
                                                                           Submitted on: August 13, 2013 
 

1 

 

 والنشء في العصر الرقميالطفل مكتبات المهارات الالزمة ألخصائي 
 
Arabic Translation of the Original Paper: Required skills for children and youth librarians in the 
digital age 

  ةحمادداليا 
 ، مصراإلسكندرية، سكندريةإلإدارة المكتبات الُمتخصصة، مكتبة ا

 Dalia.Hamada@bibalex.org:البريد اإللكتروني
 

 سيلفيا ستافريدي
 .، مصراإلسكندرية، اإلسكندريةإدارة المكتبات الُمتخصصة، مكتبة 

 Sylvia.Stavridi@bibalex.org:البريد اإللكتروني
 
Translated by: Aya Tohamy, Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt 

Copyright © 2013 by Dalia Hamada and Sylvia Stavridi. This work is made available under the 
terms of the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License: 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 

 
 
 

 :ُملخص البحث
في يحاولون ويواجهون صعوبات  والمكتبيينالمكتبات أن يبدو الثورة التكنولوجية؛ ومن ثم يتسارع تغيره إثر نعيش اليوم في عالم 

دمجها مع الخدمات المكتبية، مع وهذه التكنولوجيات الجديدة التجاوب مع  الضروريلذا؛ فمن . الحفاظ على القيام بدورهم التقليدي
على خدمة األطفال المكتبيين القائمين توفرها في القدرات التي يجب تقييم أضحت إعادة لقد . الُمتعارف عليهدور المكتبة الحفاظ على 

  . والنشء
التي تطلب جمعية ؛ والمؤهالت راسة نقدية حول المهارات األساسية الالزمة للمكتبيين في مثل هذا العصر الرقميهذا البحث ديُقدم 

ا . المكتبيين العاملين مع األطفال والنشءتوفرها في المكتبات األمريكية   ةتسعتجربة التغذية الراجعة من يعرض هذا البحث أيضًّ
يجب التي  الضرورية المهاراتحول  أُجري استطالع ، حيث اإلسكندريةالطفل والنشء بمكتبة  مكتباتيعملون في قسم مكتبيين 

كل مكتبي منهم وضع ووفقًّا للفئة العمرية قُسمت هذه المهارات . الُمستخدمين بأفضل صورة ُممكنةخدمة يستطيعوا حتى توافرها فيهم 
ا، . مكتبات الطفل والنشءلمكتبيي ضرورية التي رآها المهارات عالمة على  الضرورية؛ والتي بالمهارات والمؤهالت قائمة وأخيرًّ

  .سريع التغيرعصر رقمي القسام بدورنا في إتاحة الوصول للمعلومات في تُمكننا من 
 
 
 

 .التكنولوجيا، المهارات، مكتبيو األطفال والنشء، المكتبة الحديثة: الكلمات الرئيسية
 
 

  :الُمقدمة
ويتأثر مجال علوم المكتبات ونظم المعلومات مثله . االبتكارات التكنولوجية الُمستحدثة في جميع المجاالتبسبب يتسارع تغيُر حياتنا اليومية 

علومات من ُمختلف الميجمع حيوي وسيط إلى كتاب مجرد أمين دور المكتبي من ، التي تحول التغيرات التكنولوجية الجديدةمثل باقي المجاالت بهذه 
ا من مهارات متنوعة توفر األدوار التي تتطلب أن يلعبوا ُمختلف في العصر الحديث فمطلوب من المكتبيين . ويُتيحها للجمهورالمصادر  التنسيق بدءًّ
 المعلومات الرقمية في المكتبةيستطيع إدارة نظام كمتُخصص دوره وصوالً إلى  في تعليم الُمستخدم األدوار المكتبية الُمتعارف عليها والتقييم 

مكتبيي يتوجب على المطبوعة واإللكترونية : في كل صورهاالمعرفة والمعلومات الُمتاحة لنشر و؛ )2012ومختار بن هاشم و 2008عوض (
القيام بدورهم تفادة منها في لتحقيق أقصى اسوالتعود على استخدامها  عن التكنولوجيات الحديثةإلى تعلُم ومعرفة المزيد الحاجة فهم  العصر الحديث

 Aschroftأقرت . )2012بن هاشم وُمختار (تُسهل للُمستخدم الوصول إليها تجعلها بطريقة والمصادر المعلومات هذا الكم الهائل من في ترتيب 
وبالرغم من وجود  .نولوجيكالتغيُر الت؛ لمواكبة والسماتواألدوار المهارات هذه إلى  والمعلومات حاجة أخصائيي المكتبات) 2004(
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في أخصائي المكتبات والمعلومات في العصر تواجدها  والمؤهالت المطلوبالمهارات ي توضح التعدد قليل من الدراسات 
  . على أخصائيي مكتبات الطفل والنشءفال تُركز أي منها ، Nonthacumjane 2011)الحديث

