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Abstract: 

 

المكتبات والمعلومات في الجامعات  أقسامهذه الدراسة تسليط الضوء على الحالة الراهنة للتعاون الموجود بين  غرض :الملخص

االستفادة من الفرص ونقاط القوة  إمكانيةزيادة هذا التعاون وتنظيمه بينها وتركيز  إمكانيةوالتعرف على اتجاهاتها ومدى  ،السعودية

ه وفي حال أنحيث . رفة التحديات التي تواجهها وتعيق مسيرة تطوير التعاون في تعليم المكتبات والمعلوماتالمتاحة لديها، ثم مع

على  إيجابيودولي لها تأثير  إقليميضا من فتح قنوات تعاون أيقسامستتمكن هذه األ ،في المملكة قسامتعاون قوي بين األ أمكنإيجاد

والتعرف  ،نتاج العلمي لدراسة الوضع الحالي لتعليم المكتبات والمعلومات في المملكةاإلقد أستخدم المنهج الوصفي لفحص و. الجميع

، ونوقشت الفرص أجلتحسين تعليم المكتبات في المملكةفي العالم من  أخرىذج واستراتيجيات تعاونية من دول مثلة ألنواع نماأعلى 

طريق استخدام المنهج  قسم، عنعالوة على نقاط التميز في برامج كل  ،تواجهها مستقبال أنو يمكن ،أالمتاحة والتحديات التي تواجهها

 ،الخبرة أصحابهيئة التدريس من  أعضاءوبعض  ،والسابقين ،رؤساء الحاليينالالمسحي والذي تطلب اجراء مقابالت شخصية مع 

 .لتعزيز التعاون بينها قسامومما نتج عن هذه الدراسة مقترح مبادرة رسمية بين األ. للتعرف على آرائهم واقتراحاتهم

 
Keywords: Collaboration in LIS Education, LIS education in Saudi Arabia. 

 .، تعليم المكتبات والمعلومات في السعوديةون في تعليم المكتبات والمعلوماتالتعا: الكلمات المفتاحية
 

 

Put body of the paper here 

 

 :تمهيد

ئمة على لمعلومات في المملكة العربية السعودية في جميع الجهات القاتطور تعليم المكتبات وا

 أخصائيتخريج  إلىالمكتبات والمعلومات في الجامعات والتي تهدف  أقسامسها أالتدريب والتعليم وعلى ر

عام  قسامل هذه األأووقد أُنشئ . ل في المجاالت التخصصية المختلفةالمكتبات والمعلومات المؤهلين للعم

خليج العربي، وأُنشئ لل كذلك على مستوى دول اوم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وهو األ9137

 .م9001حدثها عام أ
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وبالتزامن مع ثورة حدث األقدم واأل القسمين إنشاءوهي الفترة بين  عاما خالل ستة وثالثين

االتجاهات ،خرىليمية األوالجهات التع والمعلومات المكتبات قسامأل تالمعلومات والتكنولوجيا اتضح

احترافية وتخصصية لقيادة  أكثرمن مسئوليتها لتكون مخرجاتها  زاد مما التعليمية الحديثة في التخصص

من  أكثرنه قد مضى أومع  .م الهائل من المتطلبات والتطلعاتمهنة المكتبات والمعلومات في هذا الخض

للكثير من المتغيرات المتسارعة خالل  وخضوعه وديةثلث قرن لبداية تعليم المكتبات والمعلومات في السع

المكتبات والمعلومات لم يزيد مقارنة  أقسام أعدادن أال إ ليهأهميته واالحتياجات إواتضاح  العقدين السابقين

 حكومية جامعة ينقط من حوالي ثالثف أقسام، فعدد ستة الجامعات في جميع مناطق المملكة أعدادبزيادة 

وذلك  ،جميع االحتياجات لخريجي المكتبات والمعلومات اخرجيهعدد غطي ين أ تستطيعال نها أيفترض 

هذه مما يزيد من عبئ . للزيادة الحادة في المكتبات ومراكز المعلومات خاصة في المؤسسات التعليمية

ا القيام عملت بمفرده إذا قساماأل تستطيعولن . للعمل الدؤوب للقيام بمتطلبات تلبية االحتياجات قساماأل

لتكون قادرة على تلبية احتياجات  ،إجبارين التعاون بينها متطلب إات الكبيرة لذلك فبتلك المسؤولي

 .المكتبات والمعلومات أخصائيعالي وكذلك تلبية احتياجات الطلب على  تأهيلمن  خرجيها

 

المكتبات  قسامألراهنة للتعاون الموجود بين والغرض من هذه الدراسة تسليط الضوء على الحالة ا

 وتنظيمه التعاون هذا زيادة إمكانيةوالتعرف على اتجاهاتها ومدى  والمعلومات في الجامعات السعودية

تواجهها لديها، ثم معرفة التحديات التي  ونقاط القوة المتاحة االستفادة من الفرص إمكانيةبينها وتركيز 

تعاون قوي  إيجاد أمكنوفي حال ه أنحيث . ماتعليم المكتبات والمعلوتتطوير التعاون في مسيرة وتعيق 

 إيجابيتأثيرودولي لها  إقليميضا من فتح قنوات تعاون أي قسامفي المملكة ستتمكن هذه األ قسامبين األ

المطبقة تتطلب وجود نوع ما من التميز في  األكاديميمعايير الجودة واالعتماد  أنوال شك  .على الجميع

ها من ناحية أنفي مسارات مهارات الخريجين كما  خرىاأل قسامدة على األالموجو قسامكل قسم من األ

