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 ستخلص م
هتدف الدراسة إىل التعرف عىل املهارات الناعمة وأمهيتها  للعمل ف جمال املكتبات واملعلومات من وجهة نظر  

املكتب ف  العاملني  واملعلومات  املكتبات  واملتخصصة  أخصائيي  والوطنية  )العامة  أنواعها  اختالف  عىل  ات 

واألكاديمية واملدرسية(،كام تعرضت الدراسة ألنواع املهارات الناعمة الواجب توافرها ف أخصائيي املكتبات  

أخصائيي مكتبات ومعلومات من العاملني ف    ١١٤واملعلومات وكيفية اكتساهبا، حيث استطلعت الدراسة آراء  

ال اختالف جنسياهتم،  املكتبات  قطر عىل  العاملني ف دولة  واملدرسية  واألكاديمية  واملتخصصة  والوطنية  عامة 

اتبعت الدراسة لتحقيق أهدافها املنهج الوصفي التحلييل، حيث استخدمت استبيانا الستطالع آراء أخصائيي  

هارات الناعمة، وخلصت إىل أمهية  أبعاد رئيسية متثل امل  5عنرًصا موزعة عىل    76املكتبات واملعلومات مكوًنا من  

املهارات الناعمة للعمل ف املكتبات ومراكز املعلومات، وأن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني شاغيل املناصب  

ونوع   اخلربة  وأن عوامل  األنواع،  الناعمة عن غريها من  املهارات  أنواع  لبعض  تفضيل  من  اإلدارية وغريهم 

عىل تفضيل أنواع معينة من املهارات الناعمة عىل أنواع أخرى، بينام ال تؤثر عوامل العمر  املكتبات تؤثر بدرجة ما  

 واملؤهل عىل تفضيل بعض املهارات عىل مهارات أخرى. 

املكتبات  :  املفتاحيةالكلامت   أخصائيي  مهارات  واملعلومات؛  املكتبات  أخصائيي  الناعمة؛  املهارات 

 املكتبات واملعلومات؛ قطر. واملعلومات؛ كفاءات أخصائيي 

 بحوث ودراسات
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 متهيد  0/1

مل تعد الدرجات األكاديمية فقط هي العامل املهم الوحيد عند توظيف موظف جديد ف املكتبات، ولكن  

املكتبات الذي يمتلك بعض السامت    أخصائياملسؤولني ف إدارة املكتبات أصبحوا يرغبون أيًضا ف توظيف  

امل األخرى بخالف  باملهارات  بالنفس    :مثل   املهنية،هارات  املتعلقة  والثقة  والنزاهة  اجلامعي  والعمل  التواصل 

التوظيف  مهارات  من  وغريها  املشكالت  يتمتع  و   ،وحل  أن  رضورة  عىل  املكتبات  ف  العمل  مستقبل  حيتم 

التي    أخصائي املكتبات  أهداف  حتقيق  من  متكنهم  التي  املهارات  من  بالعديد  وتأدية    يعملوناملكتبات  فيها، 

  هي   املهارات  تعد  حيث  – أكاديمية، أو عامة أو متخصصة أو وطنية أو مدرسية    -لتها أًيا كان نوع املكتبة  رسا 

 Soft Skills الناعمة املهارات  مفهوم ولعل  أخرى،  عن مكتبة   ف املكتبات  أخصائي متيز   التي األساسية الركيزة 

املكتبات عىل مستوى العامل ف االنتباه إىل أمهيتها،  ودورها ف دعم قدرات أمناء املكتبات يعد املفاهيم التي بدأت  

تساعد   مع    أخصائي فهي  العالقات  وبناء  واإلداريني  املوردين  مع  والتفاوض  املوارد  عن  الدفاع  ف  املكتبات 

 .اآلخرين داخل أو خارج املكتبة وتقديم الدعم للمستفيدين بفئاهتم املختلفة

املكتبات واملعلومات ف مواقع عملهم ف املكتبات املختلفة إىل حتسني مستواهم وكفاءاهتم    أخصائييسعى  

وعادة ما يسعى    ،الوظيفية واملهنية، سواء كان ذلك من خالل التعليم األكاديمي أو من خالل الربامج التدريبية

املايل واحلص  أخصائيو  بالوضع  االرتقاء  ذلك هبدف  إىل  واملعلومات  أعىل ف  املكتبات  إدارية  مناصب  ول عىل 

املعلومات األخرى   املكتبات ومؤسسات  الوقت تشجع  نفس  الوضع االجتامعي، وف  إىل  باإلضافة  املكتبات 

األخصائيني عىل اكتساب هذه املهارات اجلديدة ألهنا تدعم العمل والتطور الذي يساعد مؤسسات املعلومات  

امل إىل  ابتكار  ف حتقيق أهدافها والوصول بخدماهتا  ستفيدين وفًقا الحتياجاهتم ورغباهتم، بل تتعدى ذلك إىل 

خدمات وأدوات جديدة لتقديم اخلدمات للمستفيدين جلذهبم للمكتبات عىل وجه اخلصوص، ف ظل وجود  

 .وسائل أخرى لتقديم املعلومات للمستفيدين وإن كانت ال حتقق رغباهتم واحتياجاهتم احلقيقية

 مشكلة الدراسة 0/2

ت أقسام املكتبات واملعلومات عىل تدريس املهارات الصلبة التي تعني بالتخصص املهني ف املكتبات  ركز

التي   الناعمة  املهارات  كبري  إىل حد  أمهلت  التكنولوجية، ف حني  املهارات  تنمية  الرتكيز عىل  واملعلومات مع 

ثر ف أداء األخصائيني لعملهم ف جماالت  املكتبات عىل الرغم من أمهيتها كعامل مساند قوي يؤ   أخصائيوحيتاجها  

، ومن هذا املنطلق كان من املهم التعرف عىل آراء أخصائيي املكتبات واملعلومات  العمل املختلفة داخل املكتبة

الناعمة ف العمل الفعيل خاصة أهنم قد انخرطوا  بالفعل ف العمل امليداين ف املكتبات،   حول أمهية املهارات 

 وى األخصائيني الذين يشغلون مناصب إدارية أو هؤالء الذين ال يشغلون مناصب إدارية. سواء عىل مست
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 أهداف الدراسةأهمية و 0/3

ف ضوء مشكلة الدراسة فإن أمهيتها تكمن ف التعريف باملهارات الناعمة كنوع من املهارات أصبح من  

يكتسبها   التي  املهنية  للمهارات  أسايس  كمساند  واملعلومات  املكتبات  أخصائي  لدى  توافرها   الرضوري 

بمكا  واملعلومات، كام  من األمهية   املكتبات  برامج دراسة  نظر  األخصائيون من خالل  التعرف عىل وجهة  ن 

 أخصائيو املكتبات واملعلومات العاملني بالفعل ف احلقل املهني نحو املهارات الناعمة ودرجة أمهيتها.  

 :إىل حتقيق األهداف التالية وف ضوء هذه األمهية فإن الدراسة قد سعت

 التعريف باملهارات الناعمة الواجب توافرها ف أخصائي املكتبات واملعلومات.  -

 املهارات الناعمة للعمل ف املكتبات ومراكز املعلومات. أمهية واستخدامات  التعريف ب -

لدى   - الناعمة  املهارات  العمل    أخصائييتقدير  حقل  ف  يعملون  الذين  واملعلومات  املكتبات 

 . بالفعل

 حتديد األمهية النسبية لقطاعات املهارات الناعمة من وجهة نظر أخصائيي املكتبات واملعلومات.  -

 الدراسة تساؤالت 0/4
 :التالية التساؤالت عن اإلجابة إىل الدراسة تسعى السابقة  األهداف ضوء ف

 ما املهارات الناعمة الواجب توافرها ف أخصائي املكتبات واملعلومات؟  -

 ما أمهية واستخدامات املهارات الناعمة ف العمل ف املكتبات ومراكز املعلومات؟  -

 املهارات الناعمة؟ما طرق اكتساب  -

ما درجة أمهية املهارات الناعمة للعمل ف املكتبات ومراكز املعلومات من وجهة نظر أخصائي   -

املكتبات واملعلومات الذين يشغلون مناصب إدارية، واألخصائيني الذين ال يشغلون مناصب  

 إدارية؟ 

بالنسبة  - واألخصائيني  اإلداريني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  املهارات    هل  ألمهية 

 الناعمة؟

باملهارات   - املعلومات  ومراكز  املكتبات  ف  العاملني  اهتامم  عىل  اخلربة  سنوات  تأثري  مدى  ما 

 الناعمة؟

 ما مدى تأثري نوع املكتبة عىل اهتامم العاملني ف املكتبات ومراكز املعلومات باملهارات الناعمة؟ -

الدرا - للمؤهل  األكاديمية  الدرجة  تأثري  مدى  ومراكز  ما  املكتبات  ف  العاملني  اهتامم  عىل  يس 

 املعلومات باملهارات الناعمة؟ 
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 جمال الدراسة وحدودها   0/5

 تناول الدراسة آراء أخصائي املكتبات واملعلومات حول أمهية املهارات الناعمة ف إطار احلدود التالية: 

 احلدود املكانية: .1

ات العاملي ف دولة قطر، برصتتتل النظر ي املكتبات واملعلومياستتتتطلعت الدراستتتة خراء أخصتتتائ

عن جنستتتتتيايم، حيث يتميز جمتمع املكتبات بتنوع جنستتتتتيات العاملي وبالتاف تنوع ثقافايم وتعليمهم  

املكتبي، وقتد جتاء التوعيع العتددل للعينتة املختتارة ف جنستتتتتتتتتتتيتات التدول التتاليتة: مرصتتتتتتتتتتت، األرد ، قطر،  

أخصتتائي   114مجاف ملن تم احلصتتول عا استتتجابات كاملة تونس، فلستتطي، الستتودا ، وبلع العدد اإل

 مكتبات ومعلومات.

 احلدود النوعية: .2

ي املكتبات واملعلومات العاملي ف جمموعة من املكتبات ياستتتتتتتتتتتتطلعت الدراستتتتتتتتتتتة خراء أخصتتتتتتتتتتتائ

 املدرسية واألكاديمية والعامة واملتخصصة والوطنية.

 احلدودالزمنية: .3

ء املستتتتتتتتتتت     2020ينتاير    20امليتدا  آلراء العتاملي ف املكتبتات القطريتة خالل الفرتة من تم إجرا

 .2020إىل األول من مارس 

 البيانات  مجع وأدوات الدراسة منهج 0/6
البيانات   التحلييل لوصف املجال وحتليل  الوصفي  املنهج  تم استخدام  الدراسة  من أجل حتقيق أهداف 

 للدراسة.  ةواآلراء التي تم التوصل إليها من خالل االستبيان كأدا وعرض وحتليل العالقات بني البيانات

 جمتمع الدراسة وعينة البحث   0/7
 طرق جمع بيانات الدراسة 0/7/1

 : عىل نوعني من املصادر جلمع البيانات تم االعتامد      

ي تم تصميمه ألغراض  ذال  االستبيانمصادر أولية من خالل البيانات التي يتم مجعها من خالل   -

 . أخصائي املكتبات واملعلومات ىالبحث واملرتبط بقياس مستوى املهارات الناعمة لد

 .  النتائج  بعض   وتفسري  النظرى  طاراالستعانة بالدراسات السابقة لصياغة االستبيان وتقديم اإل -
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 ة الدراسة أدا 0/7/2

كأداة للدراسة، لقياس مدى أمهية املهارات الناعمة لدى أخصائي املكتبات واملعلومات    استبيان تم بناء

العملية،  ي من وجهة نظر أخصائ تنفيذ جمموعة من اإلجراءات  تم  أنفسهم، وقد  املكتبات واملعلومات  وهي  ي 

 كالتايل:

 حتديد اهلدف من أداة مجع بيانات الدراسة.  -

 االطالع عىل األدبيات النظرية، واألبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.  -

وضع أداة الدراسة ف صورهتا األولية ثم جتربتها عىل عينة من املبحوثني ملعرفة مدى مالءمتها   -

 مبحوًثا. 24للدراسة وعددهم  

أستاذ من املتخصصني ف العلوم  حتكيم االستبيان من أستاذين من أساتذة املكتبات واملعلومات و -

 اإلدارية. 

عليها  - التعديالت  إجراء  بعد  النهائية  الدراسة ف صورهتا  استامرة  آراء    وضع  من  جاءت  التي 

 . املحكمني

رافية )البيانات الشخصية للمبحوثني(، وعىل األبعاد ج ان عىل املعلومات الديمويوقد اشتمل االستب     

الناع املهارات  املكتبات واملعلومات، كام تم توزيع فقرات االستباخلاصة بمامرسة  ان عىل  يمة لدى متخصيص 

)مهارات    : )مهارات اجتامعية(، البعد الثالث   : )مهارات التواصل(، البعد الثاين  : رئيسية: البعد األول  أبعاد مخسة  

لسامت الشخصية(،  )الصفات وا  :)مهارات قيادية وإدارية(، والبعد اخلامس  :عامة قابلة للنقل(، البعد الرابع

 ( يوضح عدد الفقرات بكل حمور أو ُبعد. 1واجلدول رقم ) 

 توزيع عبارات مقياس مستوى المهارات الناعمة لدى أخصائي المكتبات والمعلومات على أبعاده الخمسة (1جدول رقم ) 

 الفقرات عدد  املحــاور / األبعــــاد  م

 19 مهارات التواصل  1

 7 مهارات اجتامعية  2

 6 مهارات عامة / قابلة للنقل 3

 16 مهارات قيادية وإدارية  4

 19 الشخصية املواقف والسامت 5

 67 إمجايل عدد العبارات

وقد صممت االستجابة عىل أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت اخلاميس، لقياس درجة املوافقة عىل مجيع  

 ( 2بنود االستبانة، وهي كام يوضحها اجلدول رقم ) 
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 ( توزيع مستويات االستجابة التي تم استخدامها بأداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي 2الجدول )

الدرجة  جتميع درجات كل بعد أو مهارة عىل حدة، ثم جتميع درجات األبعاد التي متثل ف النهاية  قد تم  و     

أجل  الكلية من  وذلك  الناعمة  املكتبات    للمهارات  أخصائي  لدى  الناعمة  املهارات  توافر  مدى  اختبار 

 واملعلومات بمختلف أنواع املكتبات.  