  
القائمين على خدمة في المكتبيين ما هي الشروط التي يجب توافرها : األساسي الذي تطرحه هذه الورقة البحثيةإن السؤال البحثي 

 ؟في العصر الرقمياألطفال والنشء 
 

 
  :استعراض ما تم بحثه

إن ُمعظم جهود الباحثين والمكتبيين في تحديد المؤهالت التكنولوجية األساسية الالزمة للمكتبيين تُركز على مكتبيي الخدمات المرجعية 
تُقسم قوائم المؤهالت المطلوبة والتي قدمها بن هاشم ومختار . الُمعتادة والخدمات التقنية والعاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات

-Soo؛ )2003( Childers؛ )2009( Soderdahl and Hirst؛ )2011( Nonthacumjane؛ )2003( Abels et al؛ )2012(
Guan Khoo )2007 ( في األساس إلى مهارات مهنية وشخصية ومعرفة مهارات ُمحددة تنطبق على أي من العاملين في مجال

  .المعلومات
  

تشمل . مهنية وشخصية: رقمي إلى نوعين أساسيينعمل بكفاءة ونجاح في العصر الن للقّسم بن هاشم ومختار المهارات الالزمة للمكتبيي
المعرفة بالمحتوى، والقدرة على تقييمه واالنتقاء منه بناءًّ على مدى مالئمته، والقدرة على تطوير وإتاحة خدمات : المهارات المهنية

ا المعلومات قائمة على احتياجات الُمستخدمينن والقدرة على نشر ذات تكلفة معقولة، والقدرة على تصميم خدمات لتكنولوجيمعلوماتية 
الشخصية تضم المهارات  .وتنظيم المعلومات للُمستخدمين، وتقدير وتقييم نتائج استخدام خدمات المعلومات ومن ثم تطوير الخدمات

   .في أي بيئة تتطلب خدمة عمالء باإلضافة إلى مهارات البقاءقطاعًّا من تلك الموجودة 
واإليجابية والقدرة على العمل الجماعي والقيادة والرغبة في السعي لفرص التعليم المرونة والتواصل الفعال : تشمل هذه المهارات

  .الصنع السريع للقرار وتقييم الذات والثقة: وتشمل مهارات البقاء. الُمستمر واإليمان بقيم التواصل المهني
  

المؤهالت التي يحتاجها المكتبي في سنغافورة إلى مهارات تقليدية ومهارات القيمة الُمضافة  Soo-Guan Khoo(2007)قسم 
: وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة بالحاسب والسلوكيات والسمات الشخصية والمعرفة بالمادة المطلوبة، ومن ضمن هذه المؤهالت

  .مهارات اإلدارية ومهارات التواصل والفضول لمعرفة المزيدباإلضافة إلى الالتواصل، الفهرسة، تعليم وتدريب الُمستخدم 
  

نوعين من المؤهالت التي يحتاجها أخصائي المعلومات؛ للنجاح في أداء دوره أقرت لجنة مجلس إدارة جمعية المكتبات الُمتخصصة 
كي يستطيع القيام ومات تُعد ضرورية ألي أخصائي معل يفي جمع ونشر المعلومات، وهما مؤهالت مهنية وأخرى شخصية والت

إدارة جمعيات المعلومات، إدارة مصادر المعلومات، إدارة خدمات المعلومات، : تُصنف المؤهالت المهنية إلى أربعة أنواع. بوظيفته
وتتناول هذه الورقة البحثية مؤهالت إدارة مصادر المعلومات وإدارة خدمات المعلومات . استخدام أدوات وتكنولوجيا المعلومات

تتضمن هذه المؤهالت مهارات مثل القدرة على تقييم مصادر المعلومات وفقًّا لثمنها وجودتها ومدى . واستخدام األدوات المعلوماتية
ُمنتج والخدمات المعلوماتية بحيث تُلبي وتعديل الُمالءمتها ومزج المعلومات من ُمختلف المصادر ووضعها في صورة سهلة للُمستخدم 

الُمستخدم وأوجه القصور  احتياجاتومحو أمية الُمستخدم المعلوماتية وتعليمه كيفية استخدام اإلنترنت وتقدير حاجات الُمستخدم 
  .ومواكبة التطور التكنولوجي وتعليم الذات وتنميتها في مجال علوم التكنولوجيا

  
وروح المغامرة والشجاعة واالبتكار تشمل القيم والمهارات الشخصية، القدرة على عرض األفكار بوضوح واحترام التنوع وخوض 

 (Abelset al., 2003).. والمرونة والسعي للتحدي
  

. أدوار ومهارات المكتبيين الرقميين المنصوص عليها في بعض أبحاث المكتبات والمعلومات Nonthacumjane(2011)استعرض 
: ومن المهارات الشخصية. حددةوعامة ومهارات معرفية مُ شخصية : وجيةوقُسمت تلك المهارات إلى متطلبات ُمختلفة للكفاءة التكنول