مدارس المكتبات  أن( "9003)ت دراسة فيركس أوضحوكما  قسامتتطلب التعاون مع هذه األ أخرى

رادت مواكبة معيار الجودة العالمية في البحث أ إذاتشارك في البرامج التعاونية  أنوالمعلومات يجب 

هذه الدراسة التحديات والفرص الرئيسية للتعاون في مجال تعليم المكتبات  تظهرأو ".ماتوالتعليم والخد

والباحثين والطالب  لألقساموالمعلومات في المملكة العربية السعودية وبالتالي توفير معلومات مفيدة 

مملكة العربية ومتخذي القرار عن الحالة الراهنة والفرص والتحديات لتعليم المكتبات والمعلومات في ال

 .السعودية

 

 :الدراسات السابقة

دراسة باللغة العربية عن التعاون في تعليم  أيتوجد  ال -بحث مضني وبعد-حسب علم الباحث 

واما باللغة . غيرها أوعربية  أخرىدولة  أيأوالمكتبات والمعلومات سواء في المملكة العربية السعودية 

اسات التي اهتمت بحالة تعليم المكتبات والمعلومات في الخليج االنجليزية فيوجد عدد محدود من الدر

س التعاون للباحث العربي، وهناك دراسة عن التعاون في تعليم المكتبات والمعلومات في دول مجل

المكتبات  أقسامة مرضية عن التعاون بين إيجابينتيجة  إلىنها لم تتوصل إال أ( 9090)الصقري 

 .العربيوالمعلومات في دول الخليج 

 

جه التعاون في تعليم المكتبات والمعلومات أون هناك العديد من الدراسات التي غطت وبالمقابل فإ

هدفت للتعرف على المشاكل ( 9099)دمحمي علي  دراسةومنها  وأمريكا،روبا أووافريقيا و آسيافي 

. ا ثم التوصل لحلول مقترحةومناقشته آسياالمشتركة في تعليم المكتبات والمعلومات في الدول النامية في 

تشترك في المشاكل االجتماعية واالقتصادية وكذلك  آسياالدول النامية في  أن إلىوقد توصلت الدراسة 

، قسامهيئة التدريس واأل أعضاءوقد اقترحت الدراسة بعض الحلول منها تشجيع التعاون بين  .الثقافية

باإلمكانيات الحديثة وتعيين  قسامالذاتي، تزويد األ العلمية، تطوير التدريب بحاثاألزيادة الحث على 

تحديث المناهج على نحو مستمر، االستفادة  المهارات والخبرات، أصحابهيئة تدريس جدد من  أعضاء

 .من تكنولوجيا المعلومات
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اهتمت بالتعرف على التعاون الموجود في تعليم المكتبات ( 9099)وفي دراسة لسيقموتو 

اعتبار  إمكانيةرحلة الدكتوراه وعلى وجه الخصوص التعاون بين المشرفين وطالبهم ووالمعلومات في م

فراد ة المشرفين والطالب الباحثين من أغالبي أن إلىوخلصت الدراسة  تعاوني،الرسائل العلمية كمنتج 

ه رارسالة الدكتو أنوكالهما يرى  .الدكتوراهالعينة يرون التعاون كمنشور مشترك خالل فترة دراسة 

من التعاون بين المشرفين والطالب  خرىشكال األني، ومع ذلك تعتبر األحادي وليس منتج تعاومؤلَف أ

 . اللجنة العلمية وبقية طلبة الدكتوراه جزء مهم من خبرة التعليم في مرحلة الدكتوراه أعضاءو

 

 الدكتوراه،ليم هناك فوائد كبرى من التعاون في جزئية تع أن( 9097)وفي نفس السياق ذكر كوهو 

وكذلك . هم في المؤتمرات وتجمعات طلبة الدكتوراهأبحاثطلبة الدكتوراه يكتسبون الخبرة لعرض  أنحيث 

خرين، عمل عالقات مع طلبة الدكتوراه اآل، واألكاديمييستفيدون من التغذية المرتدة من المجتمع 

جيين محتملين، وكذلك التعرف والتعرف على أكاديميين وباحثين في التخصص، ومعرفة ممتحنين خار

 .هيئة التدريس أعضاءعلى فرص لشغل وظائف 

 

في مجال المكتبات والمعلومات  قسامين واألاألكاديميإن وجود تعاون بين ( 9097)ويقول كوهو

هيئة  أعضاءتطوير  إلى إضافةموضوعات بحثية جديدة،  إيجادوجودتها و بحاثاأل أعدادزيادة  إلىيؤدي 

 أعضاء، والقيام بزيارات وتبادل خرىالدكتوراه في الدول األ أبحاثشراف على ل اإلالتدريس من خال

تنظيم ورش عمل  إضافةإلىلدعم البحث العلمي والبرامج التربوية،  أخرىهيئة تدريس من جامعات 

ويضيف . لحضور هذه الورش والمؤتمرات أخرىمن دول  أعضاءة ودولية وكذلك تبني إقليميومؤتمرات 

أسهل على المستوى الشخصي فعلى سبيل المثال يمكن ألي قسم دعوة أكاديميين  التعاون يكون نأ كوهو

واستضافتهم ألغراض متعددة كزيارة للقسم وعمل محاضرات وورش عمل  خرىمن الجامعات األ

و ورشة نوا لتنظيم مؤتمر أيتعاو أنيمكن  أقسامين من عدة األكاديمي أن إلى إضافة. وممتحن خارجي

 عضاءنا نحتاجه لتنفيذ برامج تبادل الطالب واألأنصعوبة اال  أكثر قساماما التعاون الرسمي بين األ. عمل

