً ػُذ يغزىي يؼُىَخ )  

معامةت االرتباط بين متو ط العبارات الخاصة ( ال ابا ون 2ويتاح من نتا   الجدول رقم ح 
و  1.602لمتو ط العام لمميارات التكنولوجية ككل تتراوح بين حبالميارات التكنولوجية ، وبين ا

( وو وقل ، اءمر الذي ياير  ل  1.16( وىم جميعيا دالة  حصا يا  عند م توب معنوية ح1.694
 تمتة عبارات بعد حالميارات التكنولوجية( بدرجة جيدة من الصدا البنا م.

 املَارات الفئ٘:  ( ب

ثٍُ انفقشاد وانذسخخ انكهُخ نهًحىس انثبٍَ ( : يؼبيالد االسرجبط9خذول )  

 )انًهبساد انفُُخ(

 انًحىس انثبٍَ: انًهبساد انفُُخ

  سقى

  انؼجبسح

 يؼبيم

 االسرجبط

  سقى

  انفقشح

 يؼبيم

 االسرجبط

  سقى

  انفقشح

 يؼبيم

 االسرجبط

1 1122.* 1 11083* 11 11291* 

3 11223* . 11202* 13 11031* 

9 11031* 8 11293* 

 0 11232* 3 112..* 

2 11213* 11 11031* 

 ( أو أقم1 1112َشُش انشيض )*( إنً دالنخ يؼبيم االسرجبط إحظبئُبً ػُذ يغزىي يؼُىَخ )

( ال ابا ون معامةت االرتباط بين متو ط العبارات الخاصة 2ويتاح من نتا   الجدول رقم ح 
( وىم 1.696و  1.621فنية ككل تتراوح بين حبالميارات الفنية ، وبين المتو ط العام لمميارات ال

( وو وقل ، اءمر الذي ياير  ل  تمتة عبارات بعد 1.16جميعيا دالة  حصا يا  عند م توب معنوية ح
 حالميارات الفنية( بدرجة جيدة من الصدا البنا م.
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 مَارات اإلعداد الببلْٔغرايف:  ( ز

انكهُخ نهًحىس انثبنث ( : يؼبيالد االسرجبط ثٍُ انفقشاد وانذسخخ0خذول )  

 )يهبساد اإلػذاد انججهُىغشافٍ(

 انًحىس انثبنث: يهبساد اإلػذاد انججهُىغشافٍ

  سقى
  انؼجبسح

 يؼبيم
 االسرجبط

  سقى
  انفقشح

 يؼبيم
 االسرجبط

  سقى
  انفقشح

 يؼبيم
 االسرجبط

1 11213* 0 11032* . 11083* 

3 11013* 2 11238* 
 

9 11133* 1 11293* 

 ( أو أقم1 1112نشيض )*( إنً دالنخ يؼبيم االسرجبط إحظبئُبً ػُذ يغزىي يؼُىَخ )َشُش ا

( ال ابا ون معامةت االرتباط بين متو ط العبارات 6ويتاح من نتا   الجدول رقم ح
 1.602الخاصة بميارات اإلعداد الببميوغراوم ، وبين المتو ط العام لتمك الميارات ككل تتراوح بين ح

( وو وقل ، اءمر الذي ياير  ل  1.16م جميعيا دالة  حصا يا  عند م توب معنوية ح( وى1.422و 
 تمتة عبارات بعد حميارات اإلعداد الببميوغراوم( بدرجة جيدة من الصدا البنا م.

 املَارات اإلدارٓ٘:  ( د

( : يؼبيالد االسرجبط ثٍُ انفقشاد وانذسخخ انكهُخ نهًحىس انشاثغ2خذول )  

َخ()انًهبساد اإلداس  

 انًحىس انشاثغ: انًهبساد اإلداسَخ

  سقى
  انؼجبسح

 يؼبيم
 االسرجبط

  سقى
  انفقشح

 يؼبيم
 االسرجبط

  سقى
  انفقشح

 يؼبيم
 االسرجبط

1 11211* 2 11239* 3 11281* 

3 11083* 1 11298* 11 11219* 

9 11201* . 11290* 11 11019* 

0 11039* 8 11011*  

 ( أو أقم1 1112ؼبيم االسرجبط إحظبئُبً ػُذ يغزىي يؼُىَخ )َشُش انشيض )*( إنً دالنخ ي

( ال ابا ون معامةت االرتباط بين متو ط العبارات الخاصة 6ويتاح من نتا   الجدول رقم ح 
( 1.621و  1.601بالميارات اإلدارية ، وبين المتو ط العام لمميارات اإلدارية ككل تتراوح بين ح

( وو وقل ، اءمر الذي ياير  ل  تمتة عبارات 1.16د م توب معنوية حوىم جميعيا دالة  حصا يا  عن
 بعد حالميارات اإلدارية( بدرجة جيدة من الصدا البنا م.

 مَارات حتلٔل ّصٔاغ٘ إشرتاتٔذٔات البشح: ٍـ( 

( : يؼبيالد االسرجبط ثٍُ انفقشاد وانذسخخ انكهُخ نهًحىس انخبيظ1خذول )  

رُدُبد انجحث()يهبساد رحهُم وطُبغخ إعزشا   

انًحىس انخبيظ: يهبساد رحهُم وطُبغخ 
 إعزشارُدُبد انجحث

  سقى
  انؼجبسح

 يؼبيم
 االسرجبط

  سقى
  انفقشح

 يؼبيم
 االسرجبط

1 11092* 0 11111* 

3 11.30* 2 1123.* 

9 1123.*  

 ( أو أقم1 1112َشُش انشيض )*( إنً دالنخ يؼبيم االسرجبط إحظبئُبً ػُذ يغزىي يؼُىَخ )
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( ال ابا ون معامةت االرتباط بين متو ط العبارات 4ويتاح من نتا   الجدول رقم ح  
الخاصة بميارات تحميل وصياغة   تراتيجيات البحث ، وبين المتو ط العام لتمك الميارات ككل تتراوح 

( وو وقل ، اءمر 1.16( وىم جميعيا دالة  حصا يا  عند م توب معنوية ح1.626و  1.626بين ح
لذي ياير  ل  تمتة عبارات بعد حميارات تحميل وصياغة   تراتيجيات البحث( بدرجة جيدة من ا

 الصدا البنا م.
 املَارات الشخصٔ٘ الالزم٘ لتكدٓه اخلدم٘ املهتبٔ٘:  (ّ 

( : معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية لممحور السادس7جدول )  

خ انًكزجُخ()انًهبساد انشخظُخ انالصيخ نزقذَى انخذي   

 انًحىس انغبدط: انًهبساد انشخظُخ انالصيخ نزقذَى انخذيخ انًكزجُخ

  سقى

  انؼجبسح

 يؼبيم

 االسرجبط

  سقى

  انفقشح

 يؼبيم

 االسرجبط

  سقى

  انفقشح

 يؼبيم

 االسرجبط

1 11023* 0 11233* . 11.31* 

3 11131* 2 1121.* 8 1122.* 

9 11210* 1 11208*  

 ( أو أقم1 1112دالنخ يؼبيم االسرجبط إحظبئُبً ػُذ يغزىي يؼُىَخ ) َشُش انشيض )*( إنً