 عينة الدراسة  0/7/3

تم اختيار عينة عشوائية طبقية من أخصائيي املكتبات واملعلومات العاملني ف كل أنواع املكتبات املتاحة  

أخصائي مكتبات ومعلومات    145قطر وذلك بغرض متثيل العاملني ف كل نوع، وكان حجم العينة اإلمجايل ف  

يمثلون حوايل ثلث عدد العاملني ف املكتبات القطرية وفًقا لسجالت مجعية املكتبات واملعلومات القطرية الذين  

بحوايل   االستب   448يقدرون  توزيع  تم  ومعلومات، حيث  مكتبات  العاملني ف  أخصائي  العينة  أفراد  يان عىل 

املختلفة، وتم اسرتجاع   تم استخالص    133املكتبات  هلا  الفحص  منهم، وبعد  استامرة صاحلة    114استامرة 

استامرة، وبالتايل فإن نسبة األخصائيني    19للتحليل، بعد استبعاد االستامرات ذات البيانات الناقصة وعددها  

% من العاملني ف املكتبات وهي عىل النحو الذي يبينه اجلدول رقم  25ر بحوايل  الذين تم حتليل استجاباهتم تقد

(3 ) 

 عدد االستبيانات التي تم الحصول عليها في مقابل عدد االستبيانات الصحيحة (3جدول رقم ) 

 عدد االستامرات الصحيحة عدد االستامرات التي تم احلصول عليها نوع املكتبة م

 11 15 عـامــة  

 54 62 مدرسيــة  

 32 37 أكاديميـة  

 7 8 متخصصـة  

 10 11 وطنيــة  

 114 133 اإلمجايل 

 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة  0/7/4

بعض        استخدام  تم  فقد  الدراسة،  هذه  ف  تم مجعها  التي  البيانات  الدراسة، وحتليل  أهداف  لتحقيق 

احلزم   برنامج  استخدام  وذلك من خالل  االستبانة،  بيانات  ملعاجلة  املناسبة  اإلحصائية  واملعامالت  األساليب 

 غري مهم مهم إىل حد ما  حمايد  مهم مهم جًدا

 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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(، ومن أبرز تلك األساليب ما  Statistical Basic of Social science)  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتامعية  

 ييل: 

 التوزيعات التكرارية، والنسب املئوية.  -

 أداة الدراسة. اخلاص ب حساب صدق االتساق الداخيل وذلك للقيام بمعامل ارتباط بريسون  -

 ان.يثبات االستب  درجة  سابالذي يستخدم حل ،( كرونباخ –ُمعامل ثبات )ألفا   -

 املتوسطات احلسابية.  -

االنحراف املعياري ويفيد ف معرفة مدى تشتت استجابات املبحوثني عن الوسط احلسايب، كام  -

ترتيب   ف  الناعمة يساعد  املهارات  حيث    عنارص  احلسايب،  املتوسط  تساوي إمع  حالة  ف  نه 

الرتتيب    يأيت ف انحراف معياري أقل   العنرصالذي حيصل عىل ف الوسط احلسايب، فإن    العنارص

 . أواًل 

 األوزان النسبية. وكذلك حساب الوسط احلسايب املرجح، اب حس -

- ( مستقلتني  لعينتني  )ت(  أمهية  T – Testاختبار  مستوى  متوسطات  فروق  عىل  للتعرف   ،)

 املهارات الناعمة لدى املبحوثني حسب متغري طبيعة العمل. 

التباين أحادي االجتاه )   - تبًعا ملتONE Way ANOVA)حتليل  غريات:  ، للتعرف عىل الفروق 

 (. املكتبة  نوع  –  اخلربة سنوات عدد  –)املؤهل الدرايس  

 إلجراء املقارنات املتعددة.  Scheffe-Testاختبار شفيه  -

 :مصطلحات الدراسة 0/8
 :املهارات الناعمة •

 اخلاصتة للجنة وأعديا  املتخصتصتة املكتبات مجعية تتبنى الدراستة تعريف املهارات الناعمة اليل تتبناه

 أهنا:باخلاصة، واليل تم فيه اإلشارة إىل املهارات الناعمة   املكتبات ألمناء املعنية بالكفايات

 املامرسني متكن التي والقيم واملهارات املواقف من جمموعة متثل"  الشخصية  املهارات  من  جمموعة  هي

 كوهنم مابني ترتاوح الكفايات  هذهK.ومهنتهم واملستفيدين ملؤسساهتم اإلجيابية واملسامهة بفاعلية العمل  من

"  التغيري دائمة بيئة ف وإجيابيني مرنني بقائهم إسهاماهتم،مع بفعل قيمة إضافة من  متكنهم إىل أقوياء حماورين

 . ( 2013, وآخ أبيل) 
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 الدراسات السابقة  0/9
  : ألخصائي املكتبات مثل ( بشكل نظري خمترص املهارات األساسية املطلوبة  Wani, 2019ناقشت دراسة )

املهارات الناعمة متمثلة ف مهارة القيادة ومهارة االتصال ومهارة العرض وأمهية هذه املهارات لتقديم خدمات  

  ألخصائي ن الدراسة ناقشت الكفاءات )املهارات الصلبة( املطلوبة  ألباإلضافة    ،ة فعالة ملجتمع املستفيدينيمكتب

ا التكنولوجيا  لتطبيق  واملواد  املكتبات  املطبوعة  املواد  وتنمية  ومجع  املكتبة  مستخدمي  واحتياجات  جلديدة، 

 اإللكرتونية. 

( دراسة  هدفت  االتصال  Afkhami et. Al., 2019كام  مهارات  حلالة  وتقييم  الرأي  استطالع  إىل   )

ي املكتبات  ياملكتبات ف املكتبات العامة ف مدينة مشهد بإيران حيث شمل جمتمع البحث مجيع أخصائ  ألخصائي

وعددهم   عددها    70باملدينة  عينة  اختيار  وتم  العامة،  املكتبات  ف  العاملني  وتم    ،مكتبات  أخصائي  59من 

التي تم مجعها عرب   البيانات  البيانات ثم حتليل  باستخدام اإلحصاء الوصفي    SPSSاستخدام االستبيان جلمع 

وأظهرت النتائج أن مستوى مهارات االتصال للمكتبيني غري مرغوب فيه وأنه ال يوجد فرق كبري    ، واالستداليل

 بني متوسطات درجات هذه املهارات من حيث اخلصائص الديموجرافية واملهنية. 

املكتبات من حيث مظهر    (Oghenekaro, 2018)بينام رصدت دراسة   الناعمة ف  املهارات  أمهية نرش 

العاملني، وإمكانية الوصول هلم، والتواصل الفعال، والسلوك اإلجيايب، والقدرة عىل التأقلم ف املواقف الصعبة،  

أن بوخلصت    ،وما إىل ذلك، من أجل تقديم خدمات مستفيدين أكثر فعالية ف مكتبة القرن احلادي والعرشين

أمر حتمي هلذا العرص ألهنا ستجعل مستخدمي املكتبة يشعرون باألمهية    ، املستفيدين الفعالة ف املكتبات  خدمة

التعلم ويزيد من والئهم للمكتبة كمستفيدين منها، كام يعزز هذا صورة املكتبة واجلامعة   وحيسن قدرهتم عىل 

ر عن النوع لتكون أكثر فعالية ف اخلدمات  ويدعم االحتفاظ باملستفيدين ويساعد ف إدارة املكتبات بغض النظ

 التي تقدمها ملستفيدهيا. 

( قائمة من املهارات وتأثريها عىل جمال علم املكتبات  Machendranath et al, 2018ناقشت دراسة )

املكتبات لتقديم خدمات    ألخصائيي واملعلومات، وتناقش املهارات املهنية )الصلبة( واملهارات الناعمة املطلوبة  

تقييم احتياجات    :عالوة عىل مناقشتها للكفاءات املطلوبة من هؤالء املتخصصني مثل  ،فعالة ملجتمع املستخدم 

املستفيد، وتطبيق التكنولوجيا اجلديدة وتطوير املجموعات اإلليكرتونية، كام تناقش املهارات الناعمة التي جيب  

مهارات االتصال ومهارات القيادة ومهارات التعامل   : عىل املرء أن يمتلكها ليخدم املستفيدين بشكل فعال مثل

 مع اآلخرين، ومهارات العرض، إلخ. 
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( دراسة  املفضلة  Ahmad, Ameen, & Ullah, 2017وسعت  األساليب  من  للتحقق    ألخصائيي ( 

الشأن ع آرائهم هبذا  الناعمة، واالختالفات ف  املهارات  لتعلم  باكستان  األكاديمية ف  باملكتبات  ىل  املعلومات 

  "جلسات التوجيه من قبل اخلرباء"وأوضحت النتائج الرئيسية أن    ، أساس اجلنس واملنصب الوظيفي واخلربة

، باإلضافة "التعلم من الزمالء "كانت هي األسلوب املفضل لدى عينة الدراسة لتعلم املهارات الناعمة متبوًعا بـ  

اإلنرتنت"إىل   عرب  الرسمية  من"و    "الدورات  الذايت  الكتب  التدريب  قراءة  اإلمجالية    "خالل  النتائج  أن  إال 

ي املكتبات واملعلومات ف املكتبات األكاديمية، من األفضل أن يتم تعليم  يأشارت إىل أنه من وجهة نظر أخصائ

 املهارات الشخصية باستخدام أساليب التعلم وجًها لوجه. 

)و دراسة  مShettar & Chavan, 2016ترى  من  االنتقال  نتيجة  أنه  املعلومات  (  وخدمات  صادر 

التقليدية إىل املصادر واخلدمات احلديثة القائمة عىل التكنولوجيا فإن هناك رضورة إلحداث تغيريات ف األدوار  

التي تلعبها مؤسسات املعلومات ملسايرة هذا السيناريو الديناميكى رسيع التغري والذى قىض برضورة توافر عدد  

املهارات الفنية واملهارات التقنية وأخريا املهارات الناعمة، وذلك لتوفري    : ة هيمن املجموعات املهارية املختلف

ذاته سبًبا آخر جيرب أخصائ  يعد ف حد  والذى  للمكتبات  املبتكرة  املكتبات احلديثة عىل  ياملزيد من اخلدمات  ي 

 تزويد أنفسهم بمثل تلك املهارات لضامن بقائهم عىل قيد احلياة.

إىل تقييم املهارات الناعمة  Junrat, Jenphop, Suravee, & Kanokorn, 2014) هدفت دراسة )

كاين   خون  جامعة  مكتبة  ف  العاملني  دراسة  خالل  من  تايالند  ف  باجلامعات   Khon Kaenللعاملني 

University  عن طريق أخذ عينات عشوائية طبقية وفقا خلربة العمل، كام تم    149. وقد تم اختيار املشاركني الـ

الناعمة  است املهارات  الوضع احلايل واحلاجة إىل تطوير  املكتبات باجلامعة ف    ألخصائيي خدام االستبيان ملسح 

سبعة جوانب هي مهارات االتصال ومهارات التفكري ومهارات حل املشكالت والعمل اجلامعي ومدى احلياة  

وقد أوضحت النتائج أن    ،القيادة  التعلم وإدارة املعلومات وتطوير االبتكار واألخالق واالحرتاف ومهارات

الناعمة ملوظفي املكتبة كان معتداًل متاًما  أيًضا أن املهارات األساسية    ، املستوى السلوكي للمهارات  وقد وجد 

التي تتطلب التطوير عند أخصائي املكتبات واملعلومات هي مهارات االتصال ومهارات التفكري ومهارات حل  

وإدارة املعلومات، ف حني طريقة تطوير املهارات الناعمة ملوظفي املكتبة تستخدم    املشكالت والتعلم مدى احلياة

تنمية االبتكار كمبدأ رئييس يتكامل مع مهارات االتصال ومهارات التفكري ومهارات حل املشكالت والتعلم  

 مدى احلياة وإدارة املعلومات. 

)حسن،  و دراسة  امل2012سعت  واملهارات  السامت  عىل  للتعرف  أقسام  (  خرجيي  ف  توافرها  طلوب 

املكتبات واملعلومات باجلامعات املرصية وفقا لتقدير أصحاب العمل، ورصدت وجهات نظر القائمني عىل إدارة  
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لتقدير أصحاب فرص   توافرها ف هؤالء اخلرجيني وفقا  املطلوب  املهارات والسامت  األقسام ف  وتطوير هذه 

من توافر أو عدم توافر املهارات املطلوبة ف الربامج واملقررات الدراسية  العمل أيضا، كام سعت الدراسة للتحقق  

الربامج   بعض  لتعديل  الدراسة  من  سعيا  يأيت  كله  وذلك  العمل،  فرص  أصحاب  لرؤية  وفقا  األقسام  بتلك 

أفضل   عمل  فرص  لتوفري  دعام  العمل،  بسوق  املتاحة  العمل  فرص  مع  لتتالءم  بالفعل  املوجودة  واملقررات 

رؤساء أقسام املكتبات    ،ووقد توصلت الدراسة إىل وجود اتفاق ف آراء أصحاب العمل من جانب  ،جيني للخر

من جانب آخر برضورة وجود مهارات شخصية )املهارات الناعمة( لدى أخصائي املكتبات واملعلومات بجانب 

 ف أقسام املكتبات واملعلومات.   رات الناعمةا رات الصلبة( مع رضورة تدريس عدد من املها املهارات املهنية )امله

التي    اجلذرية  املعرفة،التحوالت   املتغريملجتمع  التكنولوجي  السياق(2012)بنعيسى،    دراسة تصفو

ت املعلوماتت واملكتبا   مهن  حدثت ف   احتياجات   ملواجهة  برزت  التي  املهارات  مفهومالدراسة    وضح، حيث 

من   ثالثة واملقارنة  والتحليل  وصفوتستعرض الدراسة بعد ذلك بالل،  املجا   هذا فوأرباب العمل    املؤسسات 

ت   رجعية ال   دلة األ واملعلومات    مهارات  رصدالتي  املكتبات    وفرنسا   وربا أ    من  كل   ف   وتصنيفها   معها جتومهنة 

  للمهن  والثانية  للمهاراتإحداها    قوائمة  ثالثذه األدلة استخلصت الدراسة  ه  ومن  األمريكية،   ملتحدة   والوالياتا 

 .لألنشطة  والثالثة والوظائف 

دراسة )مصطفى،   تناولت  من  2012كام  اإلبداعية  املهارة  الناعمة وهي  املهارات  عنارص  من  واحدة   )

حيث توافرها ف أخصائي املعلومات، وذلك وفًقا للدور اجلديد املنوط هبم ف عمليات إدارة املعرفة، ووضعت  

بداعية الواجب توافرها ف أخصائي املكتبات واملعلومات، هبدف املسامهة  لدراسة قائمة بالكفايات واملهارات اإل

 ف بناء خطط وبرامج تدريبية لتنمية هذه املهارات. 

( املهارات والكفاءات الرئيسية جليل جديد من املتخصصني  ,2011Nonthacumjaneكام تقدم دراسة )

لرقمي الذي يؤثر عىل التغيريات التي حتدث ف  ف املكتبات واملعلومات، حيث يعطي خلفية متهيدية للعرص ا

مهن ومعرفة  بمهارات  املتعلقة  لألدبيات  مراجعة  ويقدم  ف  ياملكتبات،  يعملون  الذين  واملعلومات  املكتبات  ي 

أيضا يصف منهجية هذه الدراسة واملهارات والكفاءات األساسية جليل    ، العرص الرقمي والبحوث ذات الصلة 

أهنا مهارات ناعمة ومهارات عامة ومعرفة  بات واملعلومات والتي يمكن تصنيفها   جديد من متخصيص املكتب

 وأخرًيا، يعرض صورة اجليل اجلديد من متخصيص املكتبات واملعلومات.  ،حمددة بموضوع حمدد

دراسة  و بمهنة  (Chaudhry, A.S., et. Al. 2008سعت  الصلة  ذات  الناعمة  املهارات  إىل حتديد   .)

للكيفية  املكتبات واملعل الوظائف مع وصف  الصلة وحتليل إعالنات  ومات من خالل مراجعة األدبيات ذات 

نانيانغ  بجامعة  ماجستري  املعلومات  دراسات  برنامج  ف  الناعمة  املهارات  ف  التعليم  تناول  هبا  يتم  التي 
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فسار النقدي  خاصة ف مقرري الندوة املهنية واالستوب  Nanyang Technological Universityالتكنولوجية  

Professional Seminar and Critical Inquiry    .باعتبارمها مفيدين ف تعزيز املهارات الناعمة لدى الطالب

 هذا وقد تم مناقشة الطرق التي يطور هبا الطالب هذه املهارات ف هذه املقررات. 