 .والبرامج التعليمية المشتركة والتعاون في الجمعيات واالتحادات

 

المعرفة من  إدارةوالتي تبحث في موضوع التعاون في تعليم ( 9001)وذهبت دراسة هازيري 

المكتبات والمعلومات  أقسامالتعاون مطلوب ليس فقط بين  أن إلىتبات والمعلومات وجهة نظر مجتمع المك

مجتمع المكتبات والمعلومات  أن إلىالدراسة قد توصلت  أن، حيث خرىولكن حتى مع التخصصات األ

 لىإمدارس المكتبات والمعلومات بحاجة  أن إلىالمعرفة، وكذلك  إدارةيقدر اهمية المنهج التعاوني لتعليم 

 األعمالإدارةالدخول في عالقات مع التخصصات ذات االهتمام المشترك وعلى وجه الخصوص مع كلية 

مثل هذه  إلىه حالما تدرك مدارس المكتبات والمعلومات الحاجة أن إلىومع الصناعة، واشارت النتائج 

 .مثل هذا التعاون يجادالترتيبات ستجد هناك بعض العوائق إل

 

لتي تقوم بها دول جنوب شرق آسيا المشاريع التعاونية ا أنعلى ( 9003)ي وأثبتت دراسة شودر

ة تُبدي اهتماما قليمينظم االعتماد اإل أنفادت كثيرا في تحسين جودة تعليم المكتبات والمعلومات، في حين أ

 تنفيذ مثل هذا النظام التعاوني يعنبر تحد صعب يتطلب تعاون مع المجتمعات أنوبينت . واضحا بذلك

التقنيات الحديثة تجعل العمل  أنوأكدت الدراسة كذلك على . الدولية التي لديها خبرة كافية في االعتماد

هيئة التدريس لتوفير الوقت في  أعضاءه يمكن مشاركة المواد التعليمية بين أن، وأكثرالتعاوني عمليا 

لتطوير مستودع  آسيانوب شرق ومشروع التعاون بين دولتين من دول ج. تطوير المناهج وتحديد محتواها

وأن . وسائل التعليم يُظهر إمكانيات هائلة لتسهيل مشاركة الوسائل بين برامج تعليم المكتبات والمعلومات

هذا التعاون من قِبل برامج المكتبات والمعلومات الرائدة مع المجتمعات الدولية المتخصصة مفيد جدا 

هيئة  أعضاءوذكرت الدراسة أن . تودعات مصادر التعلملتحقيق أهداف مشاركة الموارد من خالل مس

التدريس يبحثون عن مناهج وطرق جديدة للتدريس وكذلك وضع أساليب جديدة للتقييم تناسب التعليم 
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هيئة تدريس قادرة على  أعضاءبرامج تعاونية لتطوير  إيجادالتعاوني، لذا فقد أصبح من الضروري 

 .لقوية والناتجة عن التركيبة الطالبية الجديدةاالستفادة من البيئة التعليمية ا

 

ومما تقدم يتضح أنه ال توجد حتى اآلن دراسة أكاديمية توضح حالة التعاون في تعليم المكتبات 

مما يبرر  ،والمعلومات في الدول العربية عموما وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص

 .أهمية القيام بهذه الدراسة

 

 :لتعاونامفهوم 

تعريفات مصطلحات التعاون ووجد أنه عادة مايستخدم التبادل مع التعاون ( 9003)راجع فيركس 

عالقة متبادلة المنفعة واضحة المعالم بين األفراد لتحقيق " ه أنوالشراكة، وقد عرف فيركس التعاون على 

هدف من  إنجازلي صمم لتسهيل هيكل ونظام تفاع" ها أن، كما عرف العملية التعاونية "االهداف المشتركة

إن التعاون هو مشاركة ومبادلة للمعرفة ( 9002)كوال أو أوضحفيما .  "خالل الناس الذين يعملون معا

 .والمهارات

 أوسواء كانوا افرادا  أكثرعملية تشاركية تكاملية بين اثنين أو " ويرى الباحث أن التعاون هو 

ل النتائج لجميع االطراف وخصوصا في القضايا التي أفض إلىمنظمات تعمل بشكل جماعي للوصول 

 "العمل الفردي فيها ال يعطي نتائج فعالة  أوأنيصعب فيها العمل بانفراد  أواليمكن 

ن مقداره ونوعه يعتمد على عدة المكتبات والمعلومات فإ أقساموللعمل على تطبيق التعاون بين 

 :منها عناصر

الخبرات بوجود تعاون مع  أصحابه المتميزين واءأعضمدى رغبة واهتمام رئيس القسم و -

 . خرىاأل قساماأل

 مستوى تطور القسم تكنولوجيا -

 ولوائح القسم والكلية ومرونتها أنظمة -

 هيئة التدريس بالقسم الحرصين والمهتمين بوجود التعاون أعضاء -

 

 :السعوديةتعليم المكتبات والمعلومات في المملكة العربية 

من أربعة عقود نهضة شاملة ضمت الثقافة والتعليم وأدى  أكثرية السعودية منذ شهدت المملكة العرب

وزيادة الرغبة فيها، وفي دراسة لعاشور  بحاثاألانتشار المدارس والجامعات ومراكز  إلىذلك 

مكتبة بالمملكة منها الجامعية والمدرسية والعامة والمتخصصة  717 إنشاءثبت أنه تم ( 9121)وشودري

الوقت الحالي تحتم وجود جهات  إلىومن ذلك الوقت ومع زيادة الطفرة . تاريخ الدراسة وذلك حتى

المعلومات المؤهلين والقادرين على مواجهة التطورات  أخصائياكاديمية متخصصة تُعد امناء للمكتبات و