( السابق أن معامالت االرتباط بين متوسط العبارات الخاصة 7ويتضح من نتائج الجدول رقم )  
بالميارات الشخصية الالزمة لتقديم الخدمة المكتبية ، وبين المتوسط العام لتمك الميارات ككل تتراوح بين 

( أو أقل ، األمر الذي .252( وىي جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )25700 و 254.0)
يشير إلى تمتع عبارات بعد )الميارات الشخصية الالزمة لتقديم الخدمة المكتبية( بدرجة جيدة من 

 الصدق البنائي5
 ثبات االشتبٔاٌ:  -

والتحقدق (  Cronbach's Alphaمعامدل كرونبداخ ألفدا )تدم اسدتخدام لمتأكدد مدن ابدات االسدتبيان 
مدن قدددرة عباراتددو عمدى الحصددول عمددى بياندات متقاربددة مددن المبحدواين بددي حالددة تكدرار تطبيقددو عمددى عينددة 

 ( التالي نتائج اختبار الابات: 8أو عينات أخرى من نفس المجتمع ، ويوضح الجدول رقم ) البحث
جُبٌ( : يؼبيم انثجبد )كشوَجبخ أنفب( نًحبوس االعز8خذول سقى )  

 (يؼبيم انثجبد ) ػذد انؼجبساد أثؼبد االعزجُبٌ و

 9..11 19 انًهبساد انزكُىنىخُخ (1

 11.11 13 انًهبساد انفُُخ (3

 11.29 . يهبساد اإلػذاد انججهُىغشافٍ (9

 11.31 11 انًهبساد اإلداسَخ (0

 11813 2 يهبساد رحهُم وطُبغخ إعزشارُدُبد انجحث (2

خ انالصياااااخ نزقاااااذَى انخذياااااخ انًهااااابساد انشخظاااااُ (1

 انًكزجُخ
8 11.13 

 11.32 21 االعزجُبٌ ككم
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( ال ددابا ون ا ددتبيان الدرا ددة بمحدداوره ال ددتة يتمتددة 2ويتاددح مددن بيانددات الجدددول رقددم ح
( 1.6بدرجة ثبات جيدة وذلك كما يتبين من قيم معامةت ولفا كرونباخ والتم تجاوزت جميعيدا القيمدة ح

 ول اال تبيان واعتماده وم الدرا ة الميدانية. وىم الحد اءدن  لقب
، يتادح ون البحدثوبنا   عم  ما  با من اختبارات الصدا والثبات لة تبيان الم تخدم وم 

ىددذا اال ددتبيان يتمتددة بدرجددة جيدددة لكددل مددن الصدددا والثبددات اءمددر الددذي ياددير  لدد   مكانيددة تطبيددا 
بددة عمدد  تحميددل البيانددات التددم يددتم تجميعيددا مددن خةلددو، اال ددتبيان ميدددانيا  والوثددوا وددم النتددا   المترت

 .البحثواة  عن  مكانية تعميم تمك النتا   عم  مجتمة 

 ىتائر البشح ّمياقشتَا

مددا ىددم االحتياجددات التدريبيددة لطددةب كميددة والددذي يددنص عمدد  :  ؤال البحددثلإلجابددة عددن  دد
 عايير الجودة الااممة التربية اء ا ية الةزمة لتنمية الخدمات المكتبية وم او  م

، وح دداب الن ددب الم ويددة ال ددتجابات مفددردات والمجمددوع التقددديري ليدداح دداب التكددرارات تددم 
 وددم اء ا ددية التربيددة كميددة طمبددةعمدد  اال ددتبانة الخاصددة بتحديددد االحتياجددات التدريبيددة ل البحددثعينددة 
 :  ويمكن توايح ذلك عم  النحو التالم ، المكتبات عمم تخصص الكويت جامعة

 املَارات التهيْلْدٔ٘:  (1
( اإلحصدا ات الوصدفية لتمدك 9يتامن ذلك البعدد ثدةث عادرة ميدارة، ويوادح الجددول رقدم ح

 الميارات، وذلك كما يمم:
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: اإلحظبءاد انىطفُخ نكم يهبسح يٍ انًهبساد انزكُىنىخُخ(3خذول سقى )  

 المهارات م
احتياج 

 كبير

احتياج 

 متوسط

احتياج 

 قليل

عدم 

 احتياج

جموع الم

 التقديري

المتو

 سط

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

التر

 تيب

االتجاه 

 العام

مهااااارات تو يااااف  (1
التقنياااااااااااااااااااااااااااات 
والتكنولوجيااااااااااات 
المختلفااة واكاكااار 
المسااااااااااااااااااااتحد ة 
واسااااتخدامها ااااا  

 علم المكتبات

98 6 3 2 392 3892 8859 86% 6 
احتياج 
 كبير

مهااااارات التعاماااال  (2
مع قواعد البياناات 

  وغراايةالببلي
95 7 6 2 375 3875 8866 84% 7 

احتياج 
 كبير

مهااااارات التعاماااال  (3
مع الن م اآللية ا  

  المكتبات
91 18 3 5 365 3865 8876 81% 8 

احتياج 
 كبير

مهاااااارات ت اااااميم  (4
  ن ام معلومات

81 4 2 3 393 3893 8868 86% 5 
احتياج 
 كبير

مهاااااارات القااااادر   (5
علااال التعامااال ماااع 

وماات م ادر المعل
  االلكترونية

81 6 2 1 397 3897 8846 87% 4 
احتياج 
 كبير

مهاااارات اساااتخدام  (6
  االنترنت

65 19 18 7 341 3841 8883 95% 11 
احتياج 
 كبير

مهاااارات اساااتخدام  (7
 البريد االلكترون 

59 23 8 18 328 3828 1888 92% 13 
احتياج 
 كبير

مهااارات اسااتخدام   (9
محركاااااات البحااااا  

  نتعبر االنتر
53 32 12 3 335 3835 8891 94% 12 

احتياج 
 كبير

ت ميم مواقع علل  (8
  االنترنت

86 2 1 1 383 3883 8839 89% 2 
احتياج 
 كبير

البحاا  ااا  قواعااد  (18
البياناااااااات بكاااااااااة 

  أنواعها
78 15 3 3 378 3878 8867 83% 9 

احتياج 
 كبير

نقل المعلومات عن  (11
طريق الحاسب 
االلكترون  من 

اشر إلل الن
المستفيد النهائ  
من خالل االنترنت 

والشبكات 
 والوسائط المتعدد 

68 21 7 3 356 3856 8876 98% 18 
احتياج 
 كبير

حوسبة المكتبات  (12
 من خالل برمجية

WINISIS  
86 3 1 8 385 3885 8826 88% 1 

احتياج 
 كبير

التمكن من  (13
استخدام الحاسوب 
ا  معالجة 
الن وص وإدار  

د البيانات قواع
وامن المكتبات 
السبيرانل ا  
 المكتبة االاتراضية

82 5 3 8 398 3898 8848 87% 3 
احتياج 
 كبير

 يفشدح( 111انؼُُخ )ٌ=  •

   011=  0×  111" = 0أػهً يُضاٌ رقذَش نًقُبط نُكشد "× انًدًىع انزقذَشٌ انكهٍ = ٌ  •
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م ىو وجود درجة كبيرة من ( السابق أن االتجاه العا99ويتضح من بيانات الجدول رقم )
، ويتضح من ترتيب األىمية النسبية لتمك  البحثاالحتياج لجميع الميارات التكنولوجية المتضمنة بي 