. القدرة على التفكير والتحليل والمرونة والتكيُف والحماسة والعمل من تلقاء النفس والقدرة على التعامل مع ُمختلف أنواع الُمستخدمين
ومهارات التواصل والتفكير النقدي والعمل  أما المهارات العامة فهي تلك التي تلزّم أي مجال يتعامل مع محو األمية المعلوماتية

الجماعي والجانب األخالقية والمسؤولية االجتماعية وحل المشاكل والقيادة، أما المعرفة الُمتخصصة الالزمة لمجالنا فيتم تدريسها في 
ثيق  والحفظ الرقمي وتنمية معرفة واصفات البيانات وتطوير قواعد البيانات والتو: علوم المكتبات والمعلومات والتي تشملدورات 

  .الُمقتنيات ونُظم إدارة المحتوى
  

صبح ضرورة في مواجهة التكنولوجيا أالحاسوب حيث معرفة العاملين في المكتبة بتزايد الحاجة إلى  Childers (2003)تناولت 
وصوالً إلى المستويين المرغوب والمستوى األساسي : المكتبيين لإللمام بالحاسوب على ثالثة مستوياتيُمكن تدريب . دائمة التغير

يشمل المستوى األساسي معلومات عن المهارات العامة مثل تشغيل الحاسوب واالعتياد على عملياته األساسية . النهائي الذي نهدف إليه
البريد اإللكتروني  وتشغيل الطابعات وتزويدها بالورق ومعرفة كيفية التصفح واستخدام قائمة الخيارات وإرسال واستقبال رسائل

أما المستوى المرغوب فيشمل معلومات عن مهارات أكثر قليالً في تقدمها عن تلك الموجودة في المستوى . واستخدام ُمحركات البحث
األساسي ولكنها ليست في مستوى المستوى النهائي الُمستهدف والذي يضم معرفة تحميل الملفات وملفات تعريف االرتباط واحتياطات 

  .مان العامةاأل
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يوا للمؤهالت األساسية بشأن التكنولوجيا التي يحتاجها أالمجاالت المنصوص عليها في قائمة  Soderdahl and Hirst (2009)قسم 
األعمال المكتبية، الطباعة، اإلنترنت، الحاسوب، األمان، نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز، البريد اإللكتروني، تقييد : المكتبيون إلى

كرها مطلوبة على ثالثة مستويات إم المجاالت السابق ذ. واعيد واألعمال اليومية، سياسة تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المهامالم
  .األساسي، المتوسط، الُمتقدم القائم على درجة المعرفة التي يتطلبها أداء مهام المكتبة: ختلفةم

ين عامة بحيث تنطبق على مكتبيي مكتبات الطفل يكنولوجية المطلوبة في المكتبونرى في ضوء الموضح أعاله، أن ُمعظم المؤهالت الت
ا   .والنشء أيضًّ

  
  :كفاءات جمعية المكتبات األمريكية لمكتبيي األطفال والنشء

  
لمجموعة الكفاءات التي حددتها خدمة األطفال في جمعية المكتبات لتطبيقها على المكتبيين الذين يقومون على  Walter (2001(امتثل 

ونجد أن . الالزمة لمكتبيي اليوم) الشخصية والعالقات بين األفراد(العامة؛ لتعريف المعارف والمهارات  تالمكتباخدمة األطفال في 
المعرفة بمجموعات الُمستخدمين، : النجاح في أداء الوظيفة وتقديم الخدمات المطلوبة هي في الكفاءات السبع األساسية التي تُسهم

المهارات اإلدارية، مهارات التواصل، تنمية المقتنيات، مهارات البرمجة، حشد الدعم، العالقات العامة ومهارات عمل العالقات 
  .والمهنية والتنمية المهنية

  
ين القائمين على خدمة النشء، مهارات ومعارف ُمختلفة يحتاجها المكتبيون النشء التي وضعتها للمكتبيخدمات حددت كفاءات جمعية 
 .، واألدوات التي يحتاجونها للتكيف مع التغيير؛ كي يستطيعوا خدمتهم بكفاءة في القرن الحادي والعشرينالعاملون مع الُمراهقين

: وقد تم تعميم الكفاءات وتقسيمها إلى سبع مجاالت. تقديمها فحسبة للُمراهقين وليس وجوب تقييم وتطوير الخدمات الُمقدموتُشير إلى 
  .القيادة والمهنية، التواصل، التوعية والتسويق، المعرفة بمجموعات الُمستخدمين، اإلدارة، المعرفة بالمواد، إتاحة المعلومات والخدمات

 
 :المنهجية

 
. عصرنا الرقمي كفاءات المطلوب توفرها في المكتبيين العاملين مع األطفال والنشء فياستخدم االستطالع الكيفي لعمل قائمة بال

للحصول على التغذية الراجعة من تسعة مكتبيين واثنين من رؤساء األقسام العاملين في مكتبات الطفل  وأُجري استطالٌع مقطعيٌّ 
في مجال وتم دمج المهارات التي وردت في االستطالع مع قوائم مهارات المكتبيين التي سبق إعدادها . والنشء بمكتبة اإلسكندرية