 .الحديثة التي تمكنهم من التعامل مع ثورة المعلومات ومصادرها

 

 :المكتبات والمعلومات في المملكة مر بثالث مراحل رئيسية هي أن تعليم( 9002)وذكر جان 

قام بمهمات التدريب  وقد -التدريب وتشمل–مرحلة الممارسة والدورات الدراسية النظرية والعملية  :أوال

 :بالمملكة الجهات التالية

 :العامةدارةاإلمعهد  -9

في عقد البرامج التدريبية لموظفي  أخذت زمام المبادرة التيلى بالمملكة والجهة الحكومية األوهو 

تنمية قدرات العاملين في  إلىداراتها وتخصصاتها وتهدف ها وإأقسامالحكومية في جميع  األجهزة

تقدم دورات  م9192وقد بدأ المعهد في عقد دوراته منذ عام . الحكومية وتطوير مهاراتهم األجهزة

 .إدارتهابات لرفع مستوى تنظيمها ويخص العاملين في مجال المكت ما والتي منها تدريبية

 : برامج الدورات التي كانت تقام في جامعة الملك عبدالعزيز -9
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لرفع م وكان يقوم بها قسم المكتبات والمعلومات 9133م وتوقفت عام 9139وقد بدأت عام 

المجتمع المحيط يه وتدريبهم تدريبا عمليا مساهمة منه في خدمة  مستوى الطاقات البشرية في

وهو المسؤول عن إقامة الدورات في المملكة كان يقدمها في  دارةاإلن معهد إتمع حيث المج

 .منطقة الرياض فقط مما يشكل عائقا أمام مكتبيي المنطقة الغربية

 :التعليم بالرياض دارةبرامج الدورات التدريبية إل -7

 أعضاءة وقام بتدريبهم التعليم بالرياض تقدم دورات ألمناء مكتبات المدارس االبتدائي إدارةكانت 

ووزارة  دارةاإلهيئة التدريس من قسم المكتبات بجامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ومعهد 

 .المعارف

 (:في ذلك الوقت)برامج دورات كليات اآلداب التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات  -4

جميع الجهات التعليمية الخاصة  إدارةالعامة لتعليم البنات هي الجهة المسؤولة عن كانت الرئاسة 

بالبنات ومنها كليات البنات ومدارس البنات بجميع مستوياتها، ثم تم ضم الكليات للجامعات وضم 

وحينما كانت كليات التربية للبنات تتبع للرئاسة العامة لتعليم البنات كانت . المدارس لوزارة التعليم

 .ليات من غير المتخصصاتتقدم دورات للموظفات العامالت في مكتبات الك

 :دورات قسم المكتبات والمعلومات بجامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية -2

قُدمت هذه الدورات للتعريف بدور المكتبات في المملكة وكذلك إلتاحة الفرصة للباحثين وطلبة 

منها وكيفية االستفادة  ،الدراسات العليا والمهتمين بتحقيق التراث للتعرف على المخطوطات

 .وكيفية االستعانة بها كمراجع ومصادر

العامة لتطوير  دارةاإلوقد توقفت في الوقت الحالي جميع تلك الدورات التدريبة اال عدد قليل يقوم به معهد 

 .الحكوميةالعاملين في المكتبات التابعة للجهات 

 

 :الجامعيةالمرحلة دون :ثانيا

إعداد الموظفين من حملة  إلىسات المكتبات ويهدف العامة برنامج دبلوم درا دارةاإلقدم معهد 

الثانوية العامة للعمل في المكتبات وال توجد أي جهة اآلن تقدم برامج دبلومات متخصصة في المكتبات 

 .والمعلومات في المملكة

 

 :المرحلة الجامعية :ثالثا

م 9137سعودية من عام بدأ تعليم المكتبات والمعلومات للمرحلة الجامعية في المملكة العربية ال

عندما تأسس أول قسم للمكتبات والمعلومات في المملكة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك 

قسم المكتبات  إنشاءم تم 9134وفي العام التالي . عبد العزيز بجدة في المنطقة الغربية من المملكة

وفي عام . في العاصمة الرياض في وسط المملكةوالمعلومات بجامعة اإلمام دمحم بن سعود االسالمية 

بعد عشر سنوات أنشئ قسم المكتبات والمعلومات بجامعة ام القرى بمكة المكرمة في غرب  أيم 9127

م أنشئ قسمان آخران في العاصمة الرياض أحدهم في جامعة الملك 9124وفي العام الذي يليه . المملكة

وكانت تسمى آنذاك جامعة البنات ) ت عبدالرحمن للبنات سعود واالخر في جامعة األمير نورة بن

واخرها أنشئ في جامعة الدمام بالمنطقة الشرقية من المملكة في عام  قسام، وأحدث هذه األ( بالرياض

تقدم برامج بكالوريوس وأربعة منها لديها برامج دراسات عليا وتتبع لجامعات  قسامجميع هذه األ. م9001

تابعة لوزارة التعليم وتنظمها لوائح موحدة للتعليم ( تتبع لجامعات اهلية  أقسامد حيث ال توج)حكومية 

واللوائح وإنما فقط  نظمةوبالتالي ال مجال في تغيير أو تعديل األ قسامالعالي لجميع الجامعات والكليات واأل

وبذل الجهود إلظهار  محاولة لفهم وتنفيذ لهذه اللوائح بما يتناسب مع أهداف الجامعة وتطلعاتهاوالتكيف