" قد احتمت المرتبة WINISISالميارات أن الميارة الخاصة بد "حوسبة المكتبات من خالل برمجية 
رة "تصميم مواقع عمى االنترنت" بوزن نسبي %( ، تالىا ميا99األولى بي األىمية النسبية بوزن نسبي )

دارة قواعد البيانات وأمن 98) %( ، ام ميارة "التمكن من استخدام الحاسوب بي معالجة النصوص وا 
%( ، ام ميارة "القدرة عمى التعامل مع 97المكتبات السبيرانى بي المكتبة االبتراضية" بوزن نسبي )

%( ، ام ميارة "تصميم نظام معمومات" بوزن نسبي 97بي )مصادر المعمومات االلكترونية" بوزن نس
%( ، ام ميارة "توظيف التقنيات والتكنولوجيات المختمفة واألبكار المستحداة واستخداميا بي عمم 90)

%( 94%( ، ام ميارة "التعامل مع قواعد البيانات الببميوغرابية" بوزن نسبي )90المكتبات" بوزن نسبي )
%( ، ام ميارة "التعامل مع النظم 99بي قواعد البيانات بكابة أنواعيا" بوزن نسبي ) ، ام ميارة "البحث

%( ، ام ميارة "نقل المعمومات عن طريق الحاسب االلكتروني من 99اآللية بي المكتبات" بوزن نسبي )
%( ، ام 89الناشر إلى المستفيد النيائي من خالل االنترنت والشبكات والوسائط المتعددة" بوزن نسبي )

%( ، وبي المرتبة قبل األخيرة جاءت ميارة "استخدام .8ميارة "استخدام اإلنترنت" بوزن نسبي )
%( ، أما ميارة "استخدام البريد اإللكتروني" بقد احتمت 84محركات البحث عبر اإلنترنت" بوزن نسبي )

 %(805المرتبة األخيرة بي األىمية النسبية بوزن نسبي )
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 : املَارات الفئ٘ (2
اإلحصاءات الوصفية لتمك (92يتضمن ذلك البعد ااني عشرة ميارة، ويوضح الجدول رقم )

 الميارات، وذلك كما يمي:
( اإلحظبءاد انىطفُخ نكم يهبسح يٍ انًهبساد انفُُخ11خذول سقى )  

 انًهبساد و
احزُبج 

 كجُش

احزُبج 

 يزىعط

احزُب

ج 

 قهُم

ػذو 

 احزُبج

انًدًىع 

 انزقذَشٌ
 انًزىعط

ف االَحشا

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انزشرُت

االردبِ 

 انؼبو

 انزظُُف (1
23 13 13 11 93. 913. 1113 83% 11 

احزُبج 

 كجُش

انزظُُف ػهً  (3

 االَزشَذ
11 18 11 11 991 9191 1113 89% 11 

احزُبج 

 كجُش

فهشط  (9

 انًؤنفٍُ
19 18 13 . 99. 919. 1132 80% 3 

احزُبج 

 كجُش

انفهشط  (0

 انًىضىػٍ
28 12 1. 11 931 9131 1111 81% 13 

احزُبج 

 كجُش

انفهشط  (2

 انًظُف
.3 3 . 2 913 9113 1189 31% 1 

احزُبج 

 كجُش

انفهشعخ  (1

اِنُخ انًزبحخ 

ػهً انخط 

 انًجبشش

81 1 2 8 911 9111 1131 31% . 
احزُبج 

 كجُش

 اإلػبسح اِنُخ (.
.3 39 2 1 91. 911. 112. 33% 9 

احزُبج 

 كجُش

  زضوَذ اِنٍان (8
.0 18 . 1 912 9112 1111 31% 0 

احزُبج 

 كجُش

األَشطخ يٍ  (3

انؼبة رًُُخ 

انزكبء 

وانًهبساد 

انؼقهُخ 

)أعجىػٍ( ) 

ثقبفٍ/ 

رشفُهٍ/ 

 (رُبفغٍ

89 13 0 1 9.. 91.. 112. 30% 3 
احزُبج 

 كجُش

انزكشُف /  (11

 انًكبَض
.0 19 8 2 921 9121 1180 83% 8 

احزُبج 

 كجُش

ُف رىظ (11

انزقُُبد 

انزشثىَخ 

كجشايح 

انزؼهُى ػٍ 

ثؼذ وانجشايح 

انًذػًخ 

ثبنحبعت 

 االنً

30 9 3 1 931 9131 1100 38% 1 
احزُبج 

 كجُش

خذيخ اإلحبطخ  (13

 اندبسَخ
.9 18 8 1 919 9119 1118 31% 2 

احزُبج 

 كجُش

 يفشدح( 111انؼُُخ )ٌ=  •

   011=  0×  111" = 0بط نُكشد "أػهً يُضاٌ رقذَش نًقُ× انًدًىع انزقذَشٌ انكهٍ = ٌ  •
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( ال ابا ون االتجاه العام ىو وجود درجة كبيرة من 21ويتاح من بيانات الجدول رقم ح
، ويتاح من ترتيب اءىمية الن بية لتمك  البحثاالحتياج لجمية الميارات الفنية المتامنة وم 

م  التعميم عن بعد والبرام  المدعمة الميارات ون الميارة الخاصة بد اتوظي  التقنيات التربوية كبرا
%( ، تةىا ميارة 92ا قد احتمت المرتبة اءول  وم اءىمية الن بية بوزن ن بم حبالحا ب االل 

ااءناطة من العاب تنمية الذكا  والميارات العقمية حو بوعم( ح ثقاوم/ تروييم/ تناو م(ا بوزن 
%( ، ثم ميارة االتزويد اآللما بوزن 92ن بم ح%( ، ثم ميارة ااإلعارة اآلليةا بوزن 96ن بم ح
%( ، ثم ميارة االفيرس 90%( ، ثم ميارة اخدمة اإلحاطة الجاريةا بوزن ن بم ح90ن بم ح

%( ، ثم ميارة االفير ة اآللية المتاحة عم  الخط المباارا بوزن ن بم 90المصن ا بوزن ن بم ح
%( ، ثم ميارة اويرس المؤلفينا بوزن 29ح %( ، ثم ميارة االتكاي  / المكانزا بوزن ن بم91ح