لمكتبيي األطفال والنشء ن الكفاءات التي حددتها جمعية المكتبات األمريكية ومعلوم المكتبات والمعلومات في العصر التكنولوجي 
(Walter 2001;Nonthacumjane 2011;Young Adult Library Services Association; Skills for the 21st 

Century Librarian; Bin Hashim and Mokhtar 2012;and Abels et al.2003) .ي المكتبة أُجري هذا االستطالع ف
وتم شرح  ،وتطوع كل المكتبين باإلجابة عليه، وقد تم على مدار جلستين ُمختلفتين واحدة لمكتبيي األطفال واألخرى للعاملين مع النشء

شاركون ومنُح الم. صطلحات التي يتضمنهاالغرض من هذا االستطالع وما يشمله من مهارات باللغة العربية للتأكد من وضوح كل المُ 
ا   . كامالً؛ لإلجابة عليه يومًّ

  
جمعية الخدمات المكتبية لصغار الشباب ليست موضحة بالكامل وبكل ومن الجدير بالذكر أن مجموعة المعايير التي وضعتها 

عناصرها في االستطالع، ولكن فقط المهارات التي يجب أن يمتلكها المكتبي لتقديم الخدمات للشباب والتي تبدو عملية ويُمكن الوصول 
  .اإلسكندريةليها في إطار خدمة الشباب في مكتبة النشء التابعة لمكتبة إ

 
  :الُمشاركون

  
مكتبيين ورئيس قسم من العاملين مع األطفال  ة، بإجمالي خمساإلسكندريةشاركون جميعًّا مصريين من العاملين في مكتبة كان الم

ن القائمين على الخدمات المكتبيين الُمشاركين في االستطالع مولم يكن كل . وأربعة مكتبيين ورئيس قسم من العاملين مع النشء
أما البيانات الديموغرافية للُمشاركين . حسب ما إذا كانوا يقدمون خدمات مرجعية أم الللتكنولوجيا المرجعية؛ لذا يختلف قدر احتياجهم 

  :فهي كالتالي
 

 :الفئة العمرية .1

 
  

 
 :النوع .2

  اإلناث  الذكور  
  4  1  الطفل
  3  1  النشء

  20-30  31-40  41-50  51-60  
  -  -  3  2  الطفل
  -  -  2  2  النشء
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 :التعليم .3
  
ليسانس في   

علوم المكتبات 
  والمعلومات 

بكالوريوس في 
  مجال ذي صلة

بكالوريوس في 
  مجال آخر

ماجستير في 
علوم المكتبات 
  والمعلومات

ماجستير في 
مجال ذي 

  صلة

ماجستير في 
  مجال آخر

  -  -  -  -  3  1  الطفل
  -  -  -  2  1  1  النشء

 
 

 
 :سنوات الخبرة .4

  
  0-3  4-7  8-11  12-15  

  1  2  -  2  الطفل
  -  1  2  1  النشء

 
 
 

 :نوع العمل .5
  

  دوام جزئي  دوام كامل  
  1  4  الطفل
  -  4  النشء

 
 

 :اللغات التي يُجيدها المكتبي .6
  
  لغات أخرى  األلمانية  الفرنسية  اإلنجليزية  

  -  -  3  3  الطفل
  -  -  1  4  النشء

  
 

 :النتائج
 

مكتبيي الطفل والنشء حول مدى موافقتهم على المهارات الشخصية والمهنية والمعارف ذات الصلة بالمجال وفي التالي إجابات 
  .والمطلوبة لخدمة الُمستخدمين في العصر الرقمي

 
 

  :المهارات المطلوب توفرها في المكتبيين القائمين على خدمة األطفال
  

والتجاوب مع أن يعملوا على التحليل واإلبداع ويتسموا بالمرونة والفضول والقدرة على التكيف : الكفاءات األساسية لمكتبيي األطفال
واتفق كل . والحماسة والصبر وسعة الصدر والبشاشة إلى جانب مهارات تأسيس العالقات وتقييم الذاتاحتياجات الُمستخدمين، 
كي يستطيع المكتبيون خدمة األطفال بصورة أفضل طفل على ضرورة كل المهارات التي نصت القائمة عليها؛ الُمشاركين من مكتبة ال

  ).1الجدول (واختلف مكتبي واحد فقط على صفتي الفضول كالُمحققين وسعة الصدر . في عصرنا الرقمي
، األخالقيات والمسؤولية االجتماعية، حل العمل الجماعيالتواصل، التفكير النقدي، الثقافة المعلوماتية، : الضروريةالمهارات المهنية 

تعليم النفس والتنمية الذاتية، القدرة على حشد الدعم والترويج للخدمات، الحفاظ على السرية الُمشكالت، القيادة، إدارة الوقت، 
اثنان منهم على ضرورة اللغة اإلنجليزية اثنان من الُمشاركين على أن كل هذه المهارات ضرورية، بينما اختلف اتفق و. الخصوصيةو