اهلادي،   )عبد  جمم 2007ويشري  إىل  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي  احتياج  إىل  الكفايات  (  من  وعة 

عالية   معلومات  خدمات  لتقديم  احلديثة  التكنولوجيات  باستخدام  أدوارهم  أداء  ف  تعينهم  التي  واملهارات 

اجلودة. وأشار إىل نوعني من الكفايات مها: الكفايات املهنية )املهارات الصلبة( والكفايات الشخصية )املهارات  

 عية. الناعمة( التي تشمل عدًدا من املهارات الفر

 من واقع العرض السابق للدراسات السابقة يتبين ما يلي: 

أغلب الدراسات نابعة من فكرة التأثري القوى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل املكتبات   -

 هلذا التأثري. نتيجة  املكتبات قطاع  هبا   يمر والفرتة االنتقالية التي

ا - واستقصاء  الدراسية  الربامج  لتحسني  هدفت  علم  دراسات  طالب  لدى  الناعمة  ملهارات 

 املكتبات واملعلومات. 

 املكتبات واملعلومات بشكل عام.   ألخصائي دراسات هدفت لعرض املهارات الناعمة املطلوبة   -

الستقصاء - هدفت  فئات    منها   بعض  أو  ككل  الناعمة   املهارات   حالة دراسات  من  فئة  لدى 

 أكاديمية(.  -املكتبيني )مكتبات عامة  

ي املكتبات  يوعىل هذا فإن الدراسة احلالية ختتلف عن الدراسات السابقة ف كوهنا تستطلع رأي أخصائ 

واملعلومات ف مدى أمهية املهارات الناعمة من وجهة نظرهم ومل تقترص عىل العاملني ف نوعية معينة من املكتبات  

 فئة معينة من العاملني ف املكتبات.  أو عىل 

 اإلطار النظري للدراسة 1/0
ف هذا اجلزء تسعى الدراسة لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة الثالث األوىل من خالل استعراض األدب  

 املنشور واستنباط بعض النتائج منه، وهذه التساؤالت هي: 

 ات واملعلومات؟ما املهارات الناعمة الواجب توافرها ف أخصائي املكتب .1

 ما أمهية واستخدامات املهارات الناعمة ف العمل ف املكتبات ومراكز املعلومات؟ .2

 ما طرق اكتساب املهارات الناعمة؟ .3
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 اإلفال  تدفع في اتجاه تطوير المهاراتستراتيجية ا 1/1

اإلسرتاتيجية عبارة عن خارطة ( عىل أن تكون  2019)إفال،    2024 - 2019ركزت إسرتاتيجية اإلفال 

طريق للمستقبل، تعمل عىل أساسه اإلفال لكي تكون تلك اإلسرتاتيجية مرجًعا ف جمال املكتبات واملعلومات  

ليس لإلفال فقط كمنظمة ولكن جلميع أعضاء اإلفال وجمال املكتبات ككل، وقد ركزت اإلسرتاتيجية عىل أربع  

 جماالت أو اجتاهات رئيسية هي:

 سرتاتيجي األول: تعزيز الصوت والتواجد العاملي للمكتبات.ال )االجتاه( اإلاملج .1

 .سرتاتيجي الثا : تشجيع املامرسة املهنية وتطويرها املجال )االجتاه( اإل .2

 .سرتاتيجي الثالث: متكي املكتبات والربط بينها املجال )االجتاه( اإل .3

 .منظمتنا سرتاتيجي الرابع: حتسي املجال )االجتاه( اإل .4

ف   بارز  دور  واملعلومات  املكتبات  ألخصائي  أن  جيد  األربع  اإلسرتاتيجية  االجتاهات  هذه  ف  واملتأمل 

تنفيذها، حيث إن كل جمال أو اجتاه من هذه االجتاهات يتطلب قدًرا معينًا من املهارة واخلربة لتنفيذه من خالل  

اإلف  وقد وجهت  رئيسية،  مبادرات  من  موجهة ألخصائيي  ما حيتويه كل جمال  عبارة  اإلسرتاتيجية  هناية  ال ف 

لقد كنت ": املكتبات واملعلومات عىل مستوى العامل حيث شاركوا ف صنع هذه اإلسرتاتيجية وهذه العبارة هي

 ."وأنت اآلن أساًسا يف نجاحها، ابدأ يف اختاذ إجراءات فعالة –أساًسا يف تطوير إسرتاتيجيتنا  

عىل أخصائيي املكتبات واملعلومات السعي نحو اكتساب املهارات الالزمة لتنفيذ  ومن هنا نجد أنه لزاًما  

هذه اإلسرتاتيجية التي متثل نقلة نوعية لتطوير أداء مؤسسات املكتبات واملعلومات بام حتمله من مبادرات جاءت  

إلسرتاتيجية األربع  من آراء أخصائي املكتبات واملعلومات عىل مستوى العامل للوصول إىل حتقيق االجتاهات ا 

 التي أقرهتا اإلفال. 

 المهارة  مفهوم 1/2

  احلاذق :واملاهر  اليشء  ف  احلذق " :املهارة  أن(ب: مهربا   منظور،ف  ابنها  ذكراملهارة من الناحية اللغوية كام  

  رصت   أي   مهارة  به  أمهر   األمر   هبذا   مهرت :ويقال  مهرة،   واجلمع   املجيد،   السابح  به   وأكثرمايوصف   عمل،   بكل

 ، مادة: مهر(. منظور بنحاذًقا )ا به

فإن  احلال  وبطبيعة  كبرية،  وبدقة  حمدد  بأسلوب  معينة  مهام  إنجاز  عىل  القدرة  هي  املهارة  فإن  وبالتايل 

الرسعة ف التنفيذ تعد عاماًل مؤثًرا ف إنجاز املهمة، ولذلك فإن الشخص املاهر يستطيع أن ينفذ املهمة املطلوب  

 الية: أداؤها باملواصفات الت
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 الدقة ف التنفيذ.  -

 الرسعة ف التنفيذ.  -

 السهولة ف األداء.  -

 التحكم والسيطرة عىل املهمة.  -

 مهارات أخصائي المكتبات والمعلومات1/3

 :املكتبات واملعلومات إىل قطاعني أساسيني من املهارات، مها  ألخصائيتنقسم املهارات املطلوبة  و

 املهارات الصلبة.  -

 املهارات الناعمة.  -

 Hard skills )المهنية( لمهارات الصلبةا 1/3/1

  ، وتنبع أمهية املامرسة والتكرار التعليم و  هي القدرات املكتسبة واملعززة من خاللالصلبة )املهنية(  املهارات  

أخصائمن  الصلبة  املهارات   إنتاجية  من  تزيد  واملعلومات  ي يأهنا  رضا    املكتبات  حتسن  وبالتايل  وكفاءهتم 

وحدها إىل نجاح األعامل حيث حيتاج  الصلبة ال تؤدي  املهارات  فإن  ومع ذلك    املستفيدين من اخلدمات املقدمة،

ساهم ف إرضاء  ي   ،حتىالناعمة املهارات    : مثل  أخرى،أيًضا إىل توظيف مهارات    املكتبات واملعلومات   أخصائي 

 . املستفيدين

  أن يتفهم املكتبات واملعلومات    وف ظل املتغريات املتالحقة ف جمال املكتبات واملعلومات، فالبد ألخصائي 

من خالل  حتياجات  الا االحتياجات سواء  هذه  تلبية  عىل  قادًرا  يكون  وأن  للمستفيدين  واملعرفية  املعلوماتية 

وبالتايل  ،  تلبي هذه االحتياجات التي تتغري بشكل مستمر  جديدة  ات يط خلدمالتخطخدمات قائمة بالفعل أو  

من   املكتبات  أخصائي  خدمة  يتمكن  ف  التوازن  عىل  واحلفاظ  احتياجاهتم  مواكبة  املستفيدين  ف  التطور 

(Machendranath et al, 2018)  لألخصائيني  ، وبالتايل تظهر هنا أمهية املهارات الصلبة )املهنية( التي تدرس

ف املراحل اجلامعية املختلفة، وكذلك ف برامج التطوير املهني التي تعقب انخراطهم ف العمل، سواء أكانت هذه  

الربامج من برامج التطوير املهني التي تقدم من خالل مؤسسات تعني بعملية التدريب، أو من خالل ملكة التعلم  

 كتبات واملعلومات الناجح. الذايت التي ينبغي أن يتميز هبا أخصائي امل

 Soft skills   لمهارات الناعمةا 1/3/2

يعد مصطلح املهارات الناعمة من املصطلحات التي استخدمت ف اآلونة األخرية للداللة عىل املهارات  

الزمالء ف  األساسية التي ترتبط بمدى قدرة أخصائي املكتبات واملعلومات عىل التعامل مع اآلخرين سواء من  

  العمل أو املتعاملني مع مؤسسة املعلومات التي يعمل فيها من موردين وغريهم، باإلضافة إىل العنرص الرئييس 
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  ي حيث تساعد تلك املهارات أخصائي  ، نوالذي أنشئت املكتبات ومراكز املعلومات من أجلهم وهم املستفيد

إلقناع أثناء تأدية التعامالت اإلدارية ف املكتبة أو  املكتبات واملعلومات ف عرض أفكارهم، وكذلك اللباقة وا

مركز املعلومات أو مع اجلهات اخلارجية، وكذلك القدرة عىل التواصل واالتصال مع اآلخرين وف مقدمتهم  

 .املستفيدون من خدمات املكتبة أو مركز املعلومات

تش و التي  الصلبة  للمهارات  أساسًيا  مكماًل  الناعمة  املهارات  واملعرفة  تعترب  العلمية  املؤهالت  إىل  ري 

ة املهنية  يهارات املهنية األساسية التي يتقنها أخصائي املكتبات من خالل دراسته األكاديمية أو الربامج التدريباملو

، وهناك العديد من التعريفات للمهارات الناعمة نرصد منها ما  (Roa , 2014) ه  املتعلقة باختصاصه ف عمل

 : ييل 

سامت / طباع الشخصية  "  :الوطني للبحوث االقتصادية املهارات الناعمة بأهنا عرف املكتب   -

وأهداف ودوافع وتفضيالت يتم تقييمها ف سوق العمل وف املدرسة وف العديد من املجاالت  

  Heckman & Kautz, 2012, p2))  "األخرى

أيًضا بأهنا:   - ال "كام تعرف  تي ال تعتمد عىل املعرفة  الصفات املرغوبة ألنواع معينة من العاملني 

 "املكتسبة: فهي تشمل احلس السليم والقدرة عىل التعامل مع الناس واملواقف اإلجيابية املرنة

(Dictionary.com, 2020)  

هي قدرات الناس عىل التواصل مع بعضهم البعض والعمل بشكل جيد مًعا: حيث يتم الرتكيز   -

فلقد أصبحت املهارات الناعمة واملظهر    ،صاالتعىل املهارات الشخصية مثل بناء الفرق واالت

 (Cambridge Dictionary, 2020) .أكثر أمهية ف قرارات التوظيف للرشكات

مع   - ومتناغم  فعال  بشكل  التفاعل  من  ما  شخص  متّكن  التي  الشخصية   اآلخرينالصفات 

(Oxford, 2020). 

بعضنا البعض، بام ف ذلك القدرات اخلاصة  جمموعة من املهارات التي تؤثر ف كيفية تفاعلنا مع  -

التواصل الفعال واإلبداع والتفكري التحلييل وكذلك القدرة عىل التغيري والقدرة عىل حل    : مثل

واملتعاملني   العمل  زمالء  مع  جيدة  عالقة  عىل  واحلفاظ  الفريق  وبناء  والقيادة  املشكالت 

 (.(Chaudhry, A.S., et. Al. 2008 اخلارجيني

لذلك  و  بنفس القدر للمهارات الصلبة  ملموسة  الناعمة ليستاملهارات  ن نستخلص من ذلك أن  ويمكن أ

هلم  التعامل مع اآلخرين واالستامع اجليد  من املهارات الصلبة،فعىل سبيل املثال نجد أن    أصعب ف التدريسفهي  

ناعمة   بشخصية  مهارات  ارتباًطا  أكثر  الناعمة  املهارات  ألن  ذلك  تدريسها،  املكتبات  يصعب  أخصائي 

واملعلومات، ويصعب احلكم عليها برسعة، وعىل الرغم من ذلك تظهر أمهيتها وأمهية استخدامها ف العمل ف  

 جمال املكتبات واملعلومات بمرور الوقت. 
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 المهارات الصلبة في مقابل المهارات الناعمة  1/4

ف كيفية اكتساهبا واستخدامها ف    اعمةالنواملهارات    الصلبةبني املهارات    األساسيةتتمثل االختالفات  

العمل  حمددة  املهارات  ف  ،مكان  مهنية  قدرات  هي:  اكتساهبالصلبة  يتم  ما  التعليم  ا غالًبا  خالل  جمال    من  ف 

كيفية    :وهي تشمل كفاءات مثل  عىل مهارة حمددة وغالًبا ما ترتبط بتخصص معني،  أو التدريب  موضوعي معني

غري ذلك وبمجرد اكتساب  أو    إلدارة العمل ف املكتبة  معني  نظام آيلأو    املكتبة  نظام تصنيف معني فاستخدام  

، حتى وإن ابتعد شيًئا  املهنية   هطوال حيات  أخصائي املكتبات واملعلومات  فإهنا تبقى معمثل هذه املهارات الصلبة،  

يكتسبها أخصائي  أهنا سامت شخصية  ب  يها غالًبا ما ُينظر إلالناعمة فاملهارات  أما    ما عن ممارستها بشكل مستمر،

يمر بموقف  عندما   ء هذه املهارات يتم استدعا املكتبات واملعلومات طوال حياته العامة واملهنية عىل حد سواء،و

معني يتطلب منه استخدام هذه املهارات مثل إدارة الوقت لتحقيق أقىص استفادة من الوقت املتاح إلنجاز مهام  

يمكن  ، وبعبارة أخرى   ، ألول مرةألغراض معينة أو حل مشكلة يواجهها    ص آخرينتواصل مع أشخا ال أو    معينة 

هي    الناعمة بينام املهارات    فة الفنية ف جمال العمل املكتبي عرالصلبة هي املاملهارات  أن نستخلص من ذلك أن  

 . ملساندة املعرفة التقنية   ف مكان العمل  التي تستخدم العامة العادات 

عىل    الناعمةبينام تركز املهارات    العملية،تركز عىل القدرات واملهارات    الصلبةهارات  املمما سبق نجد أن  

أكثر  املهارات  ، وتعد  املهارات االجتامعية ومهارات االتصال   : ، مثليةالشخصاملهارات  السلوكيات و الصلبة 

متقدمني للعمل  م لليركزون ف اختياراهت أصحاب العمل    الناعمة،ولذلك فإناملهارات  سهولة ف تدريسها من  

 . الصلبةاملهارات   أكثر من تركيزهم عىل ذوي املهارات الشخصية عىل 

وعىل ذلك فإن املهارات الصلبة تشري إىل القدرة عىل أداء مهام وظيفية معينة ف املكتبة أو مركز املعلومات،  

وامل الشخصية مثل: القدرة عىل  بينام تشري املهارات الناعمة إىل اجلودة ف تنفيذ هذه املهام من خالل بعض الع 

التعاون مع اآلخرين ف تنفيذ هذه املهام الوظيفية أو وضع برنامج زمني جيد لتنفيذها من خالل مهارة إدارة  

 الوقت، وكذلك عىل القدرة عىل اإلبداع ف تنفيذ هذه املهام بطرق غري تقليدية.  