%( ، ووم المرتبة قبل اءخيرة 22%( ، ثم ميارة االتصني  عم  االنترنتا بوزن ن بم ح26ن بم ح
%( ، وما ميارة االفيرس المواوعما وقد احتمت المرتبة 22جا ت ميارة االتصني ا بوزن ن بم ح

 %(.21اءخيرة وم اءىمية الن بية بوزن ن بم ح

 َارات اإلعداد الببلْٔغرايف: م (3
اإلحصا ات الوصفية لتمك (00يتامن ذلك البعد  بة ميارات ، ويواح الجدول رقم ح

 الميارات ، وذلك كما يمم:
(: اإلحظبءاد انىطفُخ نكم يهبسح يٍ يهبساد اإلػذاد انججهُىغشاف11ٍخذول سقى )  

 انًهبساد و

احزُب

ج 

 كجُش

احزُبج 

 يزىعط

احزُبج 

 قهُم

ػذو 

 ُبجاحز

انًدًى

ع 

انزقذَش

ٌ 

انًزىع

 ط

االَحشا

ف 

انًؼُبس

ٌ 

انُغجخ 

انًئى

 َخ

انزشرُ

 ة

االردب

 ِ انؼبو

يهبساد انزؼشف ػهً أدواد  (1

 1191 9188 988 1 1 11 83  االخزُبس
3.

% 
912 

احزُب

ج 

 كجُش

يهبساد إػذاد واعزخذاو  (3

 1128 91.8 9.8 1 2 3 82 األدواد انججهُىغشافُخ
32

% 
1 

احزُب

ج 

 كجُش

يهبساد اخزُبس يظبدس  (9

 1121 9182 982 1 1 9 31  انًؼهىيبد انًُبعجخ
31

% 
2 

احزُب

ج 

 كجُش

يهبساد رحذَذ يغزىَبد  (0

 1198 9139 939 1 1 3 31 انًؼبندخ انفُُخ
38

% 
1 

احزُب

ج 

 كجُش

يهبساد انزًُُض ثٍُ األَىاع   (2

 1192 9131 931 1 3 2 39  انشئُغُخ نًظبدس انًؼهىيبد
38

% 
3 

زُباح

ج 

 كجُش

يهبساد رطجُق انقىاػذ وانُظى  (1

انؼبنًُخ فٍ رُظُى انًظبدس 

انشقًُخ ػهً شجكخ انىاة وفٍ 

انًكزجبد انشقًُخ يثم يؼُبس 

 .دثهٍ نىطف انًظبدس انشقًُخ

31 1 9 1 988 9188 1101 
3.

% 
912 

احزُب

ج 

 كجُش

انىطف وانزكشُف  (.

 1111 91.0 9.0 1 1 11 83  واالعزخالص
30

% 
. 

ُباحز

ج 

 كجُش

 يفشدح( 111انؼُُخ )ٌ=  •

   011=  0×  111" = 0أػهً يُضاٌ رقذَش نًقُبط نُكشد "× انًدًىع انزقذَشٌ انكهٍ = ٌ  •
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ال ابا ون االتجاه العام ىو وجود درجة كبيرة من (00ويتاح من بيانات الجدول رقم ح
اح من ترتيب اءىمية ، ويت البحثاالحتياج لجمية ميارات اإلعداد الببميوغراوم المتامنة وم 

قد احتمت  الن بية لتمك الميارات ون الميارة الخاصة بد اميارات تحديد م تويات المعالجة الفنيةا
%( ، تةىا ميارة االتمييز بين اءنواع الر ي ية 92المرتبة اءول  وم اءىمية الن بية بوزن ن بم ح

االتعر  عم  ودوات االختيار ، وتطبيا ميارتم  جا ت%( ، ثم 92لمصادر المعموماتا بوزن ن بم ح
القواعد والنظم العالمية وم تنظيم المصادر الرقمية عم  ابكة الواب ووم المكتبات الرقمية مثل معيار 

%( ، ثم ميارة ااختيار مصادر 96دبمن لوص  المصادر الرقميةا وم نفس المرتبة بوزن ن بم ح
المرتبة قبل اءخيرة جا ت ميارة ا عداد وا تخدام  %( ، ووم94المعمومات المنا بة ا بوزن ن بم ح
%( ، وما ميارة االوص  التكاي  واال تخةصا وقد احتمت 96اءدوات الببميوغراويةا بوزن ن بم ح

 %(.96المرتبة اءخيرة وم اءىمية الن بية بوزن ن بم ح

 املَارات اإلدارٓ٘:  (4
اإلحصا ات الوصفية لتمك (02قم حيتامن ذلك البعد  حدب عارة ميارة ، ويواح الجدول ر 

 الميارات ، وذلك كما يمم:

( اإلحظبءاد انىطفُخ نكم يهبسح يٍ انًهبساد اإلداسَخ13خذول سقى )  

 انًهبساد و

احزُب

ج 

 كجُش

احزُبج 

 يزىعط

احزُب

ج 

 قهُم

ػذو 

احزُب

 ج

انًدًى

ع 

انزقذَش

ٌ 

انًزىع

 ط

االَحشا

ف 

انًؼُبس

ٌ 

انُغجخ 

انًئى

 َخ

انزشرُ

 ة

االردبِ 

 انؼبو

 1121 9183 983 1 2 2 83 يهبسح إداسح األفشاد فٍ انًكزجبد (1
31

% 
1 

احزُبج 

 كجُش

 1112 91.1 9.1 3 1 1 81 انزؼبيم يغ عدالد انؼهذح (3
30

% 
8 

احزُبج 

 كجُش

يهبسح ركىٍَ انؼالقبد يغ  (9

  انًؤعغبد
83 11 . 1 9.9 91.9 1119 

39

% 
3 

احزُبج 

 كجُش

 يهبساد انزؼشف ػهً انخذيبد (0

 انزٍ رقذيهب انًكزجخ
.8 11 2 1 9.1 91.1 1111 

39

% 
11 

احزُبج 

 كجُش

يهبساد رغىَق خذيبد   (2

  انًؼهىيبد
33 2 3 1 988 9188 1101 

3.

% 
0 

احزُبج 

 كجُش

يهبساد انزؼشف ػهً  (1

االحزُبخبد انًخزهفخ 

  نهًغزفُذٍَ

30 3 9 1 983 9183 110. 
3.

% 
9 

احزُبج 

 كجُش

د اإلدخبل انزؼبيم يغ يغزُذا (.

 واإلخشاج
3. 1 1 1 930 9130 119. 

33

% 
3 

احزُبج 

 كجُش

 1129 9181 981 1 9 11 82 انًؼبيالد انًبنُخ (8
32

% 
. 

احزُبج 

 كجُش

إرجبع انقىاٍَُ واألَظًخ  (3

 وانزؼهًُبد
.3 39 2 1 91. 911. 112. 