  ). 2الجدول (واختلف أحد الُمشاركين في كون التفكير النقدي أحد المهارات الالزمة لمكتبيي األطفال  .للعمل
  

حتوى، المعرفة بنظريات تنمية الطفل، فهم احتياجات الفرد، معرفة الُمقتنيات، القدرة على تقييم الم: الُمتخصصة في المجالالمعرفة 
معرفة العمليات الفنية والموارد اإللكترونية، االعتياد على استخدام ُمختلف التكنولوجيات، تنفيذ وتقييم البرامج، القدرة على تصميم 

االعتياد على  على عدم أهميةواتفق اثنان منهم . على أهمية اكتساب هذه المعارفواتفق ثالثة من الُمشاركين  .برامج لآلباء واألسر
  . )3الجدول ( وأعرب ُمشارك عن قناعته بعدم إمكانية تلبية متطلب المعرفة التكنولوجية ،دام ُمختلف التكنولوجياتاستخ
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  :المهارات المطلوب توفرها في المكتبيين القائمين على خدمة النشء
 

واالبتكار والتكيُف والمرونة والتفكير مثل القدرة على التحليل : مهارات المكتبي الشخصية األساسية التي يتطلبها العمل مع النشء
والقراءة  مارسة تقييم الذاتهارات تأسيس العالقات ومُ الُمحققين والتجاوب مع احتياجات الُمستخدم والحماسة والتفاعل وسعة الصدر وم

ُمشاركين من مكتبة النشء على أهمية اتفق أحد ال .واحترام التنوع الثقافيتعددة والثقة بالنفس وتقبُل االختالفات الفردية مفي مجاالت 
ة في مجاالت اءولم يوافقنا أحد الُمشاركين على ضرورة القر" فضول الُمحققين"كل هذه المتطلبات، بينما اختلف اثنان على فكرة 

).4الجدول (في عدم ضرورة وجود عامل التكيف رأيه بينما أبدى أحد الُمشاركين . ُمتعددة  
 

العمل الجماعي، الجانب األخالقي، المسؤولية االجتماعية، الثقافة المعلوماتية، التواصل، التفكير النقدي، : المهارات المهنية الالزمة
د الحفاظ على السلوك المهني مع الشباب، حل المشكالت، القدرة على القيادة، إدارة الوقت، تعليم الذات، التنمية المهنية، القدرة على حش

عم والترويج للخدمات، الحفاظ على الخصوصية والسرية، اإللمام الجيد باللغة اإلنجليزية، امتالك رؤية واضحة عن شمول الد
ن على ضرورة امتالك كل هذه المهارات بينما اعترض اثنان على ضرورة اللغة ان اثنااتفق ُمشارك .التكنولوجيا في البرامج المكتبية

ن على ضرورة الجانب األخالقي والمسؤولية االجتماعية والمعرفة باللغة اإلنجليزية والرؤية الُمشاركياختلف معنا أحد . اإلنجليزية
).5الجدول (الواضحة عن التكنولوجيا؛ لخدمة الشباب بصورة أفضل   

 
التكنولوجية، الوعي النمو، فهم اهتمامات واحتياجات الُمستخدم، تحديد الُمعدات العلم بنظريات : المعرفة الُمتخصصة في المجال

كن ، القدرة على استخدام ُمختلف األجهزة الرقمية، اإللمام بالتكنولوجيا، معرفة مصادر يُم، القدرة على تقييم الُمحتوىبالُمقتنيات
ة على تغيير على تنفيذ وتقييم البرامج، القدر القدرةاالعتماد عليها على اإلنترنت، التمكن من استخدام ُمختلف التكنولوجيات الجديدة، 

بينما . النشء كل هذه المجاالت المعرفية يان على ضرورة اكتساب مكتبيياتفق مكتب. وتحديث واجهة الموقع اإللكتروني باستمرار
واعترض آخر على ضرورة القدرة على تقييم الُمحتوى والتمكن من استخدام التكنولوجيات اختلف اثنان على أهمية اإللمام بالتكنولوجيا 

).6الجدول (القدرة على تحديد الُمعدات التكنولوجية عامل  علىولم يوافقنا أحد الُمشاركين  ةالجديد  
 
 

موجودة من مهارات فقد أجابوا في االستبيان بضرورة كل المهارات الالتغذية الراجعة من رؤساء أقسام مكتبتي الطفل والنشء أما عن 
مؤهالت ضرورية؛ كي يستطيع المكتبيون تقديم خدمة أفضل للُمستخدمين في شخصية ومهنية ومعارف ُمتخصصة في المجال كونها 

 .العصر الرقمي
 

  :الُمناقشة
  

هل محتوى المنهج الموجود "ما الذي نحتاجه؛ لتعليم مكتبيي مكتبات الطفل والنشء الُمستقبليين، و: "إن هذه الدارسة قائمة على سؤالين
  .على خدمة األطفال والنشء في القرن الحادي والعشرين؟ لخلق مكتبيين مهنيين يقومون حاليًّا كافٍ 