 :أهداف أساسية مشتركة وهي إلى قساموتهدف جميع هذه األ. العمل على أحسن حال 

 .إعداد وتأهيل المتخصصين في المكتبات والمعلومات -9

 .تشجيع وخدمة البحث العلمي في مجاالت التخصص وفتح آفاق جديدة لتطوير المهنة -9

 .المعلوماتي وتحسين المهارات اإلسهام في خدمة المجتمع من خالل تنمية الوعي -7
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ه ليس لدى الجميع معمل ببليوجرافي أو معمل أنلديها معامل للحاسب االلي اال  قساموجميع هذه األ

 .معمل للوسائل التعليمية والوسائل السمعية والبصرية فني، وكذلك

 

 :واتجاهاته الوضع الراهن للتعاون في تعليم المكتبات والمعلومات

 قسامجود الكثير من المقومات والمعطيات التي تسمح بوجود تعاون كبير بين األعلى الرغم من و

والجامعات السعودية فإن هناك تشابه كبير بين البرامج  قساماال أنه ونتيجة للتبعية المشتركة بين األ

تشابه في التخصصات  إلىالستة وخصوصا برامج البكالوريوس مما قد يؤدي  قسامالموجودة في األ

هيئة التدريس في الجامعات  أعضاء، وبناء على آلية تعيين قسامهيئة التدريس في تلك األ عضاءيقة ألالدق

غالبا مايتم تعيين السعوديين على وظائف معيد ومحاضر ثم يتم ابتعاثهم لدراسة  فإنهالسعودية الحكومية 

تي تتميز بهذا التخصص تخصصات محددة سلفا إلكمال درجتي الماجستير والدكتوراه في إحدى الدول ال

هيئة التدريس فيتم  أعضاءأما بالنسبة لغير السعوديين من . وبريطانيا مريكاوغالبا مايكون االبتعاث أل

ن لذا فإ. ات تدريسية وعلمية وبحثيةمالديهم من خبر إضافةإلىتعينهم بعد حصولهم على درجة الدكتوراه 

تياج الموجود لتغطية جميع المواد الموجودة في اختيار التخصص للمبتعث أو المتعين يتم حسب االح

هيئة التدريس بين  أعضاءمن ذلك نجد أنه ولألسف ال يوجد تعاون في تبادل . الخطة الدراسية للقسم

سواء السعوديين أو غير السعوديين إالفيما يخص مناقشة الرسائل العلمية حيث إن وجود مناقش  قساماأل

 .ر ومتطلب في مرحلة الدكتوراهخارجي يُفضل في مرحلة الماجستي

 

التي تسمح لطالبها وخصوصا  قسامأما من ناحية التعاون فيما يخص الطالب فإن هناك بعض األ

لتي لن يتم الخريجين منهم بدراسة بعض المواد في قسم آخر في الفصل الصيفي خصوصا للمواد ا

تدريسها في قسمه إال في الفصل القادم وذلك بعد التأكد أن مفردات المواد وعدد الساعات مطابق لما هو 

 .في خطة قسمه األساسي

 

 :وأداتها منهج الدراسة

نتاج العلمي لدراسة الوضع الحالي لتعليم المكتبات لفحص اإل في الدراسة ستخدم المنهج الوصفيا 

في العالم  أخرىذج واستراتيجيات تعاونية من دول نما ألنواعمثلة أملكة والتعرف على معلومات في الموال

و يمكن أالمتاحة والتحديات التي تواجهها الفرص  نوقشتتحسين تعليم المكتبات في المملكة ، و أجلمن 

 حيريق استخدام المنهج المسعن طعالوة على نقاط التميز في برامج كل قسم ن تواجهها مستقبال أ

 أعضاءالحاليين والسابقين و قساماأل رؤساء وكذلك عمل مقابالت شخصية مع قسامللمواقع اإللكترونية لأل

 .واقتراحاتهم  آرائهمهيئة التدريس للتعرف على 

 

الحاليين والسابقين  المكتبات والمعلومات أقسام رؤساءوقد كانت خطة الباحث توزيع استبيان على 

في واقع التعاون الحالي بين  واقتراحاتهم آرائهمللتعرف على  قسامباأل ريسهيئة التد أعضاءعدد من و

ومعرفة التحديات  –إن وجدت  –ومدى وجود  اتفاقيات تعاونية بينها وماهي معوقات التعاون  قساماأل

أن إال . االستفادة منها إمكانيةوالجامعات، وماهي الفرص المتاحة ومدى  قساموالعقبات التي قد تواجه األ

الباحث وجد أن قلة عدد العينة المراد تغطيتها سببا وجيها لعمل مقابالت شخصية بدال من االستبيان والتي 

لذلك فقد قام الباحث بعمل مقابالت شخصية مباشرة وغير مباشرة . صراحة ومصداقية أكثرقد تكون 

هيئة التدريس ممن عملوا  ءأعضاالحاليين والسابقين وكذلك عدد من  قساملعدد من رؤساء األ( بالهاتف)

 . شخصا 72لفترات طويلة وكان مجموع من تمت مقابلتهم رجاال ونساء  قسامباأل
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 :تحليل المقابالت الشخصية

 :إجاباتها كالتالي مع عينة الدراسة عدة أسئلة وكان تحليل شملت المقابالت الشخصية

 لمطلوبة؟ت والمعلومات والمخرجات االمكتبا أقسامماهي فلسفة خطط  -

بناء  إلىوبناء على الخطط الدراسية المعتمدة لها تسعى  قسامأجمعت عينة الدراسة على أن األ

أجيال من متخصصي ومتخصصات المعلومات المؤهلين تأهيال متكامال يدعمهم إلثراء عملهم في حقل 