33

% 
11 

احزُبج 

 كجُش

 1123 9180 980 3 3 10 80 انزخطُط (11
31

% 
2 

احزُبج 

 كجُش

انزؼبيم يغ ًَبرج اَِضو)  (11

 انزقبسَش(
3. 3 1 1 931 9131 1130 

33

% 
1 

احزُبج 

 كجُش

 مفشدة( 111انعٍنة )ن=  •

   411=  4×  111" = 4أعهى مٍزان تقذٌش نمقٍبس نٍكشت "× انمجمىع انتقذٌشي انكهً = ن  •
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كبيددرة مددن  ل ددابا ون االتجدداه العددام ىددو وجددود درجددة(02ويتاددح مددن بيانددات الجدددول رقددم ح
، ويتاددح مددن ترتيددب اءىميددة الن ددبية لتمددك  البحددثاالحتيدداج لجميددة الميددارات اإلداريددة المتاددمنة وددم 

ا قددد احتمددت المرتبددة اءولدد  وددم الميددارات ون الميددارة الخاصددة بددد االتعامددل مددة نمدداذج اآليددزوح التقددارير(
ات اإلدخدال واإلخدراجا بدوزن %( ، تةىدا ميدارة االتعامدل مدة م دتند99اءىمية الن بية بدوزن ن دبم ح

%( ، ثدم 96%( ، ثم ميارة االتعر  عم  االحتياجات المختمفة لمم تفيدينا بدوزن ن دبم ح99ن بم ح
%( ، 94%( ، ثم ميارة االتخطيطا بدوزن ن دبم ح96ميارة ات ويا خدمات المعموماتا بوزن ن بم ح

، ثدم ميدارة االمعدامةت الماليدةا بدوزن  %(94ثم ميارة اميارة  دارة اءوراد وم المكتباتا بوزن ن بم ح
%( ، ثددم ميددارة اتكددوين 96%( ، ثددم ميددارة االتعامددل مددة  ددجةت العيدددةا بددوزن ن ددبم ح96ن ددبم ح

%( ، ووم المرتبة قبل اءخيرة جا ت ميدارة االتعدر  عمد  92العةقات مة المؤ  ات ا بوزن ن بم ح
ا ميدارة ا تبداع القدوانين واءنظمدة والتعميمداتا %( ، وم92الخدمات التم تقدميا المكتبةا بوزن ن بم ح

 %(.92وقد احتمت المرتبة اءخيرة وم اءىمية الن بية بوزن ن بم ح
 مَارات حتلٔل ّصٔاغ٘ إشرتاتٔذٔات البشح:  (5

اإلحصا ات الوصفية لتمك (02يتامن ذلك البعد خمس ميارات، ويواح الجدول رقم ح
 الميارات، وذلك كما يمم:

 : اإلحظبءاد انىطفُخ نكم يهبسح يٍ يهبساد رحهُم وطُبغخ إعزشارُدُبد انجحث(19خذول سقى )

 انًهبساد و

احزُب

ج 

 كجُش

احزُبج 

 يزىعط

احزُب

ج 

 قهُم

ػذو 

احزُب

 ج

انًدً

وع 

انزقذَش

ٌ 

انًزى

 عط

االَحشا

ف 

انًؼُبس

ٌ 

انُغ

ثخ 

انًئى

 َخ

انزشر

 َت

االردبِ 

 انؼبو

يهبساد رقذَى  (1

خذيبد انجحث 

  انًخزهفخ

.0 12 11 1 913 9113 11.1 
31

% 
3 

احزُبج 

 كجُش

يهبساد انشد ػهً  (3

االعزفغبساد 

انًشخؼُخ انخبطخ 

  ثبنًغزفُذٍَ

23 18 19 11 931 9131 1119 
83

% 
2 

احزُبج 

 كجُش

رقذَى خذيبد  (9

اإلحبطخ اندبسَخ 

وانجث نالَزقبء 

  انًؼهىيبرً

1. 13 11 9 921 9121 1181 
88

% 
9 

احزُبج 

 كجُش

 نكزشوٍَانُشش اال (0
18 10 8 11 901 9101 1111 

82

% 
0 

احزُبج 

 كجُش

إداسح يىاسد   (2

 انًؼهىيبد
31 1 3 1 98. 918. 1101 

3.

% 
1 

احزُبج 

 كجُش

 مفشدة( 111انعٍنة )ن=  •

   411=  4×  111" = 4أعهى مٍزان تقذٌش نمقٍبس نٍكشت "× انمجمىع انتقذٌشي انكهً = ن  •

ابا ون االتجاه العام ىو وجود درجة كبيرة من ل (02ويتاح من بيانات الجدول رقم ح
، ويتاح من ترتيب  البحثاالحتياج لجمية ميارات تحميل وصياغة   تراتيجيات البحث المتامنة وم 
ا قد احتمت المرتبة اءول  اءىمية الن بية لتمك الميارات ون الميارة الخاصة بد ا دارة موارد المعمومات

%( ، تةىا ميارة اتقديم خدمات البحث المختمفة ا بوزن ن بم 96بم حوم اءىمية الن بية بوزن ن 
%( 22%( ، ثم ميارة اتقديم خدمات اإلحاطة الجارية والبث لةنتقا  المعمومات ا بوزن ن بم ح90ح
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%( ، وما ميارة االرد 26، ووم المرتبة قبل اءخيرة جا ت ميارة االنار اإللكترونما بوزن ن بم ح
ت المرجعية الخاصة بالم تفيدينا وقد احتمت المرتبة اءخيرة وم اءىمية الن بية عم  اال تف ارا
 %(.22بوزن ن بم ح

 

 :الاخصية الةزمة لتقديم الخدمة المكتبيةالميارات  (1
اإلحصاءات الوصفية لتمك الميارات (94يتضمن ذلك البعد امان ميارات ، ويوضح الجدول رقم )

 ، وذلك كما يمي:
اإلحصاءات الوصفية لكل ميارة من الميارات الشخصية الالزمة لتقديم الخدمة  :(94جدول رقم )

 المكتبية
احتياج  الميارات م

 كبير
احتياج 
 متو ط

احتياج 
 قميل

عدم 
 احتياج

المجموع 
 التقديري

االنحرا   المتو ط
 المعياري

الن بة 
 الم وية

االتجاه  الترتيب
 العام

 تكىٌه مهبسات (9

 فئبت مع عالقبت

  معانمجت
62 02 21 01 313 3113 1113 31

احتياج  . %
 كبير

 مع انتعبمم مهبسات (0

77 1116 3113 313 04 06 06 66  اَخشٌه

احتياج  8 %
 كبير

36 1143 3133 333 0 2 01 26  انزاتً انتعهٍم مهبسات (9

احتياج  112 %
 كبير

 ابتكبس مهبسات (4

35 1152 3173 373 1 6 00 26  انخذمبت وتطىٌش

احتياج  0 %
 كبير

35 1156 3131 331 2 2 9 26  انمشبكم حم مهبسات (.