   
فل والنشء فقد اتضح اتساق المهارات الالزمة لهذين النوعين الذي أُجري بين مكتبيي الطعلى التغذية الراجعة من هذا االستبيان  ناءًّ وب

  .من المكتبيين مع ما أُجري من أبحاث عن المكتبيين بجميع تخصصاتهم
  
  
  

وهناك . لمؤهالتلعدم وجود مكتبيين تتوفر فيهم كل هذه ا مؤهالتالمهارات الالزمة والتي قد تخلق ُمشكلة يبدو أن هناك الكثير من 
ا فسيكون من الصعب جدًّا الوصول إلى مكتبيين مؤهلين  اعتقاد شائع بأن المكتبيين يميلون إلى االنطوائية ولو أقررنا أن ذلك صحيحًّ

  .(Soo-Guan Khoo 2007)مهاراتوفقًّا لهذه ال
  

فالمكتبي القادر على التكيُف يمكنه : على سبيل المثال. لكن هناك مهارات تُشكل أساسًّا لمهارات أخرى فرعية ومهارات أهم من غيرها
كما ال نغفل أن  .لمواكبة دمج التكنولوجيا مع الخدمات المكتبية وخدمة الُمستخدمينالكافية " سعة الصدر"ولديه " امرنً "ن يكون أ

  .تمنح المهارات الشخصية الالزمة التي يحتاجها مكتبيو اليوم (ICDL)الحصول على الشهادة الدولية ألهلية تشغيل الحاسوب 
  

تمت ُمراجعة بحثية لمناهج علوم المكتبات التي تُدرس في مصر ضمن هذا االستبيان، وعكست نتيجة هذه الُمراجعة الفجوة بين منهج 
أن عددًّا من المواد قد  "حسن"وأوضح . تبات في مصر والمهارات المكتبية التي يحتاجها السوق فعليًّا في عصر التكنولوجياعلوم المك

الموارد اإللكترونية، والمعلومات : مناهج علوم المكتبات والمعلومات؛ للتجاوب مع متطلبات السوق الحالي، مثلأُضيف إلى 
. ، واستخراج البيانات)MXL ،HTML(، ولغات توصيف الويب تواصل، وحقوق الطبع والنشراالجتماعية والرقمية، ومهارات ال

يهدف هذا ). 2009أروى (من المنهج الكلي % 31مناهج علوم المكتبات والمعلومات وتُغطي المواد الجديدة نسبة يجري تحديث 
في استبياٍن أجراه حول ) 2010(وتوصل سليمان . ات في مصرإلى مواد علوم المكتبالتحديث القائم إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة 

دورات مهارات التواصل والقيادة في قسم ُمعدل دورات علوم الحاسب أكثر بكثير من مكتبيين مهنيًّا في العصر الرقمي، أن تنمية ال
نها إمنهج علم المكتبات حيث د إعداد ولكننا نحتاج إلى ُمراعاة هذه النقطة عن. سكندريةعلوم المكتبات والمعلومات في جامعة اإل

والتي وضعت ) Konsta )2008 و Gerolimasقام بها التي " Nonthacumjane "مع النتائج التي توصلت إليها دراسة  تتعارض 
  :المهارات الُمختارة كالتاليترتيب ويُمكن . العصر الرقميلمكتبي المهارات الالزمة قائمة على رأس مهارات التواصل 
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  .القدرة على االبتكار والتكيف والحماسة للعمل: المهارات الشخصية
إدخال التكنولوجيا على واضحة عن رؤية لديه أن يكون ووالتنمية المهنية وتعليم الذات والقيادة القدرة على التواصل  :المهارات المهنية
  .البرامج المكتبية

  .بتنمية الُمقتنياتوالوعي واإللمام بالتكنولوجيا والموارد اإللكترونية معرفة احتياجات الُمستخدم : التخصص
  

المكتبيون يحتاج . دون عناءفي عالم التكنولوجيا للعمل المكتبي استعداد التي تعكس هي أهم المهارات إن المهارات السابق ذكرها 
سيُيسر . اليومللنشء نقطة جذب والتي تُعد بحركة التواصل االجتماعي الكبيرة للحاق  web 2.0باإلضافة إلى هذه المهارات إلى العلم بـ

  . عن الخدمات ومجموعات الُمقتنيات المكتبيةمعلومات يجد فيها النشء مليئة بالتفاعل مواقع إلكترونية تأسيس العلم بهذا البرنامج 
  
  

  :عوامل قيدت هذه الدراسة
  

عدد من شاركوا من مكتبتي الطفل  يُعدن أكثر ما قيدنا في هذه الدراسة، وال ميُعد ِصغر حجم الشريحة التي أُجريت عليها الدراسة 
فقد كان يُمكن أال تكون نسبة اإلجماع نفسها على المهارات الدراسة شريحة أكبر تضمنت أما إذا . والنشء ُممثالً للمكتبيين في مصر