 أهمية المهارات الناعمة 1/5

كاديمية ف دراسات املكتبات واملعلومات إثراء مناهجها الدراسية لكي تكون  حتاول العديد من الربامج األ

  ، أكثر التصاًقا بسوق العمل وجذب املزيد من الطالب لدراسة هذا التخصص اخلدمي الذي يتطور بشكل رسيع

لتخصص،  رات املهنية املتعلقة بكل ما هو جديد ف جمال اا وقد ركزت هذه الربامج بشكل كبري عىل تطوير امله

وبطبيعة احلال   ، الناعمة املتعلقة باملهاراتخاصة بغري املهنية، و االهتامم باملوضوعات وكان نتيجة لذلك ضعف 

مهارات التواصل والعرض والتقديم وبناء فرق العمل والتفكري النقدي وغري ذلك من    :فإن موضوعات مثل 



 ... املهارات الناعمة كرضورة للعمل ف املكتبات ومراكز املعلومات 22

 

 

ن مثل هذه  إتم تغطيتها بشكل كاٍف ف املقررات الدراسية للمكتبات واملعلومات، ف حني  ياملهارات الناعمة مل  

ت واملعلومات مع املهنيني  املهارات الناعمة أصبحت هلا أمهية متزايدة حيث تزداد املنافسة بني أخصائي املكتبا 

من جماالت أخرى مثل نظم املعلومات واإلنرتنت وإدارة األعامل، فلقد أصبحت املهارات الناعمة ذات أمهية  

ميزانيات   ختفيض  ظل  ف  املعلومات  خدمات  تسويق  إىل  للحاجة  نتيجة  الوسطى  اإلدارة  مستوى  عىل  كبرية 

كام ظهر  للمكتبات،  متويل  لتيسري  املكتبات جللب مصادر  بمصادر خارجية رضورية  االستعانة  إىل  احلاجة  ت 

مما يتطلب  أن تكون    ، تقديم اخلدمات ف املكتبات مثل االشرتاك ف قواعد بيانات أو خدمات الفهرسة اجلاهزة

وإدارة   أفضل  للتفاوض عىل عقود  الناعمة  املهارات  من  مهارة  من  أكثر  واملعلومات  املكتبات  أخصائي  لدى 

 .(Chaudhry, A.S., et. Al. 2008) اءة من خالل األطراف اخلارجيةاخلدمات بكف

، إال أن املهارات الناعمة ليست كذلك،  موروثة  هي مهارات   أن املهارات الناعمة وهناك اعتقاد غري دقيق ب

  ا من خالل التعليم والتدريب باإلضافة إىل الطبيعة الشخصية ألخصائي املكتبات واملعلومات، اكتساهبحيث يتم  

كمهارة تم تعلمها كمهارة صلبة    التحدث باللغة اإلنجليزيةفعىل سبيل املثال ال يفرق البعض بني القدرة عىل  

ال من  طريقة  وتعامل  وطريقة  كواحدة  اإلنجليزية  باللغة  الناعمةالتحدث  امل  ، املهارات  فإن  بني  زج  ولذلك 

 ,Gabhaneيتولونه )  ف أي ملف املكتبات  أكرب ألخصائييؤدي إىل نجاح   واملهارات الناعمةاملهارات الصلبة 

2014) . 

ف   الناعمة  املهارات  تساعد  رضا  كام  املكتبةحتقيق  من  خالل  املستفيدين    Stephens, M. (2013) من 

 : (Oghenekaro, 2018و)

 . االرتقاء ملا هو أبعد من الطبيعي لتجاوز توقعات العمالء / املستفيدين -

 .متعاطًفا ومهتاًم ويقًظا  ت أخصائي املكتبات واملعلوما  كون يأن  -

 . خدمة عالية اجلودة ف الوقت املناسب  األخصائي قدمأن ي -

 .بطريقة مهذبة املطلوبة منه  مجيع الواجبات  أن يؤدي األخصائي -

 . معرفة واسعة بجميع خدمات املكتبة  أن يمتلك األخصائي  -

 . قبل ذكر احلاجة  املستفيدونتوقع ما حيتاجه أن يكون قادًرا عىل  -

 . اإلقرار بجميع املشاكل والشكاوى وحماولة حلها عىل الفورأن يكون األخصائي أمينًا ف  -

مة طلبات  ءبغض النظر عن كيفية عدم مال   اومفيدً   ا إجيابيً   ا موقفً   أن يظهر األخصائي للمستفيد  -

 املستفيد أو الكيفية التي يتم التعبري هبا عن هذا االحتياج. 
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مثل:  وقد   الناعمة  للمهارات  كبرية  أمهية  يولون  العمل  أصحاب  أن  الدراسات  من  العديد  أوضحت 

الضغط   العمل حتت  عىل  والقدرة  واالستقاللية،  اجلامعي،  والعمل  اآلخرين،  مع  التعامل  ومهارات  املبادرة، 

بات ف العرص  املكت  ألخصائي (، وقد أوضحت الدراسات أيًضا أن املهارات الصلبة )املهنية(  2013،  )حسن

املكتبات   أخصائي  هناك رضورة حلصول  بل  املايض،  احلال ف  عليه  كان  ما  كافية عىل عكس  ليست  احلديث 

واملعلومات عىل مهارات متعددة األبعاد للقيام بالعمل اليومي، حيث أكدت هذه الدراسات عىل بعض املهارات  

أخصائي عىل  التي جيب  يم  يالناعمة  أن  واملعلومات  ومهارات  املكتبات  القيادة  مهارات  رأسها  وعىل  تلكوها 

 ,Kolle & Parmeshwar)   االستامع ومهارات االتصال ومهارات العرض ومهارات التعامل مع اآلخرين

حيث خيضع العمل ف جمال املكتبات واملعلومات من حقبة إىل أخرى إىل تغيريات جذرية ف اخلدمات  (  2014

اليومي بوجه عام، لذا فإنه جيب عىل  العاملني ف جمال املكتبات واملعلومات  اكل التنظيمية وأساليب العمل يواهل

أن يزودوا أنفسهم باملجموعة املناسبة من املهارات )كال من املهارات الصلبة والناعمة( ف بيئة العمل رسيعة  

ة ورسالتها من خالل  ولكي يقوم أخصائيو املكتبات واملعلومات بدورهم ف حتقيق اهلدف من وجود املكتب  ، التغري

 :(Ahmad et al. 2016) توفري خدمات املعلومات املطلوبة، فإن عليهم استيعاب ما ييل 

 .التقنيات اجلديدة -

 .ملستفيدين اجلديدة واملتجددةااحتياجات  -

 .أسلوب تقديم اخلدمات اجلديدة -

 .ف املكتبات املستخدمة عىل أدوات العمل حيدثي ذال التحديث والتطوير -

ك من التحديات التي أثرت عىل تغري أدوارهم وكفاءاهتم املطلوبة وجمموعة مهاراهتم ومعارفهم.  وغري ذل

  ي مواجهة التحديات احلالية واالستمرار ف عرص التقدم الرسيع، لذلك فإنه جيب عىل أخصائي  احتى يستطيعو

ت الصلبة )املهنية( التي تعلموها  جمموعة مهارات ناعمة معينة إىل جانب املهارا  ااملكتبات واملعلومات أن يمتلكو

 .أو من خالل الربامج التدريبية التي التحقوا هبا أثناء العمل  ،ف مراحل دراستهم اجلامعية 

وتكمن أمهية املهارات الناعمة ف أهنا تساند بشكل كبري وأسايس ف تنفيذ املهارات الصلبة )املهنية( عىل  

أن هناك عدًدا من املهارات املستقبلية املهمة مطلوبة   (Kumar, 2013) وقد أوضحت دراسة  ،اختالف جماالهتا 

املكتبات واملعلومات لتقديم خدمات املكتبة واملعلومات للقراء ف العرص الرقمي، وجاء ف مقدمة    ألخصائيي

خاصة املهارات الشخصية واملهارات  وبهذه املهارات جمموعة من املهارات الناعمة التي تساند املهارات الصلبة،  

 .خاصة عندما تدمج هذه املهارات مع املهارات املتعلقة باستخدام التكنولوجيا وباملتعلقة باألمور اإلدارية، 
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عىل الرغم من االفتقار إىل وجود معايري خاصة بعدد املهارات الناعمة، وكيفية قياسها إال أهنا أصبحت  

خاصة مع ظهور ونمو وتطور اقتصاد اخلدمات الذي أسهم بشكل كبري ف  وبالعمل،  عاماًل مهاًم ف كافة جماالت  

الصناعات اخلدمية األولوية للعالقات الشخصية التي تعترب   تعطيزيادة الوعي باملهارات الناعمة وأمهيتها، كام 

عة ف التفاعالت  (، وهذا يتطلب قوة عاملة بارMatteson, 2019من مكونات املهارات الناعمة )  ا أساسي  ا مكون

إليها    ،الشخصية النظر  يمكن  الناعمة  املهارات  فإن  ذلك  إىل  متكن  بوباإلضافة  التي  املهارات  جمموعة  أهنا 

 املكتبات واملعلومات من التميز بني أقرانه وهذا يضعه ف موقع التقدم عليهم.  يأخصائي

 عمة فيام ييل: مما سبق يمكن أن نلخص أبرز النقاط املتعلقة بأمهية املهارات النا 

تساعد أخصائي املكتبات واملعلومات ف مواجهة املواقف الصعبة التي يصادفوهنا، كام تتيح هلم   -

 تطوير املواقف اإلجيابية ف العمل. 

تسهم ف تشجيع أخصائيي املكتبات واملعلومات عىل التحيل بأخالقيات املهنة والثقافة التنظيمية   -

 ف العمل. 

 ائيني بإنجاز العمل ف الوقت املحدد وبالشكل املطلوب. تساعد عىل التزام األخص -

أجل   - من  وكتابة  لفًظا  واملعلومات،  املكتبات  أخصائيي  لدى  االتصال  مهارات  من  حتسن 

 الوصول إىل حتقيق األهداف اخلاصة بالعمل. 

تطوير مهارات االستامع واإلنصات لدى أخصائيي املكتبات واملعلومات مما يمكنهم من تطوير   -

 ت احلوار والنقاش البناء لصالح العمل. مهارا

مما   - واملعلومات  املكتبات  واملجتمعية ألخصائيي  الشخصية  البنية  تطوير  ف  كبري  بشكل  تسهم 

 يمكنهم من تكوين شبكة كبرية من العالقات الناجحة. 

تسهم ف تكوين كم كبري من اخلربات التي متكن أخصائيي املكتبات واملعلومات من القدرة عىل  -

 ف العمل.   ماملشكالت التي تواجهه حل 

 خصائص، وسمات المهارات الناعمة: 1/6

،  النزاهةالبد أن يتسم أخصائيو املكتبات واملعلومات بسامت القدرة عىل التواصل، والكياسة، واملرونة، و

،  لعمل اجلامعي اية ف العمل، والقدرة عىل  االحرتافة، و جيابين، واختاذ املواقف اإلالتعامل مع اآلخريوالقدرة عىل  

ب العملوالتحيل  الناعمة  أخالقيات  للمهارات  الدقيقة  التفصيالت  عليه  تبنى  أساًسا  تعد  السامت  هذه  فكل   ،

 املطلوبة للعمل ف جمال املكتبات واملعلومات. 

ويمكن من خالل التعريفات التي عرضت سابًقا أن نستنتج خصائص املهارات الناعمة، حيث يمكن أن  

 تنحرص فيام ييل: 
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 هي مهارات غري مهنية )فنية( وغري ملموسة.  -

 عبارة عن جمموعة من السامت والقدرات الشخصية التي يمكن اكتساهبا.  -

 مهارات مرتبطة بسلوك اإلنسان وشخصيته.  -

 ترتبط املهارات الناعمة بشكل كبري بالذكاء العاطفي.  -

 يمكن تنمية وتطوير ورفع مستوى املهارات الناعمة.  -

 المهارات الناعمة أنواع 1/7

اختلفت أعداد املهارات الناعمة وفًقا للتصور الذي يتبناه كل  فقد  رات الناعمة  ا ملهاتعريفات    نظًرا لتعدد 

الشخص   يعتمد قد  ،ف من سياق إىل آخر   الناعمة ختتلف الطريقة التي يستخدم هبا األشخاص املهارات و ، تعريف 

  ات الصلبة هارإحدى املسمة  نفس ال   اعتبار  بينام يمكن منطقة معينة،  فالناعمة    اتاملهار  بأهنا إحدى  سمة معينة

التي ختتلف عن قائمة    الناعمةقائمة من املهارات    املكتبات لدى إحدى    كام يمكن أن تكون  ، ف منطقة أخرى

ها، لكن هناك  املكتبات نفسإىل رؤية ورسالة وقيم    االختالف ف ذلك يرجع  ،وأخرى  مكتبةف  للمهارات الناعمة  

بعض املهارات ال يمكن االختالف عىل كوهنا مهارات ناعمة وف نفس الوقت هي مهارات أساسية وجوهرية  

ت املثال  سبيل  املكتبات.فعىل  العمل"مهارة  و  "التعاون"مهارة  عدف  فرق  أساسيني ف جماالت    "بناء  عنرصين 

لفعال )الشفاهي والكتايب(، وكذلك التفاعل  املكتبات واملعلومات، حيث يلعب التواصل ا  ألخصائييالعمل  

ومن هنا فإن استخدام    ،واملجتمع دوًرا مهاًم ف حتقيق التعاون اهلادف الذي حيقق أهداف املكتبة  األخصائيني بني 

الناعمة"مصطلح   يشمل مجيع املهارات املتعلقة بمهارات االتصال ومهارات التعامل مع اآلخرين    "املهارات 

 .(Chaudhry, A.S., et. Al. 2008)والتحليل امعية وكذلك قدرات التفكري النقدي واملهارات االجت

ومن خالل فحص العديد من الدراسات املتعلقة باملهارات الناعمة ف جمال املكتبات واملعلومات، وكذلك  

الناعمة التي تعد أساسية  بعض الدراسات املتعلقة بالتعامل مع اجلمهور، فقد أمكن التوصل لعدد من املهارات 

( واملعلومات  املكتبات  هذه  Gonzalez, Kasim, & Naimie, 2013للعاملني ف جمال  تصنيف  تم  وقد   .)

من   عليه  االطالع  تم  ما  من خالل  البحث  نظر  وجهة  متثل  التي  الرئيسية  القطاعات  من  عدد  املهارات حتت 

 يل: دراسات متعلقة باملوضوع، وهذه املهارات تتمثل فيام ي

 مع اآلخرين مهارات التواصل 1/7/1

التواصل مع اآلخرين هي   العمل  تعد مهارات  التي يرغب فيها أصحاب  الناعمة األكثر شيوًعا  املهارة 

واملعلومات املكتبات  مهنة  وخارج  املكتبات    داخل  أخصائي  متكن  مهارة  فهي  العاملني،  لدى  توافرها  ف 

ا   واملعلومات من  حتياجات املستفيدين وزمالء العمل والتواصل الفعال عرب منصات  القدرة عىل االستامع إىل 
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 ,Cobb, Meixelsperger)وسائط متعددة رضورية بشكل خاص عند العمل مع التقنيات املتغرية باستمرار

& Seitz, 2015) :وتشتمل مهارة التواصل مع اآلخرين جمموعة من العنارص، أبرزها . 