احتياج  9 %
 كبير

 مع انتعبمم فه (0

31 1176 3161 361 2 2 06 66 انجمهىس

احتياج  2 %
 كبير

33 1132 3152 352 6 4 20 42 االتصبل مهبسات (7

احتياج  1 %
 كبير

 روي مع انتعبمم فه (8

36 1157 3133 333 2 2 6 91 انخبصة االحتٍبجبت

احتياج  112 %
 كبير

 (ةمفرد 922العينة )ن=  •
   422=  4×  922" = 4أعمى ميزان تقدير لمقياس ليكرت "× المجموع التقديري الكمي = ن  •

ال ابا ون االتجاه العام ىو وجود درجة كبيرة من (06ويتاح من بيانات الجدول رقم ح
، ويتاح  البحثتقديم الخدمة المكتبية المتامنة وم االحتياج لجمية الميارات الاخصية الةزمة ل

من ترتيب اءىمية الن بية لتمك الميارات ون كل من ميارتم االتعميم الذاتم ، وون التعامل مة ذوي 
%( ، تةىما 94االحتياجات الخاصةا قد احتمتا المرتبة اءول  وم اءىمية الن بية بوزن ن بم ح

%( 96%( ، ثم ميارة اابتكار وتطوير الخدماتا بوزن ن بم ح96ح ميارة احل المااكلا بوزن ن بم
%( ، ثم ميارة ااالتصالا بوزن ن بم 91، ثم ميارة اون التعامل مة الجميورا بوزن ن بم ح

%( ، ووم المرتبة قبل اءخيرة جا ت ميارة اتكوين عةقات مة و ات المجتمةا بوزن ن بم 22ح
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خرينا وقد احتمت المرتبة اءخيرة وم اءىمية الن بية بوزن %( ، وما ميارة االتعامل مة اآل21ح
 %(.66ن بم ح

 

 :شؤال البشحملخص إداب٘ 

يتاح من بيانات التحميدل اإلحصدا م ارتفداع درجدة االحتياجدات التدريبيدة  لد  جميدة الميدارات 
تربيددة حوالمتاددمنة  ددتة مددن المحدداور الخاصددة بالميددارات( ، وذلددك لطددةب كميددة ال بالبحددثالمتاددمنة 

اء ا ية الةزمة لتنميدة الخددمات المكتبيدة ودم ادو  معدايير الجدودة الاداممة، ويمكدن تواديح ترتيدب 
 :لتالما (06اءىمية الن بية لتمك المحاور ال تة كما يتاح وم الجدول رقم ح

 اإلحظبءاد انىطفُخ نالحزُبخبد انزذسَجُخ نًحبوس انًهبساد (12خذول سقى )

 انًهبساد و
ػذد 

 ادانًهبس
 انًزىعط

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انزشرُت

االردبِ 

 انؼبو

انًهبساد  (1

 انزكُىنىخُخ
19 91132 1113. 3310% 9 

احزُبج 

 كجُش

 انًهبساد انفُُخ (3
13 91201 113.9 881.% 2 

احزُبج 

 كجُش

يهبساد اإلػذاد  (9

 انججهُىغشافٍ 
. 91829 1118. 3119% 1 

احزُبج 

 كجُش

 بساد اإلداسَخانًه (0
11 91811 11113 3219% 3 

احزُبج 

 كجُش

يهبساد رحهُم  (2

وطُبغخ 

 اعزشارُدُبد انجحث

2 91291 11011 8819% 1 
احزُبج 

 كجُش

انًهبساد انشخظُخ  (1

انالصيخ نزقذَى 

 انخذيخ انًكزجُخ

8 91289 113.3 8311% 0 
احزُبج 

 كجُش

 يفشدح( 111انؼُُخ )ٌ=  •

ال ابا ون االتجاه العام ىو وجود درجة كبيرة من (06رقم ح ويتاح من بيانات الجدول
، ويتاح من ترتيب اءىمية الن بية لمحاور  البحثالتدريبم لجمية الميارات المتامنة وم  االحتياج

تمك الميارات ون ميارات اإلعداد الببميوغراوم قد احتمت المرتبة اءول  وم اءىمية الن بية بوزن 
%( ، ثم الميارات التكنولوجية بوزن 96.2يا الميارات اإلدارية بوزن ن بم ح%( ، تمي94.2ن بم ح
%( ، 29.2%( ، ثم الميارات الاخصية الةزمة لتقديم الخدمة المكتبية بوزن ن بم ح92.6ن بم ح

%( ، وما ميارات تحميل وصياغة 22.6ووم المرتبة قبل اءخيرة جا ت الميارات الفنية بوزن ن بم ح
 %(.29.4البحث وقد احتمت المرتبة اءخيرة وم اءىمية الن بية بوزن ن بم ح   تراتيجيات

 تفصري ىتائر البشح 

حوالمتادمنة  بالبحدثارتفاع درجة االحتياجات التدريبية  لد  جميدة الميدارات المتادمنة اتاح 
الخددمات  تة من المحاور الخاصة بالميدارات( ، وذلدك لطدةب كميدة التربيدة اء ا دية الةزمدة لتنميدة 

ميددارات ،  الميددارات الفنيددة، الميددارات التكنولوجيددةوىدد  ح  المكتبيددة وددم اددو  معددايير الجددودة الادداممة
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الميددارات ،  ميددارات تحميددل وصددياغة ا ددتراتيجيات البحددث،  الميددارات اإلداريددة،  اإلعددداد الببميددوغراوم 
 ( ويتاح ون الاخصية الةزمة لتقديم الخدمة المكتبية

حصدمت عمد  الترتيدب اءول ودم االحتيداج التددريبم ويعدزب ذلدك  لد   : د الببميوغراو ميارة اإلعدا -
قمة خبرة طمبة كمية التربية اء ا ية ق م عمم المكتبات ببعض العمميدات الفنيدة الخاصدة بتمدك الميدارة 

الميددارة  بجانددب ندددرة الدددورات التدريبيددة التأىيميددة لتدددريبيم عمدد   جددرا  العمميددات الفنيددة المتعمقددة بتمددك
واقتصار الدورات التدريبيدة عمد  العمميدات الفنيدة التقميديدة وعددم تركيزىدا عمد  االتجاىدات الحديثدة ود  
تصميم الخدمات المكتبية والمعموماتية وتطويرىا . باإلااوة  ل  عدم توور وناطة تدريبية لتفعيدل دور 

نفيذ تمدك الميدارة مدة وجدود قصدور المكتبة كو يط معموماتم وعدم توور و اليب عممية لمتدريب عم  ت
 لدييم و  المفاىيم والميارات الخاصة باإلعداد الفنم والببميوجراوم ءوعية المعمومات 

حصددمت الميددارات اإلداريددة عمدد  الترتيددب الثددانم ودد  االحتيدداج التدددريبم ويعددزب  :الميددارات اإلداريددة -
التم تتحكم و  مراودا المعمومدات التدم  ذلك  ل  بعض النظم المؤ  ية الحكومية الصارمة والمتااربة