في علوم المكتبات والمعلومات، أي شهادة ، واحد فقط من المكتبيين حاصل على قيدًّا آخرللمكتبيين كلت الخلفية العلمية شكما . المذكورة
ا أن  والمعرفة العامة هنا وقد يُشكل عامل الخبرة لمناهج وسوق علوم المكتبات ومتطلبات السوق، إجابات الُمشاركين ليست مؤشرًّ

ا ا يجب وضعه في االعتبار  عنصرًّ األبحاث في العائق الثالث، فكان النقص أما . في هذا المجالالدخول في مزيد من البحث عند ُمتغيرًّ
  . جمعية المكتبات األمريكيةفي مصر؛ لذلك لجأنا إلى قائمة  مانة مكتبات الطفل والنشءأل الالزمة مهاراتالسابقة التي تتناول 

  
  :االستنتاجات

  
اكتبيي األطفال والنشء بل على المالجيل الجديد من مدائمة التغير حمالً على  التكنولوجياتُشكل  ويحتاجون إلى مهارات  .كتبات عمومًّ

هذه تُكتسب  .شائقةفي صورة  ببراعة وتقديم المعلومات للُمستخدمين الصغارالتغير الُمستمر مواكبة مثل هذا خاصة؛ كي يستطيعوا 
بقائمة بالمهارات الالزمة وهي شملت الدراسة جداوالً كما . ءشيوالميول الشخصية قبل كل المهارات من التعليم النظامي والخبرة 

  . للمكتبي الُمعاصر في زمننا الرقميساسية التقليدية لمكتبيي الطفل والنشء والقدرات التكنولوجية ألبين القدرات امزيج 
  

من . اصالً على التعليم الالزمكان حوال يُربكه تغيرها السريع، حتى وإن الجميع يرتاح في استخدام التكنولوجيا  يُمكننا القول بأنال 
ا  إدمان "إنه يصل إلى حد : ومستوى تداخل التكنولوجيا مع الحياة اليوميةللموارد الُمتاحة تصنيف الدول وفقًّا تذكر الُمهم أيضًّ
  ". التكنولوجيا

  
التي ال تتداخل فيها التكنولوجيا بشكل في الدول علوم المكتبات مجالي فصل هل من األفضل : فكرة ُمهمة، أال وهيتطرح هذه الدراسة 

  في المكتبات؟ فرع جديد للتكنولوجيا الحديثة في وجود شهادة ألمانة المكتبات التقليدية مع وجود كر فنُ هل يجب أن كبير؟ 
  

  :التوصيات
  

تنمية  أهمية فيوال شك   .ين الُمستمر في مجال التكنولوجيايلتعليم المكتب في عصرنا الحديث تتضح الحاجة الُملحة، سبقفي ضوء ما 
  . للتعامل مع اتجاهات التكنولوجيا الحديثة ومواكبة تغيراتهالتأهيلهم  على المستوى التكنولوجي؛علوم المكتبات وُمساعديهم مهنيًّا ُمعلمي 

  
ا  ا ُمتحمس لفرص التعلُّم يسعى المكتبي الكفء دائمًّ حضور : ا للتنمية المهنية، تشملولديه ُخططًّ للعمل من تلقاء نفسه وهو دائمًّ

على استعداد كما أنه وينضم إلى المنتديات المهنية؛ لفهم أهمية مواكبة التكنولوجيا الحصول على دورات عبر اإلنترنت و  تالمؤتمرا
  . للتكيف مع ما تأتي به التكنولوجيا الحديثة واستكشافه
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  : ُملحق
  

  :الجدول األول
  

  قدرات ومهارات مكتبيي األطفال    1- 1الُملحق 
                                              

  المهارات الشخصية
  ال تنطبق  غير موافق  موافق  

  -  -  %100  التحليل
  -  -  %100  االبتكار
  -  -  %100  المرونة
  -  -  %100  التفكير

  %20  -  %80  روح التحقيق
  -  -  %100  التكيُف

  -  -  %100  التجاوب مع االحتياجات
  -  -  %100  الحماسة

  -  -  %100  العمل من تلقاء النفس
  -  -  %100  الصبر

  %20  -  %80  سعة الصدر
  -  -  %100  المرح

  -  -  %100  مهارات التواصل
  -  -  %100 تقييم الذاتيالُممارسة
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  :الجدول الثاني
 