 . احرتام القيم -

 .دمة املستفيدينخ املستفيدين، إدارة  -

 . اإلقناع -

 . القدرة عىل الرتحيب -

 . لخ(إالتعامل مع جمموعة من العمالء اخلارجيني )املوردين، رشكات الصيانة، ...  -

 . القدرة عىل التفاعل بني املتخصصني التقنيني واخلدمات العامة -

 . التواصل الشفوي )باللغة العربية( -

 . العربية( اللغة  غري ب التواصل الشفوي )  -

 . ل املكتوب )باللغة العربية(التواص -

 اللغة  العربية( بغري التواصل املكتوب ) -

 . احليادية ف التعامل -

 . العرض والتقديم القدرة عىل  -

 . العالقات العامة ومهارات التعامل مع اآلخرين -

 . العمل بروح الفريق الواحد -

 . مهارات التفاوض -

 . مهارة اإلنصات -

 .القدرة عىل استخدام لغة اجلسد  -

 . االرجتال ف احلديثمهارة  -

 (  Networking skills )مهارات التشبيك مهارات اجتماعية 1/7/2

)مهارات   االجتامعي  التواصل  ف  جيدة  بمهارات  التمتع  إىل  واملعلومات  املكتبات  أخصائي  حيتاج 

فهذه واملعلومات    التشبيك(  املكتبات  قطاع  حول  جيدة  اتصاالت  تكوين  عىل  القدرة  متنحهم  املهارات 

كام   العامل،  أنحاء  مجيع  ف  به  املرتبطة  مع    تتيحوالقطاعات  والتعلم  واملعلومات  املعرفة  تبادل  املهارات   هذه 

جتامعية )التشبيك(  ويمكن طرح عدد من املهارات املنطوية حتت مظلة املهارات اال   ،(Kent, 2019) اآلخرين

 فيام ييل: 

 . تكوين عالقات مهنية مجاعية مع زمالء العمل -
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 .التعاون -

 . القدرة عىل التبادل الثقاف -

 . القدرة عىل تكوين عالقات خارجية -

 . القدرة عىل تكوين جتمعات من املتطوعني -

 . الذكاء االجتامعي -

 . استيعاب اآلخرين -

 عقلية وإبداعية مهارات 1/7/3

  صياغة حلول إبداعية للمشكالت، ،فف مهنة املكتبات عىل األداء الوظيفي الفعيل   ةاإلجيابيقف  اؤثر املوت

إدارة العالقات الشخصية مع املستفيدين    والقدرة عىل التنظيم والتفكري املنطقي وتوصيل املعلومات، تساعد ف 

ف العمل، وكل هذا يتأتى من  جية  تحقيق املزيد من اإلنتا لىل سلوك إجيايب مفيد  وبالتايل الوصول إ من املكتبة،  

وهناك العديد من    ،)(Junrat, Jenphop, Suravee, & Kanokorn, 2014خالل إعامل العقل بشكل جيد 

 املهارات العقلية واإلبداعية الواجب توافرها لدى أخصائي املكتبات واملعلومات، لعل من أبرزها: 

 .اإلبداع واالبتكار -

 . القدرة عىل التنظيم  -

 .  حل املشكالتالقدرة عىل  -

 . مهارات التدريس والتدريب -

 . مهارات البحث والتحليل  -

 . التفكري املنهجي -

 مهارات قيادية وإدارية1/7/4

املكونات   الكفاءة ف  التنظيمية، وتتمثل ف  القيادية /  السلوكيات  اإلرشافيةاملهارات  بام ف ذلك مجيع   ،

يؤثر الشخص عىل جمموعة من الناس من  ،حيث  التفاعل والتأثرياملوجهة للتأثري عىل أداء املرؤوسني من خالل  

 ، ومن أبرز تلك املهارات ما ييل: (Matteson, 2019خالل التحفيز واإلهلام لتحقيق األهداف والغايات)

 . ابتكار أدوار جديدة من خالل تقييم التغريات ف البيئة املحيطة باملكتبة -

 . اختاذ القرار  -

 . إدارة األفراد -

 . غيريإدارة الت -

 . إدارة املرشوعات -
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 . إدارة العاملني  -

 . تقييم االحتياجاتو  املهام،حتليل  -

 . حتمل املسؤولية املالية  -

 . سرتاتيجي سرتاتيجي والتفكري اإلالتخطيط اإل -

 . إدارة التوتر ف بيئة العمل  -

 العمل املنظم ف ظل ضغوط العمل.  -

 . القدرة عىل اإلدارة  -

 . املحيطة باملكتبة القدرة عىل التعرف عىل البيئة  -

 . إدارة الوقت -

 . حتليل السوق  -

 . التسويق -

 الشخصية والسمات المواقف1/7/5

املهارات    ء يتعلق جز بالسامت واملواقفكبري من  التي جتعل    الناعمة  الشخص  من  والعادات الشخصية 

، كام تظهر املواقف والسامت  (Ahmad et al., 2016)موفق ف التعامل مع اآلخرين  موظًفا جيًدا وزميل عمل 

املهامالشخصية   من  متنوعة  للتعامل مع جمموعة  املكتبة وخارجها    املرونة واالستعداد   ,Chaudhry)داخل 

A.S., et. Al. 2008) :ويمكن حتديد هذه املهارات فيام ييل ، 

 . االستقاللية  -

 . مهارات التحفيز -

 . دة بشكل مستمرواكتساب املعرفة واملهارات اجلدي احلياة، التعلم مدى  -

 . الثقة بالنفس -

 . حسن اخللق ف العمل  -

 . احلفاظ عىل رسية العمل -

 . احلامس -

 . الذكاء العاطفي -

 . الشعور بالرضا عن احلياة الشخصية -

 . لتكيف واالستجابة برسعة للمواقف املتغرية اقابلية  -

 . القدرة عىل العمل ضمن ثقافات متعددة -

 . القدرة عىل حتمل الضغوط -
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 . توجيه املستفيدينالقدرة عىل   -

 . القدرة عىل حسم األمور -

 . القيام بالعمل بأسلوب راقي -

 . املظهر احلسن -

 . تمتع بحس مرحال -

 . تمتع بعقل استقصائيال -

 اخللط بني العمل واألمور الشخصية.  عدم -

 الناعمة أساليب اكتساب المهارات 1/8

إال   العمل ف مؤسسات املكتبات واملعلومات عىل اختالفها رضورية للنجاح ف بيئة  الناعمة عد املهارات ت

للكثريينأن   يمثل حتدًيا  املهارات  تاكتساب هذه  من األدوار    واملعلومات  املكتبات   تفكري أخصائي نقل  ، ألهنا 

) ,Junratرسيعة التغري  لومات ببيئة العمل ف املكتبات ومراكز املعالسلبية إىل األدوار األكثر نشاًطا فيام يتعلق  

)Jenphop, Suravee, & Kanokorn, 2014  ، أن يكونوا جمهزين بمجموعة متنوعة من    وهذا حيتم عليهم

 تواصل مستمر مع التغريات احلديثة ف املجال. الناعمة من أجل البقاء عىل املهارات و الصلبة املهارات 

 أساسيتين  المهارات الناعمة من خالل طريقتين  اكتسابمكن ي

 الدراسة والتعلم.  -

 املامرسة العملية.  -

 ويتم ذلك من خالل: 

 :التعليم الجامعي أثناء دراسة علوم المكتبات والمعلوماتمن خالل 2/8/1

مقررات دراسية مستقلة تتناول جمموعة املهارات الناعمة، وقد تكون هذه املقررات من املقررات   -

 رية التي تدرس عىل مستوى اجلامعة أو عىل مستوى برامج املكتبات واملعلومات. اإلجبا 

تضمني وحدات دراسية داخل بعض املقررات املتخصصة ف علوم املكتبات واملعلومات تتناول   -

املهارات الناعمة التي تتناسب مع طبيعة هذه املقررات، مثل مقررات اخلدمات ومقررات تنمية  

 املقتنيات. 

 ات نقاشية لطالب املاجستري والدبلوم العايل حول املهارات الناعمة. عقد حلق -

 :مثل؛ متعددةجهات التدريب والتعليم أثناء العمل بواسطة 2/8/2

التدريب بالتدريب من جهات معتمدة   - اجلامعات  مثل: مجعيات املكتبات واملعلومات ومراكز 

 . تامدنح شهادات اجتياز واعاملؤهلة مل مراكز التدريب و ومؤسسات 
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 . مؤمترات املكتبة  -

عوة متحدثني ضيوف من بيئة املكتبة ليس فقط لوصف جتارهبم ف سوق العمل ألهنا تتعلق د -

أيًضا  ولكن  الشخصية  عن  باملهارات  اكتساب    للتحدث  خدمهم  وكيف  اليومية  أنشطتهم 

 ف العمل.  املهارات الشخصية ف أدوارهم السابقة واحلالية

 :لي من خالالتعلم الذات2/8/3

السعي املستمر لتطوير الذات باستمرار السيام ف املهارات املطلوبة للنجاح واالبتكار واإلبداع  -

 وهي أهم املهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل عند التوظيف. 

تواصل اخلرجيني والراغبني باحلصول عىل فرص عمل مع من يشغلون الوظائف املامثلة، وذلك   -

 ىل املهارات الالزمة إلنجاز العمل. الكتساب اخلربات والتعرف ع 

من   - وتطويرها  للوظائف  املطلوبة  باملهارات  ومقارنتها  الشخصية  املهارات  عىل  اجليد  التعرف 

 خالل التدريب واملامرسة. 

التعامل   - مهارات  الفرد  يكتسب  كي  املختلفة،  احلياتية  املواقف  ف  الناعمة  املهارات  توظيف 

 املجاالت.  والتواصل والتعلم املستمر ف كافة

 التطوير املستمر للمهارات الناعمة من خالل القراءة واالطالع عىل املستجدات.  -

 .طلب املشورة من املختصني واخلرباء، واالقتداء بأهل اخلربة واختاذهم كمرشدين -

 :مثل ؛التحفيز والتشجيع اإلداري 2/8/4

  املكتبات واملعلومات  متكني أخصائي ف املكتبات  يقع عىل عاتق القادة ورؤساء ومدراء األقسام -

 . بمهام جديدة، هبدف تطوير مهاراته بمختلف املجاالت ه للقيامف العمل من خالل تفويض 

التفكري بطريقة  وحتفيز مهارات االبتكار واإلبداع وحل املشكالت ووينبغي عىل املدراء تشجيع  -

 إدارهتم. لدى العاملني حتت  غري تقليدية )خارج الصندوق(

 الدراسة التطبيقية  2/0
يتناول هذا اجلزء من الدراسة حتلياًل للمعلومات التي توافرت من االستبيان اخلاص بالدراسة التطبيقية  

الدراسة من   املكتبات واملعلومات ف قطر وذلك هبدف اإلجابة عىل تساؤات  توزيعه عىل أخصائيي  تم  الذي 

 التساؤل الرابع إىل التساؤل الثامن. 

 االستبيان التحقق من ثبات وصدق  2/1
للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة، وللتأكد من مدى مناسبتها للغرض الذي وضعت ألجله، فضاًل  

الناعمة   املهارات  مستوى  لقياس  للدراسة،  امليداين  التطبيق  ف  عليها  االعتامد  إمكانية  مدى  عىل  الوقوف  عن 
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املكتبات،    ي املتوافرة لدى أخصائي أنواع  كافة  العاملني داخل  واملعلومات  قد تم حساب معامالت  فاملكتبات 

لالستبانة املكونة  اخلمسة  واملحاور  لألبعاد  الداخيل  هذا    ،الصدق  وثبات  مدى صدق  من  التحقق  تم  حيث 

 االختبار، وفيام ييل عرض لنتائج الصدق والثبات ألداة الدراسة. 

 ختبارلالصدق التجانس الداخلي   2/1/1

احتساب قيمة معامل ارتباط بريسون بني درجة كل ُبعد )إمجايل جمموع درجات كل ُبعد(، والدرجة    تم 

 (: 4( عبارة، فكانت كام يوضحها اجلدول رقم ) 67الكلية ملقياس املهارات الناعمة املكون من ) 

 بانة  ُمعامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالست (4رقم ) جدول 

 املحــاور 
 معامل االرتباط 
 )معامالت الصدق(

 مستوى الداللة

 ( 0.01دال عند ) ** 0,936 مهارات التواصل 

 ( 0.01دال عند ) ** 0,886 مهارات اجتامعية 

 ( 0.01دال عند ) ** 0,918 عقلية وإبداعيةمهارات 

 ( 0.01دال عند ) ** 0,826 مهارات قيادية وإدارية 

 ( 0.01دال عند ) ** 0,846 الشخصية املواقف والسامت

 **معنوي  عند 0,01 * معنوي عند 0,05

اجلدول   بيانات  ) تشري  الكلية    (4رقم  الدرجة  مع  االستبانة  أبعاد  ارتباط  معامالت  قيمة  ارتفاع  إىل 

(، وهذا يعني  0.01هنا دالة عند مستوى معنوية )إ (، كام  0.936إىل    0.826لالستبانة، فقد تراوحت ما بني ) 

الداخيل ألداة  التجانس  الداخيل لالستبانة، مما يعكس درجة عالية من صدق    وجود درجة عالية من االتساق 

 الدراسة. 

 ا كرونباخ التحقق من ثبات االختبار باستخدام طريقة ألف  2/1/2

(، جلميع أبعاد Cronbach Alfaتقدير معامل ثبات االستبانة الداخيل بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ )  تم

 . ( 5وحماور االستبانة، واالستبانة ككل، كام هو موضح باجلدول رقم ) 

 ( ُمعامالت الثبات )ألفا كرونباخ( ألبعاد االستبانة، واالستبانة ككل  5جدول رقم ) 

 ُمعامل الثبات )ألفا كرونباخ( عدد األسئلة املحــاور  م

 0.952 19 مهارات التواصل  1

 0.915 7 مهارات اجتامعية  2

 0.921 6 عقلية وإبداعيةمهارات  3

 0.829 16 مهارات قيادية وإدارية  4

 0.831 19 الشخصية املواقف والسامت 5
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 ُمعامل الثبات )ألفا كرونباخ( عدد األسئلة املحــاور  م

 0.968 67 ان ككل( يالدرجة الكلية )االستب

ألفا كرونباخ ملحاور وأبعاد االستبانة مرتفعة،    (5رقم )بيانات اجلدول  يتضح من   الثبات  أن معامالت 

(، وهي قيم مناسبة العتامد االستبانة،  0.952إىل    0.829حيث تراوحت قيم املعامالت ملحاور االستبانة ما بني )

حيث تعكس  (، وهي قيمة مرتفعة، ومناسبة العتامد االستبانة،  0.968معامل الثبات العام لالختبار ككل بلغ )و

مدى متتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات، ومن ثم فإنه يمكن االعتامد عليها، واستخدامها ألغراض البحث،  

 (. 0.7لكوهنا أعىل من )

 الخماسي اعتماد ميزان تقديري وفًقا لمقياس ليكرت  2/1/3

املهارات    أمهيةاس مستوى  ( عبارة، تقيس ف جمملها مخسة حماور، أو أبعاد لقي67اشتملت االستبانة عىل ) 

نظر الناعمة   وجهة  عىل    من  البيانات  مجع  أداة  توزيع  تم  حيث   ، واملعلومات  املكتبات    األخصائيني أخصائي 

وقد صممت   املقياس،  فقرات  من  فقرة  لكل  املقابلة  اخلانة  استجابتهم ف  لتسجيل  املكتبات،  أنواع  بمختلف 

املهارات الناعمة عىل    أمهية   اخلاميس، لقياس درجة أو مستوى  االستجابة عىل أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت 

  الرتتيب  عىل   وتعطى  ، (مهم  غري  –م إىل حد ما  مه   –  حمايد   –  مهم  –)مهم جًدا    :مجيع بنود االستبانة، وهي كالتايل

  التي  األبعاد  درجات  جتميع  ثم  حدة،  عىل   حمور  أو  بعد  كل  درجات  وبتجميع  ،( 1  -   2  –  3  –  4  –  5)  الدرجات:

 املكتبات واملعلومات.  عند أخصائي املهارات الناعمة  أمهية مدى  الختبار  الكلية الدرجة  النهاية ف متثل 

نحو األبعاد اخلمسة لالستبانة، فإنه تم حساب املتوسط املرجح ملعرفة اجتاه    األخصائيني وملعرفة اجتاه آراء  