عددم الخبدرة باإلاداوة  لد   تتبة الجياز الحكومم بحيث يصبح م ؤل المكتبة منفذا وكثدر مندو  داريدا .
مركزيدة العمدل مدة اإلداري من جية و عدم تخصصيم مدن جيدة وخدرب  من جية و  ل  اع  التكوين

 اإلداري وما ينجر عنو العديد من المااكل
عمد  الترتيدب الثالددث ود  االحتيداج التدددريبم  التكنولوجيدةحصدمت الميددارات : ت التكنولوجيدةالميدارا -

ويعزب ذلك  ل  ون امتةك الميارات التكنولوجية اليكف  بقدر قدرة طدةب ق دم عمدم المكتبدات عمد  ربدط 
وكثدرة ذلك بخدمات المعمومات واة عن القدرة عم  التعامدل مدة تكنولوجيدا المعمومدات مدن حيدث تعددد 

العصددر  والنتدداج الفكددري و ددرعة تقددادم المعمومددات ب ددبب التقدددم ال ددرية لمعمددم والتكنولوجيددا ومددا يتطمبدد
الحاار من القدرة والكفا ة العالية لمتعامل مدة تقنيدات المعمومدات وتعددد وادكال ووعيدة النادر والمعدات 

ادر المعمومددات ومةحظددة المختمفددة التددم بناددر بيددا النتدداج والخدددمات المتنوعددة واخددتة  ومدداكن ومصدد
التعيددرات الحاصددمة ودد  طبيعددة حاجددات الم ددتفيدين المواددوعية  لدد  المعمومددات مددن اجددل  يجدداد القدددر 

بجاندب  المنا ب من المعمومات المنا بة و  الوقت المطموب مة االقتصاد ود  الوقدت والجيدد والمدال .
اقعدا مينيدا غيدر مواكدب لمتكنولوجيدا غياب   تراتيجية ااممة لتأىيل وخصا م المعمومات جعمتو يعيش و 

قصدور ود   عدم اال تخدام الاامل لمو ا ل التكنولوجية وم كل الوظا   المكتبية.و الحديثة لممعمومات 
 .معيا التفاعل وطريقة وو ا طيا آلياتيا حيث من الحديثة التقنيات بمفردات لإللمام المينية التنمية 
الميارات الاخصية الةزمدة لتقدديم حصمت : خدمة المكتبيةالميارات الاخصية الةزمة لتقديم ال -

الطمبددة   ك دداب التدددريبم ويعددزب ذلددك  لدد  عدددم عمدد  الترتيددب الرابددة ودد  االحتيدداج الخدمددة المكتبيددة
يمدم الطالدب بمختمد   ونالميارات النف ية ومنيا الذكا  االجتماعم و الميارات المعرويدة حالثقاويدة( وي 

الت  تؤىمو لمعمل داخل المكتبدة وامدتةك الميدارات الاخصدية الةزمدة لتقدديم  امةوالثقاوات الع المعدار 
عددن  الطددةب ويكددون ذلددكتنميددة ميددارات التواصددل لدددب الخدددمات داخددل المكتبددة  بجانددب القصددور ودد  
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التواصل والتعامل مدة الجميدور بادكل يزيدد رغبدة  طريا تدريبيم عم  ا تخدام الميارات الاخصية وم
 المكتبة. رواد بالعودة دوما ووحيانا الم اعدة وم وعمالالجميور وال

عم  الترتيب الخدامس ود  االحتيداج التددريبم ويعدزب ذلدك  الميارات الفنيةحصمت : الميارات الفنية -
التطدور الحاصدل ودم ادبكات المعمومدات اإللكترونيدة جعمدت الم دتفيد يحصدل عمد  المعمومدات ون    ل 

المكتبة وجعمت ومنا  المكتبات يعممون خدارج جددران المكتبدة ولدذلك ودإن بدون الحاجة  ل  الذىاب  ل  
يكدون دور المكتبدم ودم العصدر اإللكتروندم ىدو  وبدذلكمبن  المكتبة لدن يكدون ادروريا  ودم الم دتقبل 

التحددول  لدد  عددالم الم ددتفيد واالىتمددام باحتياجاتددو مددن خددةل تدريبددو وتعميمددو وتددووير بددرام  الميددارات 
ال تراتيجيات الم تخدمة وم البحث لعرض الوصدول  لد  القدوا م اإللكترونيدة االتأكيد عم  المعموماتية و 

باإلاداوة  لد   والندوات والمؤتمرات والدوريات اإللكترونية وقواعد البيانات ونظم وخدمات المعمومدات . 
واكبتيدا لمتحدديث عتمد عمد  المنداى  والمفدردات التقميديدة وادع  مون  البرام   التعميمية واءكاديمية ت

اءمر الذي يتطمب روة م توب ىذه البرام  وتووير المصادر التعميمية والتقنيات الةزمدة ورودة م دتوب 
ت اىل العديد مدن وق دام المكتبدات مدة الطمبدة ويمدا يتعمدا بالمتطمبدات  بجانب وعاا  ىي ة التدريس .

ادع  مدة بيدا اءق دام العمميدة اءخرب.التم تتطم الفكرية والعممية والعممية وىم لي ت بنفس الصعوبة
التوازن بدين الجواندب النظريدة والمتطمبدات العمميدة ودم وق دام المكتبدات ححيدث تعطد  الجواندب النظريدة 

اىتمام وق ام المكتبدات باالحتياجدات الحاليدة لم دوا باإلااوة  ل   التطبيقات العممية(. وىمية وكبر من
التقميديدة حتد  لدو تعيدرت  الم دتقبل ويظيدر ذلدك ودم المنداى وكثر من اىتماميا بمتطمبدات واحتياجدات 

 عناوينيا ووصبحت وكثر حداثة .
ميددارات تحميددل وصددياغة ا ددتراتيجيات حصددمت : ميددارات تحميددل وصددياغة ا ددتراتيجيات البحددث -

اددع  الددوعم المعمومدداتم بأ دداليب البحددث عمدد  الترتيددب ال ددادس واءخيددر ويعددزب ذلددك  لدد   البحددث
 اع  خبرتيم بأ اليب بنا  ا تراتيجيات البحث المنا بةزنك ، ك واال ترجاع

 وا تخدام ودوات البحث المواوعية
 تْصٔات البشح:

جرا ات البحث يوصم البحث بما يمم البحثوم او  نتا             :وا 
 بنا  البرام  التعميمية والتدريبية ووا االحتياجات التدريبية لدب الف ات الم تيدوة. -
ومندا  المكتبدات لصدقل ميداراتيم ودم ميارات اءدا يدة الدواردة ودم  عدداد وتأىيدل التركيز عم  ال -

 التعامل عند العمل وم المكتبات المختمفة .
 عداد اءدلة اإلراادية بما تتامنيا من اءناطة واال تراتيجيات واء اليب والطدرا المنا دبة  -