وأهدافها التي  قسامويتجلى ذلك من خالل رؤى ورسائل األ. المكتبات والمعلومات بمهارة وكفاءة ومهنية

الريادة والتميز في مجال المكتبات والمعلومات محليا ودوليا، والسعي الحثيث  إلىالوصول : إلىخلصت 

لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على توظيف المعرفة لخدمة مجتمعاتها، وكذلك إعداد باحثين متميزين 

 .يرتقون بمستوى البحث العلمي في التخصص

 

البكالوريوس )في خطط ومخرجات جميع المراحل الدراسية  قسامن فلسفة األومما يالحظ أ

ون قادرا على العمل بجدية ومهنية مخرج ومنتج واحد يك إلىي النهاية تهدف ف( والماجستير والدكتوراه

ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال المكتبات والمعلومات واالستفادة منها لخدمة 

ا أهميتهالمعلومات وإبراز  أخصائيوالمعرفة في المملكة العربية السعودية والنهوض بمهنة  المعلومات

علمية داعمة للعمل بما يسهم في الرقي بفكر  أبحاثدراسات و إيجادعن  وحاجة المجتمعات لها، فضالا 

ومجتمعاتها  تشعر بواجبها نحو بالدها وجامعاتها قساموجميع هذه األ. المكتبات والمعلومات وخدماتها

المؤسسات  إدارةمخرجات قادرة على  إيجادوالمعلومات والمعرفة والسعي نحو لتنمية مفهوم المكتبات 

 .المعلوماتية بعلم وجدارة

 

 وماهو الموجود حاليا؟ قسامبين األالتعاونية التي كانت موجودة في السابق  األعمالماهي  -

والحاضر حيث إنه لم تكن في الماضي وليس  اتحدت أراء العينة على أنه ال خالف بين الماضي

إال ما هو موجود بجهود فردية مبنية على العالقات  قسامهناك حاليا أي أعمال تعاونية رسمية بين األ

 أبحاثمختلفة وتنحصر فقط في المشاركة في المناقشات العلمية أو كتابة  أقساممن  أعضاءالشخصية بين 

 .أو تأليف كتب مشتركة

 

 وماهي النتائج المتوقعة؟ إيجابي،ى تتوقع أن التعاون سيكون له أثر أي مد إلى -

مع عدم تفاءل بعضهم بوجوده، إال أنه وفي حال  قسامرحب جميع أفراد العينة بوجود تعاون بين األ

يُتوقع أن تكون هناك حركة علمية وإعالمية قوية تدعم مجال  قسامتعاون بين األ يجادتم التوصل إل

 إلىوالطالب بل إنها ستصل آثارها  عضاءواأل قسامعلومات وستؤثر بشكل كبير على األالمكتبات والم

. كذلك األكاديميالدولية واالعتماد  قسامفي عالقة األ إيجابيمدىا كبير يشمل الجامعات بل قد يكون له أثر 

 : ومنها قسامواُعطيت أمثلة للنتائج المتوقعة التي سيستفيد منها األ

 .هيئة التدريس أعضاءدريس بتبادل التعاون في الت -9

 .قسامالتعاون على حل إشكالية التوظيف لخريجي األ -9

 (مثل التكامل في التخصصات)بدال من التكرار  قسامالتكامل بين األ -7

 .االستفادة من الخطط الدراسية الناجحة -4

 .خرىنظام لحضور ودراسة وتدريب الطالب في الجامعات األ إيجاد -2

 .واالستفادة منها قسامثة المطبقة في بعض األتبادل التقنيات الحدي -9

 . حل المشكالت الفردية والمشتركة بشكل أسرع وأفضل بالجهد الجماعي التعاوني إلىالسعي  -3
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 مستوى التعاون؟ أوتؤثر على وجود  المتوقعة التي قد أوماهي المعوقات الموجودة  -

من يرى معوقات اطالقا وبين  أيوجود كان هناك تفاوت كبير في اراء العينة مابين من يرى بعدم 

فالذين يتوقعون نجاحات كبرى  .و نجاح هذا التعاونومعوقات كبيرة قد تؤثر في وجود أ ن هناك عقباتأ

مستقبلية والمبادرة في التجربة مع االستفادة من التجارب الناجحة  ةيبإيجابلألمر عقبات ينظرون  أيدون 

تسعى  قسامات بعض األدارإن ض أنه على الرغم من ذلك إال أ، ويرى الطرف النقيخرىدول األفي ال

بل إنها  خرىاأل قسامزيادة أفضليتها في حال تعاونها مع األ إمكانيةلتكون هي األفضل دون االلتفات لمدى 

والتطوير حيث إنه سيكون هناك ارتباط  و ال يسمح باإلبداعقد يعيق أ خرىاأل قسامترى أن تعاونها مع األ

وقد يكون من باب عدم إرادة . ه هم كذلكن ما قد تراه جيدا ال يرونقد يعيق عملها أل أخرىمع جهات 

يكون بالتعاون ن أ ن التميز ال يمكنظنا أ خرىاأل قساموإنما الرغبة في التميز عن األ أخرىالتبعية لجهة 

ن يجب أ قسامين األحال العمل لوجود تعاون ب وفيومن ذلك نستطيع أن نقول إنه . بالعمل الفردي ماوإن

ن يكون بعدة وسائل مثل ورش وحتى الطالب وأ عضاءواأل قساماأل يكون هناك توعية وتوجيه لرؤساء

ن وبي  . ارات الرسمية الحاسمةن يدعم بالقروفوائده ثم يجب أ أهميتهعمل ومحاضرات التعريف بالتعاون وال