  ، ((4( = )1)  درجة  أقل   –(  5ت الفرتة )أعىل درجة )آراء عينة الدراسة، وذلك من خالل حساب مدى درجا 

رجة ف املقياس، فتصبح  د  كل   إىل   الناتج   إضافة  ثم  ، (0.8)   الناتج   فيكون   ، (5)  اخليارات  عدد   عىل   املدى   قسمة  ثم 

 ( التايل: 6الفرتات كام هو مبني باجلدول )

المهارات الناعمة لدى أخصائي المكتبات والمعلومات حسب وجهة نظر   أهميةالمتوسط المرجح المستخدم لقياس مستوى  (6جدول رقم ) 

 عينة الدراسة 

 مستوى توافر املهارات املتوسط املرجح

 غري مهم (1.79( إىل )1من )

 مهم إىل حد ما  (2.59( إىل )1.80من )

 حمايد  (3.39( إىل )2.60من )

 مهم (4.19( إىل )3.40)من 

 مهم جًدا (5( إىل )4.20من )
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 العينةالتحليل الوصفي ملتغريات  2/2
املعياري،   واالنحراف  املرجح،  والوسط  احلسايب،  واملتوسط  املئوية،  والنسب  التكرارات،  ويشمل 

 املوزعة عىل مخسة حماور رئيسية. ملتغريات االستبانة التي تضمنت املتغريات الديموغرافية، وفقرات االستبانة 

 واالجتماعية المتغيرات الديموغرافية   2/2/1

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس )النوع االجتماعي( (7جدول رقم ) 

 النسبــــة  العـــــدد اجلنـــس 

 % 56.1 64 ذكــــــــور 

 % 43.9 50 إنــــــــــاث 

 % 100 114 اإلمجـــايل 

املكتبات واملعلومات،    من أخصائيي ( أن نصف عينة الدراسة تقريًبا، كانوا من الذكور  7اجلدول رقم ) يبني  

 %( لإلناث. 43.9%(، مقابل ) 56.1وذلك بنسبة )

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسية (8جدول رقم ) 

 النسبــــة  العـــــدد اجلنسية 

 % 28.9 33 قطــــري 

 % 71.1 81 غــري قطـــري 

 % 100 114 اإلمجـــايل 

%( كانوا من الوافدين العاملني بمختلف  71.1( أن غالبية عينة الدراسة، بنسبة ) 8يوضح اجلدول رقم ) 

النسبة   املكتبات واملعلومات  العاملني كموظفني متخصصني ف جمال  القطريني  املكتبات، ف حني شكل  أنواع 

) ياملتبق وهي  الدراسة،  عينة  من  )%(،  28.9ة  قطرًيا 33وبعدد  املكتبات  (  ألن ختصص  النسبة   هذه  وتعزى   ،

، وهي اجلامعة احلكومية  2006واملعلومات عىل املستوى األكاديمي قد توقف القبول فيه ف جامعة قطر عام  

أصبحت   ولذلك  فيها،  واملعلومات  املكتبات  برنامج  إلغاء  وتم  التخصص،  هذا  تدرس  كانت  التي  الوحيدة 

ة مستوردة للكفاءات املكتبية من اخلارج. وجتدر اإلشارة ألن دراسة املكتبات واملعلومات قد  املكتبات القطري 

دخلت إىل قطر مرة أخرى من خالل برنامج للامجستري ف إحدى اجلامعات األجنبية وهي كلية لندن اجلامعة  

 . 2019، ثم توقف القبول فيه عام  2013عام 
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 سة حسب مستوى التحصيل العلمي )المؤهل العلمي( توزيع مفردات عينة الدرا (9جدول رقم ) 

 النسبــــة  العـــــدد املؤهل العلمي

 %0 0 أقل من اجلامعي 

 % 83.3 95 ليسانس / بكالوريوس 

 % 0.9 1 دبلوم بعد اجلامعي

 %14 16 ماجستري

 % 1.8 2 دكتوراه 

 % 100 114 اإلمجـــايل 

  األخصائيني ن أعىل نسبة من  إ( مستوى التحصيل العلمي لعينة الدارسة، حيث  9اجلدول رقم )  يوضح

%(، كانوا من حاميل الشهادات اجلامعية بدرجة ليسانس وبكالوريوس،  83.3الذين شملتهم الدراسة، وهي )

ذين  %( من إمجايل عدد املبحوثني ال14ن عىل درجة املاجستري، وذلك بنسبة ) ون احلاصلوف حني يليهم املوظف

 طبقت عليهم الدراسة.  

 ( توزيع عينة الدراسة حسب نوع التخصص 10جدول رقم ) 

 النسبــــة  العـــــدد التخصص

 % 100 114 مكتبات ومعلومات 

 %0 0 ختصص أخر 

 % 100 114 اإلمجـــايل 

حيملون مؤهالت أكاديمية  الذين شملتهم الدراسة، كانوا    األخصائينين مجيع  أ(  10اجلدول رقم )يتضمن  

 . %(100جمال املكتبات واملعلومات، وذلك بنسبة )ف 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمل أو الوظيفة  (11جدول رقم ) 

 النسبــــة  العـــــدد طبيعة العمل

 % 18.4 21 ذو منصب إداري

 % 81.6 93 اختصاص 

 % 100 114 اإلمجـــايل 

( أن غالبية املبحوثني الذين شملتهم الدراسة، كانوا يعملون بوظيفة أخصائي  11اجلدول رقم )  منُيظهر 

ذوي   األخصائيني من%(، بينام النسبة املتبقية من املبحوثني، كانوا من  81.6مكتبات ومعلومات، وذلك بنسبة ) 

 املبحوثني. %( من إمجايل عدد 18.4املناصب اإلدارية، وذلك بنسبة ) 
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  %( 57الذين طبقت عليهم الدراسة ، بنسبة )  األخصائيني نصف  أكثر من  ( أن  12يوضح اجلدول رقم ) 

يليهم الذين لدهيم خربة عمل  وسنة(،    20إىل    11سنوات خربهتم بمجال املكتبات واملعلومات ما بني )تراوحت  

كانت  %(، وهذ يعني أن معظم عينة الدراسة  30.7سنة(، وذلك بنسبة )  30إىل    21باملكتبات ترتاوح ما بني ) 

)   م رتاوح سنوات خربهتت ما بني  املكتبات واملعلومات  )   30إىل    11بمجال  بنسبة  %( من  87.7عاًما(، وذلك 

وهي جمموعة من سنوات اخلربة العالية التي تؤهلهم للحكم عىل أمهية املهارات الناعمة    ، إمجايل عدد املبحوثني 

 كاف منها، ولكن بحكم اخلربة يرون أمهيتها. ف جمال العمل حتى لو كانوا هم أنفسهم ال يملكون القدر ال 

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة  (12جدول رقم ) 

 النسبــــة  العـــــدد سنوات اخلربة 

 % 7.9 9 سنوات 10من سنة إىل 

11 – 20 65 57% 

21 - 30 35 30.7 % 

 % 4.4 5 سنة 30أكثر من 

 % 100 114 اإلمجـــايل 

%(، كانوا  47.4الذين شملتهم الدراسة، وهي )  األخصائيني( أن أعىل نسبة من  13اجلدول رقم )يبني  

  األخصائيني%(، ثم  28.1يعملون بمكتبات مدرسية، يليهم الذين يعملون بمكتبات أكاديمية، وذلك بنسبة ) 

%(، وأخرًيا  8.8نسبة ) ن باملكتبات الوطنية، وذلك بو%(، ثم العامل 9.6الذين يعملون بمكتبات عامة، بنسبة ) 

،  الذين شملتهم الدراسة   األخصائيني %( من إمجايل عدد  6.1ن باملكتبات املتخصصة حيث مثلوا نسبة )والعامل

ويعزى ذلك ألن رشحية املكتبات املدرسية هي األكرب عدًدا بني املكتبات ف املجتمع القطري حيث يبلغ عدد  

أقل ف العدد، وكذلك احلال بالنسبة للمكتبات    ةكتبات األكاديمي مدرسة، بينام امل  260املدارس ف قطر قرابة  

 العامة واملكتبات املتخصصة. 

 توزيع عينة الدراسة من أخصائي المكتبات والمعلومات   (13جدول رقم ) 

 حسب نوع المكتبة التي يعملون بها 

 النسبــــة  العـــــدد نوع املكتبة

 % 9.6 11 عـامــة 

 % 47.4 54 مدرسيــة 

 % 28.1 32 أكاديميـة 

 % 6.1 7 متخصصـة 

 % 8.8 10 وطنيــة 

 % 100 114 اإلمجـــايل 
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 والمعلوماتقياس مدى أهمية أبعاد ومحاور المهارات الناعمة لدى أخصائي المكتبات  2/2/2

تم حساب املتوسطات املرجحة، واالنحرافات املعيارية، ودرجة األمهية، واألوزان النسبية جلميع فقرات  

التواصل   مهارات  أمهية  أو درجة  مدى  للوقوف عىل  وذلك  وللُبعد ككل،  التواصل(،  )مهارات  األول  البعد 

 . ( 14املكتبات )عينة الدراسة(، كام هو موضح باجلدول رقم )  ألخصائيي بالنسبة 

 المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية، ودرجة األهمية، واألوزان النسبية،   (14جدول رقم ) 

 (114)ن =  –الستجابة أفراد عينة لفقرات البعد األول )مهارات التواصل(، والبعد األول ككل 

 املجموع  الفقرات م
الوسط  
 املرجح 

االنحراف  
 املعياري

درجة 
 األمهية

الوزن 
 النسبي

 الرتتيب

% 98.6 مهم جًدا 0.257 4.93 562 احرتام القيم  1  1 
% 97.8 مهم جًدا 0.308 4.89 558 إدارة املستفيدين ، خدمة املستفيدين 2  2 
% 90.2 مهم جًدا 0.502 4.51 514 اإلقناع 3  9 
% 93.4 مهم جًدا 0.474 4.67 532 القدرة عىل الرتحيب  4  7 
العمالء اخلارجينيالتعامل مع جمموعة من  5 % 86.4 مهم جًدا 0.936 4.32 493   14 

6 
القدرة عىل التفاعل بني املتخصصني التقنيني  

 واخلدمات العامة 
% 87.8 مهم جًدا 0.847 4.39 500  11 

% 92.8 مهم جًدا 0.582 4.64 529 التواصل الشفوي )باللغة العربية( 7  8 
العربية(التواصل الشفوي )باللغة غري  8 % 83.8 مهم 0.786 4.19 478   16 
% 93.8 مهم جًدا 0.500 4.69 535 التواصل املكتوب )باللغة العربية(  9  5 

% 86.4 مهم جًدا 0.804 4.32 493 التواصل املكتوب )باللغة غري العربية(  10  13 

% 87.8 مهم جًدا 0.837 4.39 501 احليادية ف التعامل 11  10 
العرضالتقديم   12 % 82.6 مهم 0.888 4.13 471   17 
% 93.6 مهم جًدا 0.470 4.68 533 العالقات العامة ومهارات التعامل مع اآلخرين 13  6 
% 96.4 مهم جًدا 0.432 4.82 549 العمل بروح الفريق الواحد 14  3 
% 85.4 مهم جًدا 0.744 4.27 487 مهارات التفاوض  15  15 
%95 مهم جًدا 0.432 4.75 542 مهارة اإلنصات 16  4 

% 87.6 مهم جًدا 0.657 4.38 499 مهارات التغذية املرتدة / إرجاع األثر 17  12 
% 75.8 مهم 0.836 3.79 432 القدرة عىل استخدام لغة اجلسد 18  18 
% 72.4 مهم 1.26 3.62 413 مهارة االرجتال ف احلديث 19  19 

"للبعد األول ككل"الدرجة الكلية  % 88.8 مهم جًدا 6.69 4.44 9,621    

أن مهارات التواصل  حسب وجهة نظر املبحوثني املمثلني لعينة الدراسة،    ( 14رقم )يتضح من اجلدول  

هبا   يتحىل  أن  جًدا، حيث جيب  مهمة  متوسط    األخصائينيتعد  بلغ  حيث  املكتبات،  أنواع  بمختلف  العاملني 

وبتحليل استجابة أفراد عينة الدراسة لفقرات    %(، 88.8( درجة، وبنسبة أمهية بلغت ) 4.44األمهية للبعد ككل )

( بني  ما  يرتاوح   كان  األمهية  متوسط  أن  تبني  فإنه  االستبانة،  األول من  درجة،  أي3.62إىل    4.93البعد   ) :  

( اخلاص برتتيب الوسط املرجح ملهارات االتصال  1وكام يتضح من الشكل رقم )جًدا إىل مهم،    بمستوى مهم 

( درجة بمستوى  4.93فقد جاءت أعىل أمهية حسب وجهة نظر املبحوثني، هي احرتام القيم، بمتوسط مرجح )

مستوى األمهية  خر جاءت أقل مهارات التواصل من حيث  اآل  اجلانببينام عىل  %(،  98.6مهم جًدا، وبنسبة ) 

الدراسة، هي مهارة االرجتال ف احلديث، حيث جاءت بمستوى مهم  أفراد عينة  بمتوسط    حسب وجهة نظر 

 %(. 72.4، وبنسبة ) ( 3.62مرجح ) 
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 التواصل الوسط المرجح لمهارات ترتيب  (1رقم )الشكل 

 الممارسة، واألوزان النسبية المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية، ودرجة  (15جدول رقم ) 

 ( 114)ن =  –الستجابة أفراد العينة لفقرات البعد الثاني )مهارات اجتماعية(، والبعد الثاني ككل 

 املجموع  الفقرات م
الوسط  
 املرجح 

االنحراف  
 املعياري

 درجة األمهية
الوزن 
 النسبي

 الرتتيب

 4 % 83.2 مهم 1.04 4.16 474 تكوين عالقات مهنية مجاعية مع زمالء العمل 1

 1 % 94.8 مهم جًدا 0.442 4.74 540 التعاون 2

 5 % 80.8 مهم 0.931 4.04 460 القدرة عىل التبادل الثقاف  3

 6 % 80.8 مهم 1.13 4.04 460 القدرة عىل تكوين عالقات خارجية  4

 7 % 72.2 مهم 0.992 3.61 411 القدرة عىل تكوين جتمعات من املتطوعني 5

 3 %85 مهم جًدا 0.860 4.25 485 الذكاء االجتامعي 6

 2 % 90.8 مهم جًدا 0.501 4.54 517 استيعاب اآلخرين 7

  % 83.8 مهم 4.55 4.19 3,347 "للبُعد الثاين ككل"الدرجة الكلية 

أمهية توافر املهارات االجتامعية لدى    نني الذين شملتهم الدراسة يروث أن املبحو  ( 15رقم ) يبني اجلدول  

أخصائي املكتبات واملعلومات، وكانت أكثر املهارات االجتامعية من حيث األمهية حسب وجهة نظر املبحوثني  

%(، تليها مهارة استيعاب اآلخرين،  94.8( بمستوى مهم جًدا، وبنسبة )4.74هي التعاون، بمتوسط مرجح )

مهية، كانت  أبأهنا أقل  يرى أخصائيو املكتبات واملعلومات  ام أقل مهارة اجتامعية  %(، بين90.8بنسبة أمهية بلغت )

ن  أمهية  واملبحوث   يرى%(، كام  72.2هنا مهمة بنسبة ) أ  يرون هي القدرة عىل تكوين جتمعات من املتطوعني، حيث  

بمتوسط مرجح بل املكتبات،  الثاين ككل )املهارات االجتامعية( لدى أخصائي  البعد  )توافر  ( درجة،  4.19غ 