  قدرات ومهارات مكتبيي األطفال    2- 1الُملحق 
                                              

  المهنيةالمهارات 
  ال تنطبق  غير موافق  موافق  

  -  -  %100  الثقافة المعلوماتية
  -  -  %100  التواصل

  %20  -  %80  التفكير النقدي
  -  -  %100 العمل الجماعي

  -  -  %100 المسؤولية األخالقية واالجتماعية
  -  -  %100  التكيُف

  -  -  %100  التجاوب مع االحتياجات
  -  -  %100  الحماسة

  -  -  %100  العمل من تلقاء النفس
  -  -  %100  الصبر

  %20  -  %80  سعة الصدر
  -  -  %100  المرح

  -  -  %100  مهارات التواصل
  -  -  %100  حل الُمشكالت

  -  -  %100  القيادة
  -  -  %100  إدارة الوقت

  -  -  %100  تعليم الذات والتنمية المهنية
  -  -  %100  حشد الدعم والترويج للخدمات

  -  -  %100  الحفاظ على السرية 
  -  %20  %80  العلم الكافي باللغة اإلنجليزية

 
  : الجدول الثالث

  
  قدرات ومهارات مكتبيي األطفال   3- 1الُملحق 

                                            
  المعرفة الُمتخصصة

  ال تنطبق  غير موافق  موافق  
  -  -  %100  العلم بنظريات نمو وتطور الطفل

  -  -  %100  فهم احتياجات الطفل الفردية
  -  -  %100  معرفة أدب الطفل والُمقتنيات الخاصة به

  -  -  %100  محتوى الُمالئم لألطفالالقدرة على تقييم ال
  -  -  %100  العلم بعمليات المكتبة الفنية

  -  -  %100  سعة االطالع على مصادر األطفال اإللكترونية
  %20  -  %80  بالتكنولوجيااإللمام 

القدرة على التعامل مع ُمختلف وسائل التكنولوجيا 
  بسهولة

60%  40%  -  

القدرة على وضع وتقييم البرامج بُناءًّ على 
  االحتياجات

100%  -  -  

  -  -  %100  القدرة على تنفيذ برامج األطفال
  -  -  %100  القدرة على تصميم برامج لآلباء والعائالت
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  :الرابعالجدول 
  النشءقدرات ومهارات مكتبيي    1- 2الُملحق 

                                              
  المهارات الشخصية

  ال تنطبق  غير موافق  موافق  
  -  -  %100  التحليل
  -  -  %100  االبتكار
  -  -  %100  المرونة
  -  -  %100  التفكير

  -  %50  %50  روح التحقيق
  %25  -  %75  التكيُف

  -  -  %100  التجاوب مع االحتياجات
  -  -  %100  الحماسة

  -  -  %100  العمل من تلقاء النفس
  -  -  %100  اإلشراك والُمشاركة

  -  -  %100  سعة الصدر
  -  -  %100  مهارات التواصل

  -  -  %100  ُممارسة التقييم الذاتي
  -  %25  %75   القراءة في ُمختلف المجاالت

  -  -  %100  الثقة
  -  -  %100  االختالفات الفرديةتقبُل

  -  -  %100 احترام التنوع الثقافي
 
 
 

  : الجدول الخامس
  النشءقدرات ومهارات مكتبيي     2- 2الُملحق 

                                              
  المهارات المهنية

  ال تنطبق  غير موافق  موافق  
  -  -  %100  الثقافة المعلوماتية

  -  -  %100  التواصل
  -  -  %100  التفكير النقدي
  -  -  %100  العمل الجماعي

  -  %25  %75  المسؤولية األخالقية واالجتماعية
  -  -  %100  الحفاظ على السلوك المهني مع النشء

  -  -  %100  التجاوب مع االحتياجات
  -  -  %100  حل الُمشكالت

  -  %25  %75  القيادة
  -  -  %100  إدارة الوقت
  -  -  %100  والتنمية المهنيةتعليم الذات 

  -  -  %100  حشد الدعم والترويج للخدمات
  -  -  %100  الحفاظ على السرية 

  -  %50  %50  العلم الكافي باللغة اإلنجليزية
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  :الجدول السادس
 

  قدرات ومهارات مكتبيي النشء   3- 1الُملحق 
                                              

  الُمتخصصةالمعرفة 
  ال تنطبق  غير موافق  موافق  

  -  -  %100  النشءالعلم بنظريات نمو وتطور 
  -  -  %100  الفردية النشءفهم احتياجات 

الُمعدات التكنولوجية الالزمة وتشجيع  تحديد
  الشباب على الُمشاركة

75%  25%  -  

  -  -  %100  والمجموعات الخاصة بهبأدب النشء العلم 
  -  %25  %75  المحتوى الُمالئم للنشءالقدرة على تقييم 

معرفة كيفية استخدام ُمختلف الُمعدات الرقمية 
  جيدًّا

100%  -  -  

  -  %50  %50 التكنولوجيالوعي
 والقدرة على توجيهالعلم بالمصادر اإللكترونية 

  النشء لها
100%  -  -  

  -  %25  %75  استخدام ُمختلف التكنولوجيات الناشئة بثقة
وفقًّابرامج الوتقييم  تنفيذو وضع  القدرة على

  لالحتياجات االجتماعية
100%  -  -  

  -  -  %100  تغيير وتحديث الموقع اإللكتروني باستمرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