 : ومنها قسامأللمعوقات المتوقعة للتعاون بين االعينة عدد من ا أعضاءبعض 

 قسامدارية والتدريسية باألالوقت الكافي للهيئة اإلعدم وجود  -9

 النشر والسفر والتكاليف االداريةالتمويل واالتصاالت والتكلفة  -9

 البيئيةالمسافات واختالف االحوال كبعد العوامل الجغرافية  -7

 الوضع النفسي وعدم وجود الرغبة في التعاون -4

 أهمية التعاون وعدم الرغبة فيهب عدم وجود القناعة الكافية -2

 داريةوجود بعض القيود اإل -9

 

 ؟قسامنها لعمل تعاون مثمر بين األماهي الفرص الموجودة والتي يمكن االستفادة م -

لم ينكر أحد من أفراد العينة وجود الكثير من الفرص الضائعة والتي يمكن أن يستفاد منها حيث 

امعات السعودية بفرص عديدة متاحة ومساعدة لتكوين تعاون المكتبات والمعلومات في الج أقسامتتمتع 

في جامعات حكومية تتبع لوزارة واحدة مما  قسامومن هذه الفرص كون جميع األ قساممثمر وناجح بين األ

 إلىوقد تصل  ،مرونة وسهولة أكثرال يسبب أي إشكاليات في وجود تعاون بل يعتبر ميزة ستجعل األمور 

وذكر بعضهم على سبيل المثال أنه يمكن . الجامعات والوزارة إدارةه من قبل كونها مطلب يجب دعم

هيئة التدريس دون الحاجة للحصول على تراخيص أو تأشيرات أو تغيير في  أعضاءاالستفادة من جميع 

وينطبق ذلك . حاء المملكةأناللغة والبيئة التعليمية وأسلوب العمل وغيرها من األمور المشتركة في أغلب 

، خرىاأل قسامو يتدربوا أو يحضروا محاضرات في األيستطيعون أن يدرسوا أ على الطالب الذين

ا  ا  وأضاف بعضهم أنه وفي جميع الحاالت قد يكون ذلك محببا والطالب  عضاءلدى الكثير من األ ومرغوبا

في مناطق ألي سبب كالتعرف على مناطق وبيئة جديدة أو وجود أفراد من العائلة  أخرىلزيارة مناطق 

على  قسامالفرص المتاحة لأل إلىمن أهل الخبرة أنه يجب النظر  عضاءوذكر أحد األ.أو غير ذلك أخرى

وذكر بعضهم أنه وكما يمكن أن يكون هناك . أنها تحِد من حيث أنها أُتيحت ويجب عليهم االستفادة منها

ت التعليم والبحث العلمي والطالب والدولي في مجاال قليميعلى الصعيد اإل قسامتعاون وشراكات بين األ

وجوده بين  إمكانيةفإنه من المؤكد  ،والتعليم عن بعد بحاثاألوالمطبوعات والنشر واإلشراف على 

أو دولي دون وجود تعاون  إقليميفي البلد الواحد، وأنه من غير المنطقي أن يكون هناك تعاون  قساماأل

المكتبات  أقساموالبيئة والقوانين كما هو في حالة  التي في نفس الظروف قساممحلي خصوصا بين األ

 .والمعلومات في الجامعات السعودية

 

 :نتائج الدراسة

من األدب الموضوعي في مجال التعاون في تعليم المكتبات والمعلومات بين  بناء على ما قرأ

مع عينة  ي أجراهاومن تحليل المقابالت الت ،اإللكترونية قسامومن االطالع على مواقع األ ،قساماأل
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ا  وباللغة العربية فمن الطبيعي أن تحظى  الدراسة، وحيث أن هذه الدراسة هي األولى من نوعها عربيا

 :بالعديد من النتائج والتي هي

المكتبات  أقسامالمنشورة المتعلقة بمجال التعليم والتعاون في  بحاثاألغياب الدراسات و -9

ذات  خرىقلة الدراسات فيما يتعلق بالموضوعات األ والمعلومات على مستوى العالم العربي مع

 .قسامالصلة باأل

 .خصوصا في مرحلة البكالوريوس قسامهناك تقارب في مخرجات األ -9

 :إال فيما يلي قسامال يوجد تعاون يذكر في التعليم أو غيره بين األ -7

لعليا وربما الدراسات المناقشة رسائل طلبة  أخرى أقسامهيئة تدريس من  أعضاءاالستعانة ب  -

صال الشتراط الالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية ذلك في مرحلة يعود ذلك أ

 .الدكتوراه وتفضيله في مرحلة الماجستير

المتقاربة جغرافيا يسمح بأن يدرس الطالب الخريج على وجه  قساموجود تعاون ضعيف بين األ -

 .رالخصوص في فصل الصيف مواد من القسم اآلخ

مختلفة وقد يعود ذلك  أقسامهيئة تدريس من  أعضاءالمشتركة بين  بحاثاألوجود عدد من  -

 .أو التخصص قسامألسباب خاصة ال عالقة لها باأل

أو اتخاذ قرارات خاطئة  إلىمما أدى  قسامبين األ عدم وجود اتفاقيات رسمية ثنائية أو غيرها -4

 .مكررة

 .دارس أوضاعهالت قسامالتوجد اجتماعات دورية بين األ -2

 .قسامتعاون بناء بين األ يجادليس هناك معوقات فعلية إل -9

التعاوني لتحقيق تعاون مثمر بين العمل إيقاد شعلة حاليا هو  قساماأل هواجهالتحدي األكبر الذي ت -3

 .قساماأل

والتي يمكن زيادتها واالستفادة منها لخلق فرص  قسامهناك العديد من الفرص المتاحة لجميع األ -2