 .المطبقة داخل المكتبات المختمفة لمتدرب عمييا ، لما ليا من وثر كبير وم تعميم التكنولوجيا
التكنولوجيدددة الم دددتخدمة داخدددل عامدددة، والميدددارات  الخددددمات المكتبيدددة التركيدددز عمددد  ميدددارات -

 خاصة، وتحميل ىذه الميارات والعمل عم  تنميتيا. المكتبة
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 البشْخ املكرتس٘: 
 حوث اآلتية: جرا  الدرا ات والب البحث الحالموتوصياتيا يقترح  البحثوم او  نتا         

 درا ة وثر توظي  نماذج التصميم التعميمم وم بنا  البرام  التدريبية والتعميمية. .0

 و  المكتبات.  جرا  درا ات ميدانية لمتعر  عم  واقة تطبيا منياج التكنولوجيا .2
 تطبيا المناى  التكنولوجية و  المكتبات. جرا  درا ات ميدانية لمتعر  عم  معوقات  .2
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 :املرادع

 ادع العربٔ٘املر

 الدددور التربدوي لممكتبدة المدر دية وددم التعمديم الثدانوي الفنددم (5  0228، ) البدزاوي، عدالء كمدال محمدد
 : العمم واإليمان لنشر والتوزيع5 كفر الايخ ،او  التعيرات الثقاوية المعاصرة وم

 ودم الرياادية التربيدة لمعممدات االحتياجدات التدريبيدة 5 (0299)، الحديددي، محمدود، ودىمدش، لينددا 
لألبحداث: سمسدمة العمدوم  النجداح جامعدة ، مجمدةوجيدة نظدرىن مدن اءردنيدة العميدا اء ا دية المددارس
 7205 -007 ص ص(:9) 07، اإلنسانية

 الكتدددب  األردن، عدددالم ، بيودددم التددددر  ثدددةياتجاىدددات حد 5 (0228)، رداح  بيدددأحمدددد، الخط بيدددالخط
 الحدياة5

  االحتياجدات  واعمية برنام  تدريبم مقترح وم تحقيا 5 (0290)، حسين، ىشام والسعدني، محمدد
5 مجمدددة كميدددة التربيدددة، المينيدددة ءعادددا  ىي دددة التددددريس بالجامعدددات العربيدددة ودددم عصدددر المعموماتيدددة

 045-99 ص ص،99بورسعيد، 
 بمكتبدات المرجعيدة الخدمدة الختصاصدم التدريبيدة االحتياجدات5  (0229)،  سعيد بن راشد ،الزىرانى 

 وعمدم المكتبدات بدي عربيدة ، دراسداتتقنيدات المعمومدات مجدال ودم الخميجدم التعداون مجمدس دول
 4.5-99 ص ص(،9) 8المعمومات، 

 البي ددددة   لدددد الحقددددول   جددددرا اتمؤ  ددددات المعمومددددات  حو ددددبة( 5 0229، )الزىيددددري، طددددالل ندددداظم
 55عمان5دار دجمةالرقمية

 ( ، 5 0222زايد ،يسدريو عبدد الحمديم)الددار المصدرية المبنانيدة  دبدات والمعموماتدالمعدايير الموحددة لممكت ،
 لمنشر والتوزيع ، بيروت5

 االحتياجدات التدريبيدة لرؤ دا  اءق دام اءكاديميدة بالجامعدات 5 ( 0220) ،  السيد،ىدى وحممي،أميمو
مجمة الجمعيدة المصدرية  ،بالتطبيا عم  جامعة طنطا وم او  خبرات بعض الدول المتقدمة المصرية

 .0-47(5ص ص .) السنة (،7) العدد واإلدارة التعميمية، رنةلمتربية المقا
  رشيد، عبيدر االحتياجات التدريبية لمعممدم ومعممدات المعدة اإلنجميزيدة  ، (0229)، شديفات، يحيى، وا 

لمرحمة التعميم اء ا ية من وجية نظرىم وم المدارس الحكومية وم مديريدة التربيدة والتعمديم لقصدبة 
 995-.0 ص ص(:9) .9ة، جامعة آل البيت ، مجمة المنار المفرا

التكوين العالم وم عموم المكتبات والمعمومات: وىداوو، ونواعو،  ( 02205، ) الصوبي، عبد المطيف -
 5ة :/ جامعة5 منتسورينينطيط5 قس واتجاىاتو الحديثة

 ددية تقددويم الكفددا ة التربويددة لمكتبددات المدددارس اء ا( 5  0220،) عبددد الحددي، أسددماء شددكيب محمددد -
 الجامعة األردنية5 عمان5 األردن5 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( ،وم محاوظة عمان الحكومية

 ، الدار المصرية المبنانية ، بيروت5. المكتبة المدر ية ور التيا(0222عبد الشابي ، حسن محمد ، ) -
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الدار المصرية  ،البحث ومناىجو و  عمم المكتبات والمعمومات( 5 0220عبد اليادي ، محمد بتحي ،) -
 المبنانية لمنشر والتوزيع، بيروت 5

، مكتبدة  اإلنتاج الفكري العربم و  مجال المكتبات والمعمومات(5 0292عبد اليادي ، محمد بتحي ، ) -
 الممك بيد الوطنية ، الرياض5

 ، قرن جديد وعتاب عم  المعمومات: وتكنولوجيا المعمومات5 (0222)، بتحي  محمد ،اليادي عبد -
 ، القاىرة5لمكتاب العربية الدار بةمكت

 ( ، 5 0228عبددد ا، ، ميسدداء عمددى) دور تقنيددة المعمومددات وددم ترقيددة خدددمات الم ددتفيدين بالمكتبددات
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخرطوم5 ،حالة جامعة الخرطومالجامعية

  عمان ، ء لمنشر و التوزيع دار صفا ، لمكتبات المدر يةا( 5 0292) ، ربحي مصطفى عميان، عميان
5 

 ( ، 5 0299عبيددددد، عصددددام محمددددد ) ومراكددددز تطبيددددا  مبددددادئ  دارة الجددددودة الادددداممة ودددد  المكتبددددات
 ، بحث منشورد كمية اآلداب، جامعة أسيوط5 المعمومات، مفاىيم و ا ية

 ، دار ،  2000: 9001 اإليزو ومتطمبات الااممة الجودة  دارة 5( .022)، نايف  قاسم عموان 
 عمان والتوزيع ، لمنشر لاقابةا
 اءكاديميدة المكتبدات ءميندات االحتياجدات التدريبيدة 5(0228) ، المغربدي، شدويخة بندت سدعد حدروز 

، جامعدة أم ( غيدر منشدورة)، رسدالة ماجسدتير المعمومدات تقنيدة عصدر ودم العدالم التعمديم بمؤ  دات
 القرى، مكة المكرمة، السعودية5

  خدمات المكتبة المدر ية داخل المدر دة وخارجيدا( 5 9998، ) بن صالح عبد ا،الينائي، عمي بن، 
 5 تونس5 المكتبات المدر ية ودورىا الم تقبمم وم المجال التربوي والثقاوم ندوة
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