 .ستثمر عن نتائج بناءة وفاعلة قساماونية كبيرة بين األتع

 قسامكبير على األ إيجابيتعاون بينها فيتوقع أن يكون له أثر  إيجادفي  قسامفي حال نجحت األ -1

 .وكذلك على الجامعات نفسها عضاءوالطالب واأل

عدم  إلىدى مما أ قسامعاون تعليمي بين األيؤكد على وجود ت ال يوجد في الئحة الجامعات ما -90

 . بذلك وعدم وجود مبادرات لذلك قساماهتمام األ

 .نتيجة لعدم وجود تعاون قساموجود تكرار وليس تكامل بين األ -99

 :الخاتمة

ال يمكن أن تنكر أهمية التعاون في جميع أمور الحياة االجتماعية والنفسية واالقتصادية واألمنية 

وكمتخصصين  .هيئة التدريس في التعليم أعضاءلدى  هميتهأوالسياسية وغيرها من مناحي الحياة، وال تقل 

في مجال المكتبات والمعلومات نجد أنه من األهمية بمكان وجود التعاون في تعليم المكتبات والمعلومات 

والذي تندرج تحته الكثير من المجاالت المتاحة مع وجود الكثير من الفرص غير المستغلة خصوصا في 

 قسامويمكن أن تستغل على الوجه األمثل لتحقيق ما فيه مصلحة األ. ة السعوديةدولة كالمملكة العربي

لم تأخذ على عاتقها االلتزام بدعم هذا التعاون التعليمي  إذان الجامعات السعودية وإ. وأعضائها وطالبها

عاون على آليات سهلة وحديثة إلظهار هذا الت نشاءوالموارد المالية إل نظمةمن حيث إقرار اللوائح واأل

بمفردها القيام بذلك نظرا للقيود واالنشغاالت التي  قساموجه الواقع فإنه من الصعوبة بمكان على األ

 .تواجهها في أعمالها اليومية

 

 :الدراسة توصيات
والتجارب والمبادرات وكذلك من خالل المقابالت  بحاثاألمما اطلع عليه الباحث من الدراسات و

هيئة تدريس من كل  أعضاءو ،المكتبات والمعلومات الحاليين والسابقين قسامأالتي أجراها مع رؤساء 

رسمية بين  مبادرةعمل  فإن هناك العديد من التوصيات التي يوصي بها الباحث ومن أهمها اقتراح ،قسم
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 المكتبات أقساممبادرة التعاون بين "المكتبات والمعلومات بالمملكة لتعزيز التعاون بينها تسمى  أقسام

 :تشمل على ما يلي" والمعلومات بالجامعات السعودية

 .الحديثة قسامتطبيق معايير األ -

 .العمل على توسيع نطاق سوق العمل للخريجين -

 .قسامتعديل الوضع القانوني ومسميات مهن خريجي األ -

 .تحديث البرامج والمناهج وطرق التدريب -

 .ارجيةجهات الخالحصول على دعم خارجي والتعاون والشراكات مع  -

 .المشاركة بفعالية في التعليم المستمر والتطوير المهني -

 .عمل ندوات وملتقيات دورية نصف سنوية لمناقشة الموضوعات والتطورات -

 .جمعية لهم وتزويدهم بالجديد إنشاءعن طريق  قساممتابعة خريجي األ -

الدورية، مع رصد التقدم الذي يتحقق نتيجة للتعاون الذي سيوجد وذلك من خالل التقارير  -

 .استمرارية العمل على دفع عجلة ذلك التقدم

حث الطالب وباألخص طالب الدراسات العليا على العمل والمشاركة في ندوات ومؤتمرات  -

 .قساماأل

ال يوجد  قسامهيئة التدريس حيث أنه في بعض األ أعضاءفي  قسامالتبادل واإلعارة بين األ -

 .أخرى أقساموالسماح للطالب بتسجيل مواد في كافيين لتغطية جميع التخصصات،  أعضاء

 .قسامهيئة التدريس والطالب من جميع األ عضاءإتاحة استخدام مصادر المعلومات أل -

برنامج التعاون البحثي وإعداد خطط بحثية مشتركة تمنع تكرار البحوث وتشجع على  إيجاد -

 .قساممن جميع األ عضاءالبحوث المشتركة بين األ

 .دي قواعد البيانات على المشاركة في تكلفة المصادر واستخدامهااالتفاق مع مور -

 . إعداد برنامج تدريب تعاوني للطالب والسماح لهم التدريب في غير مناطقهم -

 .قسامالعمل على السماح لمشاركة الطالب في بعض القرارات اإلدارية التي تمسهم باأل -

 .الجيد منها أو غيره قسامعالقة باألذات ال مورلجميع األ قسامعمل قوائم مشتركة بين األ -

 

 :التوصيات التالية إضافةإلى

 .هيئة التدريس عضاءتقييم االحتياجات التدريبية أل -9

 .قسامتفعيل دور جمعية المكتبات السعودية للمشاركة الفعالة مع األ -9

 .الحالية قسامتقييم مناهج األ -7

 .تحديد المتغيرات المطلوب دمجها في المناهج -4

 .المشتركة ونشرها والعمل على زيادتها بحاثاألمام بتركيز االهت -2

 المكتبات والمعلومات بالمملكة قسامنترنت ألإنشاء قاعدة معلومات وصفحة على اإلالعمل على  -9

انتخاب لجنة توجيهية مشتركة إلجراء مناقشات دورية بالموضوعات الهامة والمستجدة والتي  -3

 .لكةتؤثر على تعليم المكتبات والمعلومات بالمم
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