( ترتيب املهارات االجتامعية وفًقا للوسط املرجح الذي  2ويوضح الشكل رقم )   %( 83.8وبنسبة أمهية بلغت ) 

4.93 4.89 4.82 4.75 4.69 4.68 4.67 4.64 4.51 4.39 4.39 4.38 4.32 4.32 4.27 4.19 4.13
3.79 3.62

0

1

2

3

4

5

6



 ... املهارات الناعمة كرضورة للعمل ف املكتبات ومراكز املعلومات 38

 

 

( أما أقل درجة أمهية فقد جاءت للقدرة عىل تكوين جتمعات  4.74يبني أن أعىل درجة أمهية جاءت للتعاون )

 ( 3.61من املتطوعني ) 

 
 االجتماعية  مهاراتلالوسط المرجح لترتيب  (2شكل رقم )

 المتوسطات المرجحة، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الممارسة، واألوزان النسبية  (16جدول رقم ) 

 (114)ن =  –(، والبعد الثالث ككل عقلية وإبداعيةمهارات  الستجابة أفراد عينة لفقرات البعد الثالث ) 

 املجموع  الفقرات م
الوسط  
 املرجح 

االنحراف  
 املعياري

درجة 
 األمهية

الوزن 
 النسبي

 الرتتيب

 3 % 90.2 مهم جًدا 0.502 4.51 514 اإلبداع واالبتكار 1

 2 % 91.4 مهم جًدا 0.595 4.57 521 القدرة عىل التنظيم 2

 1 % 93.6 مهم جًدا 0.467 4.68 534 القدرة عىل حل املشكالت  3

 6 % 77.8 مهم 1.02 3.89 444 مهارات التدريس والتدريب 4

 4 % 86.4 مهم 0.825 4.32 493 مهارات البحث والتحليل 5

 5 % 82.8 مهم 0.901 4.14 472 التفكري املنهجي  6

  %87 مهم جًدا 3.40 4.35 2,978 "للبُعد الثالث ككل"الدرجة الكلية 

) اجلدول    يبني  )   ( 16رقم  باالستبانة  الثالث  البعد  فقرات  جلميع  العينة  أفراد  عقلية  مهارات  استجابة 

هم جًدا توافرها لدى أخصائي املكتبات واملعلومات،  من املن أن هذه املهارات  و(، حيث يرى املبحوث وإبداعية

تعكس أمهية هذه  %(، وهي نسبة مرضية وكبرية للغاية،  87( درجة، وبنسبة ) 4.35وذلك بمتوسط مرجح بلغ ) 

الدراسة الذين طبقت عليهم  املبحوثني  نظر  ) املهارات حسب وجهة  الشكل رقم  املهارات  3، ويبني  ترتيب   )

القابلة للنقل وفًقا للوسط املرجح، حيث جاءت مهارة القدرة عىل حل املشكالت ف املقدمة )  (  4.68العامة 

 ( 3.89وجاءت مهارة التدريس كأقل مهارة ف االهتامم )
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 العقلية واإلبداعيةمهارات للالوسط المرجح ترتيب  (2شكل رقم )

 المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية، ودرجة األهمية، واألوزان النسبية  (17جدول رقم ) 

 ( 114)ن =  –الستجابة أفراد عينة لفقرات البعد الرابع )مهارات قيادية وإدارية(، والبعد الرابع ككل 

 املجموع  الفقرات م
الوسط  
 املرجح 

االنحراف  
 املعياري

درجة 
 األمهية

الوزن 
 النسبي

 الرتتيب

1 
ابتكار أدوار جديدة من خالل تقييم التغريات ف  

 البيئة املحيطة باملكتبة 
 13 % 89.2 مهم جًدا 0.535 4.46 508

 1 % 96.8 مهم جًدا 0.412 4.84 552 اختاذ القرار 2

 10 % 91.2 مهم جًدا 0.652 4.56 520 األفراد إدارة  3

 3 % 96.2 مهم جًدا 0.396 4.81 548 إدارة التغيري  4

 9 % 91.4 مهم جًدا 0.624 4.57 521 إدارة املرشوعات  5

 2 % 96.2 مهم جًدا 0.341 4.81 548 إدارة العاملني 6

 4 % 95.6 مهم جًدا 0.416 4.78 545 حتليل املهام ، تقييم االحتياجات  7

 15 %80 مهم 0.883 4 456 حتمل املسؤولية املالية  8

 5 % 92.8 مهم جًدا 0.582 4.64 529 سرتاتيجيسرتاتيجي والتفكري اإل التخطيط اإل  9

 11 %91 مهم جًدا 0.494 4.55 519 إدارة التوتر ف بيئة العمل 10

 7 %92 مهم جًدا 0.528 4.60 524 العمل املنظم ف ظل ضغوط العمل 11

 6 %92 مهم جًدا 0.493 4.60 524 القدرة عىل اإلدارة  12

 8 %92 مهم جًدا 0.531 4.60 524 القدرة عىل التعرف عىل البيئة املحيطة باملكتبة  13

 12 % 90.8 مهم جًدا 0.501 4.54 517 إدارة الوقت 14

 16 % 79.6 مهم 0.872 3.98 454 حتليل السوق  15

 14 % 81.2 مهم 0.989 4.06 463 التسويق 16

  % 90.4 مهم جًدا 5.91 4.52 8,252 "للبعد الرابع ككل"الدرجة الكلية 

أن أفراد عينة الدراسة يعتقدون بأنه من املهم جًدا توافر املهارات القيادية واإلدارية  (  17رقم ) اجلدول    يبني 

( درجة، وهي  4.52املبحوثني هلذا البعد ككل )لدى أخصائي املكتبات واملعلومات، حيث بلغ متوسط استجابة  

 %(. 90.4أمهية توافر تلك املهارات لدى أخصائي املكتبات بنسبة )   نن املبحوثني يروإ  :درجة عالية للغاية، أي
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( ترتيب درجة أمهية املهارات اإلدارية وفًقا للوسط املرجح آلراء عينة الدراسة من  4ويبني الشكل رقم ) 

 املكتبات واملعلومات أخصائي 

 
 الوسط المرجح للمهارات القيادية واإلداريةترتيب  (4الشكل رقم )

 ( رقم  الشكل  من  بقيمة  4ويالحظ  اإلدارية  للمهارات  بالنسبة  األمهية  مقدمة  ف  يأيت  القرار  اختاذ  أن   )

 ( 3.98( بينام يأيت حتليل السوق كآخر هذه االهتاممات بقيمة ) 4.84)

 متوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية، ودرجة األهمية، واألوزان النسبية،  ال (18جدول رقم ) 

 ( 114)ن =  –(، والبعد الخامس ككل الشخصية  المواقف والسمات الستجابة أفراد عينة لفقرات البعد الخامس )

 املجموع  الفقرات م
الوسط  
 املرجح 

االنحراف  
 املعياري

درجة 
 األمهية

الوزن 
 النسبي

 الرتتيب

 0.966 4.40 502 احرتام القيم  1
مهم 
 جًدا

88% 12 

 0.493 4.60 524 إدارة املستفيدين ، خدمة املستفيدين 2
مهم 
 جًدا

92% 9 

 0.470 4.68 533 اإلقناع 3
مهم 
 جًدا

93.6 % 6 

 0.524 4.61 526 القدرة عىل الرتحيب  4
مهم 
 جًدا

92.2 % 8 

 0.661 4.67 532 العمالء اخلارجينيالتعامل مع جمموعة من  5
مهم 
 جًدا

93.4 % 7 

6 
القدرة عىل التفاعل بني املتخصصني التقنيني  

 واخلدمات العامة 
548 4.81 0.396 

مهم 
 جًدا

96.2 % 2 

 0.572 4.39 500 التواصل الشفوي )باللغة العربية( 7
مهم 
 جًدا

87.8 % 13 

 18 % 81.4 مهم 0.773 4.07 464 العربية(التواصل الشفوي )باللغة غري  8

 0.828 4.29 489 التواصل املكتوب )باللغة العربية(  9
مهم 
 جًدا

85.8 % 15 

4.84 4.81 4.81 4.78 4.64 4.6 4.6 4.6 4.57 4.56 4.55 4.54 4.46
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 املجموع  الفقرات م
الوسط  
 املرجح 

االنحراف  
 املعياري

درجة 
 األمهية

الوزن 
 النسبي

 الرتتيب

 0.653 4.45 507 التواصل املكتوب )باللغة غري العربية(  10
مهم 
 جًدا

89% 11 

 0.536 4.52 515 احليادية ف التعامل 11
مهم 
 جًدا

90.4 % 10 

 0.582 4.36 497 العرضالتقديم   12
مهم 
 جًدا

87.2 % 14 

 0.460 4.70 536 العالقات العامة ومهارات التعامل مع اآلخرين 13
مهم 
 جًدا

94% 4 

 0.876 4.24 483 العمل بروح الفريق الواحد 14
مهم 
 جًدا

84.8 % 16 

 0.451 4.72 538 مهارات التفاوض  15
مهم 
 جًدا

94.4 % 3 

 0.467 4.68 534 مهارة اإلنصات 16
مهم 
 جًدا

93.6 % 5 

 19 % 80.8 مهم  0.902 4.04 460 مهارات التغذية املرتدة / إرجاع األثر   17

 17 % 83.6 مهم 0.472 4.18 477 القدرة عىل استخدام لغة اجلسد 18

 0.484 4.85 553 مهارة االرجتال ف احلديث 19
مهم 
 جًدا

97% 1 

 7.04 4.49 9,718 الشخصية  للمواقف والسامتالدرجة الكلية 
مهم 
 جًدا

89.8 %  

هم من  مبشكل عام أن السامت أو الصفات الشخصية جزء   ن أن املبحوثني يرو  ( 18رقم )يوضح اجلدول 

املهارات الناعمة التي جيب أن يتحىل هبا أخصائي املكتبات واملعلومات، كام أكدوا عىل أن الصفات الشخصية  

ويالحظ  %(.89.8( درجة، وبنسبة ) 4.49املكتبات، وذلك بمتوسط مرجح مرتفع، بلغ ) مهمة للغاية ملوظفي  

الشكل رقم )  بقيمة  5من  للمهارات الشخصية  بالنسبة  ( أن مهارة االرجتال ف احلديث تأيت ف مقدمة األمهية 

 ( 4.04( بينام تأيت مهارات التغذية املرتدة كآخر هذه االهتاممات بقيمة ) 4.85)

 
 الشخصية المواقف والسماتالوسط المرجح لمهارات ترتيب  (5) الشكل رقم

4.85 4.81 4.72 4.7 4.68 4.68 4.67 4.61 4.6 4.52 4.45 4.4 4.39 4.36 4.29 4.24 4.18 4.07 4.04
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 إجابات تساؤالت الدراسة املتعلقة باجلانب امليداني 2/3
 والمعلومات:من وجهة نظر أخصائي المكتبات  درجة أهمية المهارات الناعمة للعمل 2/3/1

)ما درجة أمهية املهارات الناعمة للعمل ف املكتبات ومراكز    :، وهوالرابعلإلجابة عىل تساؤل الدراسة  

تم حساب املتوسطات املرجحة، واالنحرافات    واملعلومات؟(، فإنهاملعلومات من وجهة نظر أخصائي املكتبات  

الناع املهارات  الناعمة، وملقياس  املهارات  أبعاد وحماور  النسبية جلميع  مة  املعيارية، ودرجة األمهية، واألوزان 

ككل، وذلك للوقوف عىل مدى أمهية املهارات الناعمة بالنسبة للعاملني ف املكتبات ومراكز املعلومات، وذلك  

 (. 19حسب وجهة نظر املبحوثني، كام هو موضح باجلدول رقم ) 

 المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية، ودرجة األهمية، واألوزان النسبية،   (19جدول رقم ) 

 ( 114)ن =  –فراد عينة الدراسة لفقرات مقياس أبعاد المهارات الناعمة ككل الستجابة أ

 املجموع  األبعاد / املحاور  م
الوسط  
 املرجح 

االنحراف  
 املعياري

درجة 
 األمهية

الوزن 
 النسبي

 الرتتيب

 3 % 88.8 مهم جًدا 6.69 4.44 9,621 مهارات التواصل  1

 5 % 83.8 مهم  4.55 4.19 3,347 مهارات اجتامعية  2

 4 %87 مهم جًدا 3.40 4.35 2,978 عقلية وإبداعيةمهارات  3

 1 % 90.4 مهم جًدا 5.91 4.52 8,252 مهارات قيادية وإدارية  4

 2 % 89.8 مهم جًدا 7.04 4.49 9,718 الشخصية املواقف والسامت 5

  % 88.8 جًدامهم  22.47 4.44 33,916 "املهارات الناعمة"الدرجة الكلية للمقياس  

أنه من املهم جًدا توافر املهارات الناعمة ككل لدى املوظفني    ن أن املبحوثني يرو  (19رقم )اجلدول    يوضح

( درجة، وبنسبة  4.44املتخصصني العاملني ف جمال املكتبات واملعلومات، وذلك بمتوسط مرجح مرتفع بلغ )

ن أن أمهية توافر املهارات القيادية واإلدارية لدى أخصائي املكتبات بمتوسط مرجح  واملبحوث  يرى%(، كام  88.8)

(4.52( وبنسبة  درجة،   )90.4 ( بنسبة  الشخصية  الصفات  ثم  بنسبة  %89.8(،  التواصل  مهارات  ثم   ،)%

%(، وأخري جاءت املهارات االجتامعية بمتوسط مرجح  87بنسبة ) العقلية واإلبداعية  %(، ثم املهارات  88.8)

( ترتيب  6ل رقم )ويوضح الشك   %(.83.8هم فقط، وبنسبة ) مبمتوسط أو مستوى أمهية    : ( درجة، أي4.19)

 قطاعات املهارات الناعمة وفًقا للوسط املرجح لكل منها كام أظهرته آراء املبحوثني. 



 43 خالد احللبي د.

 

  

 
 لدرجة األهمية  لوسط المرجحوفًقا ل الناعمةلمهارات ترتيب  (6الشكل رقم )

 :العملمستوى أهمية المهارات الناعمة لدى أخصائي المكتبات والمعلومات تبًعا لمتغير طبيعة   2/3/2

التساؤل   عىل  اإلداريني    اخلامسلإلجابة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  )هل  بالدراسة: 

الناعمة؟  األخصائيني  و – T)فإنه سوف يتم تطبيق اختبار )ت( لعينتني مستقلتني    (. بالنسبة ألمهية املهارات 

Test،)  حسب طبيعة   :، أي األخصائيني اإلداريني وإلجياد فروق املتوسطات ملستوى أمهية املهارات الناعمة بني

 العمل. 

 ( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين المتوسطات الحسابية t - testنتائج اختبار ) (20جدول رقم ) 

 الستجابات المشاركين في الدراسة حول مستوى أهمية المهارات الناعمة لدى أخصائي المكتبات والمعلومات تبًعا لمتغير طبيعة العمل 

 طبيعة العمل

 ذو منصب إداري
 ( 21)ن = 

 اختصاص 
 ( 93)ن = 

 T-قيمة
 مستوى الداللة

sig.    املتوسط
 احلسايب 

االنحراف  
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

االنحرا 
ف 

 املعياري

االستبانة ككل )االختبار 
 ككل(

294.05 13.54 298.29 24.02 -0.780 

0.001 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةداللتوجد فروق ذات 

 0.05عند مستوى معنوية 

 0.819 6.80 84.14 6.21 85.48 مهارات التواصل 

0.581 

p-value > 0.05 

 إحصائية ة ال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 0.932- 4.78 29.55 3.31 28.52 مهارات اجتامعية 

0.018 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05مستوى معنوية عند 

العقلية  املهارات 
 واإلبداعية

25.86 2.82 26.18 3.53 -0.395 

0.413 

p-value > 0.05 

 إحصائية ة ال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 0.158 0.739- 6.09 72.58 5.04 71.52 مهارات قيادية وإدارية 

4.52
4.49

4.44

4.35

4.19

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

مهارات قيادية 
وإدارية

السمات / الصفات 
الشخصية

مهارات التواصل مهارات عامة قابلة 
للنقل

مهارات اجتماعية
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 طبيعة العمل

 ذو منصب إداري
 ( 21)ن = 

 اختصاص 
 ( 93)ن = 

 T-قيمة
 مستوى الداللة

sig.    املتوسط
 احلسايب 

االنحراف  
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

االنحرا 
ف 

 املعياري

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 املواقف والسامت
 الشخصية 

82.67 4.29 85.83 7.41 -1.880 

0.001 

p-value< 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 ، يتبني ما ييل: ( 20رقم )باستقراء وحتليل نتائج اجلدول 

متوسطات استجابات عينة الدراسة باالستبيان  وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني   -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املبحوثني    :ككل تبًعا ملتغري طبيعة العمل، أي

املكتبات ومراكز املعلومات تعزي ملتغري    ألخصائييحول مستوى أمهية املهارات الناعمة ككل  

( معنوية  وذلك عن مستوى  العمل،  احلسايب الستجابات ، حيث  (0.05طبيعة  املتوسط  جاء 

( إدارية  مناصب  يشغلون  ال  الذين  وهو 298.29األخصائيني  احلسايب   (  املتوسط  من  أكرب 

 الستجابات األخصائيني الذين يشغلون مناصب إدارية.  (294.05)

ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة حول أمهية مهارات   -

 املكتبات تعزي ملتغري طبيعة العمل.  صائييألخالتواصل 

بالنسبة ألمهية املهارات    األخصائينيتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اإلداريني و -

حيث    (. 0.05املكتبات ومراكز املعلومات، وذلك عند مستوى معنوية )  ألخصائي االجتامعية  

قديًرا أكرب لدى  األخصائيني الذين ال  مثل املتوسط احلسايب الستجابات املهارات االجتامعية ت

 (. 29.55( من هؤالء الذين يشغلون مناصب إدارية )29.55يشغلون مناصب إدارية )

املهارات  بالنسبة ألمهية    األخصائيني ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اإلداريني و -

 .  العقلية واإلبداعية

داللة   - ذات  معنوية  فروق  وجود  وعدم  اإلداريني  بني  ألمهية    األخصائينيإحصائية  بالنسبة 

 .  واإلدارية   املهارات القيادية

املواقف  توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني اإلداريني و األخصائيني بالنسبة ألمهية   -

املكتبات ومراكز املعلومات، وذلك عند مستوى معنوية   ألخصائيالشخصية بالنسبة  والسامت

تقديًرا أكرب لدى     الشخصية  مثل املتوسط احلسايب الستجابات املواقف والسامت  حيث  (.0.05)

( إدارية  مناصب  يشغلون  ال  الذين  إدارية  85.83األخصائيني  مناصب  يشغلون  الذين  هؤالء  من   )

(82.67 .) 



 45 خالد احللبي د.

 

  

 :هتمام بالمهارات الناعمةدرجة اال  تأثير سنوات الخبرة على 2/3/3

بالدراسة: )ما مدى تأثري سنوات اخلربة عىل اهتامم العاملني ف املكتبات    السادس لإلجابة عىل التساؤل  

 ONE WAY)  فإنه سيتم تطبيق اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه  ومراكز املعلومات باملهارات الناعمة؟(، 

ANOVA)  .لداللة فروق متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلربة 

( للكشف عن  ONE – WAY ANOVAنتائج حتليل التباين أحادي االجتاه )  ( 21ضح جدول رقم ) يو

أمهية   ملستوى  الدراسة  ف  املشاركني  الستجابات  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق 

 . املكتبات ومراكز املعلومات تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلربة ألخصائيياملهارات الناعمة 

 مستوى أهمية المهارات الناعمة الختصاصي المكتبات ومراكز المعلومات تبًعا لمتغير عدد سنوات الخبرة (21جدول رقم ) 

حماور/ أبعاد  
 الدراسة

 مصدر التباين
جمموع  
 املربعات

درجات احلرية  
(df) 

 متوسط 
 املربعات

قيمة 
(F) 

 مستوى الداللة
sig. 

مهارات 
 التواصل 

 239.40 3 718.20 املجموعات بني 

6.069 

0.001 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 39.45 110 4339.03 داخل املجموعات 

  113 5057.24 املجموع 

مهارات 
 اجتامعية

 100.99 3 302.99 بني املجموعات 

5.464 

0.002 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةداللتوجد فروق ذات 

 0.05عند مستوى معنوية 

 18.48 110 2033.27 داخل املجموعات 

  113 2336.25 املجموع 

املهارات 
العقلية 
 واإلبداعية

 55.78 3 167.35 بني املجموعات 

5.397 

0.002 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 10.34 110 1136.93 املجموعات داخل 

  113 1304.28 املجموع 

مهارات 
قيادية 
 وإدارية 

 208.13 3 624.39 بني املجموعات 

6.903 

0.00 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 30.15 110 3316.63 داخل املجموعات 

  113 3941.02 املجموع 

املواقف  
  والسامت
 الشخصية 

 264.79 3 794.37 بني املجموعات 

6.067 

0.001 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 43.64 110 4800.76 داخل املجموعات 

  113 5595.12 املجموع 

الدرجة  
 الكلية
املهارات 
 الناعمة 

 3229.77 3 9689.30 بني املجموعات 

7.499 

0.00 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 430.72 110 47379.19 داخل املجموعات 

  113 57068.49 املجموع 

اجلدول   )يشري  عينة    (21رقم  استجابات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  إىل وجود 

توجد    :الدراسة لكافة أبعاد ومهارات االستبيان، واالستبيان ككل تبًعا ملتغري مستوى عدد سنوات اخلربة، أي

املكتبات    ألخصائييفروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول أمهية املهارات الناعمة 
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  ا واضح  ا(، وهذا يدل عىل أن هناك تأثري0.05معنوية )   تعزي للمتغري عدد سنوات اخلربة، وذلك عند مستوى

 لعدد سنوات اخلربة عىل اهتامم العاملني ف املكتبات ومراكز املعلومات باملهارات الناعمة. 

املهارا أمهية  أكرب عىل وجود  تاثري  هلا  التي  تم  والستبيان سنوات اخلربة  فقد  املبحوثني،  لدى  الناعمة  ت 

 إلجراء املقارانات املتعددة، حيث تبني أنه:  Scheffe-Testتطبيق اختبارشفيه 

 كلام زادت سنوات اخلربة، كلام زادت درجة االهتامم بمهارات التواصل.  -

 العقلية واإلبداعية. املهارات كلام زادت سنوات اخلربة، كلام زادت درجة االهتامم ب -

 سنوات اخلربة، كلام زادت درجة االهتامم باملهارات االجتامعية.  كلام زادت -

 كلام زادت سنوات اخلربة، كلام زادت درجة االهتامم باملهارات القيادية واالدارية.  -

 كلام زادت سنوات اخلربة، كلام زادت درجة االهتامم بالسامت الشخصية.  -

 :بالمهارات الناعمةهتمام االتأثير نوع المكتبة على  4/ 3/ 2

بالدراسة: )ما مدى تأثري نوع املكتبة عىل اهتامم العاملني ف املكتبات ومراكز   السابعلإلجابة عىل التساؤل 

الناعمة؟(، باملهارات  االجتاه  املعلومات  أحادي  التباين  حتليل  اختبار  تنفيذ  سيتم   ONE WAY)  فإنه 

ANOVA) نة الدراسة تبًعا ملتغري نوع املكتبة. لداللة فروق متوسطات استجابات أفراد عي 

للكشف عن  (  ONE – WAY ANOVA)نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه  (  22اجلدول رقم ) يوضح  

أمهية   ملستوى  الدراسة  ف  املشاركني  الستجابات  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق 

 . املكتبات ومراكز املعلومات تبًعا ملتغري نوع املكتبة  ألخصائيياملهارات الناعمة 

 لومات تبًعا لمتغير نوع المكتبةمستوى أهمية المهارات الناعمة الختصاصي المكتبات ومراكز المع (22جدول رقم ) 

حماور/ أبعاد  
 الدراسة

 جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات احلرية  

(df) 
 متوسط 
 املربعات

 (Fقيمة )
 مستوى الداللة

sig. 

مهارات 
 التواصل 

 82.23 4 328.91 بني املجموعات 

1.896 

0.116 

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05مستوى معنوية عند 

 43.38 109 4728.33 داخل املجموعات 

  113 5057.24 املجموع 

مهارات 
 اجتامعية

 55.92 4 223.66 بني املجموعات 

2.885 

0.026 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 19.38 109 2112.59 داخل املجموعات 

  113 2336.25 املجموع 

املهارات 
العقلية 
 واإلبداعية

 33.13 4 132.51 بني املجموعات 

3.082 

0.019 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 10.75 109 1171.77 داخل املجموعات 

  113 1304.28 املجموع 

مهارات قيادية 
 وإدارية 

 53.53 4 214.10 املجموعات بني 
1.565 

0.189 

p-value > 0.05  34.19 109 3726.92 داخل املجموعات 
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حماور/ أبعاد  
 الدراسة

 جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات احلرية  

(df) 
 متوسط 
 املربعات

 (Fقيمة )
 مستوى الداللة

sig. 

  113 3941.02 املجموع 
 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

املواقف  
  والسامت
 الشخصية 

 133.98 4 535.89 بني املجموعات 

2.886 

0.026 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 46.42 109 5059.22 داخل املجموعات 

  113 5595.12 املجموع 

 الدرجة الكلية 
املهارات )

 ( الناعمة

 1253.75 4 5015.01 بني املجموعات 

2.625 

0.003 

p-value < 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 477.56 109 52053.48 داخل املجموعات 

  113 57068.49 املجموع 

معنوية ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة    ا أن هناك فروقً   (22رقم ) يظهر اجلدول  

(،  0.05ملتغري نوع املكتبة، وذلك عند مستوى معنوية )  ى املكتبات تعز  ألخصائيي حول أمهية املهارات الناعمة  

يدل عىل   باملهار  وجود وهذا  املعلومات  ومراكز  املكتبات  العاملني ف  اهتامم  املكتبة عىل  لنوع  ات  تأثري واضح 

 الناعمة. 

أن هناك اختالفات جوهرية وتأثري لنوع املكتبة عىل اهتامم العاملني  ب  ( أيًضا 22رقم ) كام يكشف اجلدول  

املهارات   االجتامعية،  باملهارات  املعلومات  ومراكز  املكتبات  واإلبداعيةف  والسامت ،  العقلية    واملواقف 

اهتامم العاملني ف  عىل   لنا أن نوع املكتبات ليس له تأثري  خر فإن اجلدول ذاته يبنيالشخصية، بينام عىل النقيض اآل

 (. 0.05املكتبات بمهارات التواصل، واملهارات القيادية واإلدارية، وذلك عند مستوى معنوية ) 

تم   املبحوثني، فقد  الناعمة لدى  املهارات  تاثري أكرب عىل وجود أمهية  التي هلا  املكتبات  أنواع  والستبيان 

 إلجراء املقارنات املتعددة، حيث تبني ماييل:  Scheffe-Testشفيه تطبيق اختبار 

واملكتبات   - األكاديمية  املكتبات  عن  الوطنية  املكتبات  ف  أمهية  أكثر  االجتامعية(  )املهارات 

 املتخصصة. 

 ( أكثر أمهية ف املكتبات الوطنية عن املكتبات األكاديمية. العقلية واإلبداعية)املهارات  -

 ( أكثر أمهية ف املكتبات الوطنية عن املكتبات األكاديمية. الشخصية ف والسامتاملواق)مهارات  -

 متوسط درجات أمهية املهارات الناعمة ككل ف املكتبات الوطنية أعىل من باقي أنواع املكتبات.  -

 هتمام بالمهارات الناعمة االتأثير الدرجة األكاديمية للمؤهل الدراسي على   2/3/5

التساؤل   اهتامم    الثامنلإلجابة عىل  الدرايس عىل  الدرجة األكاديمية للمؤهل  تأثري  بالدراسة: )ما مدى 

  فإنه سيتم تنفيذ اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه  العاملني ف املكتبات ومراكز املعلومات باملهارات الناعمة؟(، 
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(ONE WAY ANOVA)    عينة الدراسة تبًعا ملتغري نوع املكتبة، كام  لداللة فروق متوسطات استجابات أفراد

 (. 23هو موضح باجلدول رقم )

( للكشف عن  ONE – WAY ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه )  ( نتائج23اجلدول رقم )  يوضح

أمهية   ملستوى  الدراسة  ف  املشاركني  الستجابات  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق 

 . املكتبات ومراكز املعلومات تبًعا ملتغري املؤهل العلمي ألخصائييالناعمة املهارات 

 مستوى أهمية المهارات الناعمة الختصاصي المكتبات ومراكز المعلومات تبًعا لمتغير المؤهل العلمي  (23جدول رقم ) 

حماور/ أبعاد  
 الدراسة

 مصدر التباين
جمموع  
 املربعات

درجات احلرية  
(df) 

 متوسط 
 املربعات

 (Fقيمة )
 مستوى الداللة

sig. 

مهارات 
 التواصل 

 27.87 3 83.61 بني املجموعات 

0.616 

0.606 

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 45.22 110 4973.63 داخل املجموعات 

  113 5057.24 املجموع 

مهارات 
 اجتامعية

 7.19 3 21.57 املجموعات بني 

0.432 

0.795 

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 21.04 110 2314.68 داخل املجموعات 

  113 2336.25 املجموع 

املهارات 
العقلية 
 واإلبداعية

 3.64 3 10.91 بني املجموعات 

0.309 

0.819 

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةتوجد فروق ذات داللال 

 0.05عند مستوى معنوية 

 11.76 110 1293.37 داخل املجموعات 

  113 1304.28 املجموع 

مهارات قيادية 
 وإدارية 

 143.01 3 429.03 بني املجموعات 

2.479 

0.261 

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 31.93 110 3511.98 املجموعات داخل 

  113 3941.02 املجموع 

املواقف  
  والسامت
 الشخصية 

 81.29 3 243.88 بني املجموعات 

1.671 

0.177 

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 48.65 110 5351.24 داخل املجموعات 

  113 5595.12 املجموع 

 الدرجة الكلية 
املهارات 
 الناعمة 

 540.42 3 1621.27 بني املجموعات 

1.072 

0.364 

p-value > 0.05 

 إحصائية  ةال توجد فروق ذات دالل

 0.05عند مستوى معنوية 

 504.07 110 55447.23 داخل املجموعات 

  113 57068.49 املجموع 

اجلدول   ) يشري  عينة    ( 23رقم  أفراد  استجابات  بني  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  وجود  إىل عدم 

ملتغري املؤهل العميل، وذلك عند مستوى معنوية    ىاملكتبات تعز   ألخصائييالدراسة حول أمهية املهارات الناعمة  

ملني ف املكتبات  تأثري للدرجة األكاديمية أو املؤهل العلمي عىل اهتامم العا   عدم وجود(، وهذا يدل عىل 0.05)
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الناعمة باملهارات  املعلومات  أمهية  ومراكز  عىل  تأثري  له  ليس  املبحوثني  لعينة  الدرايس  املؤهل  فإن  وبالتايل   ،

 املهارات الناعمة من وجهة نظرهم. 

 نتائج وتوصيات الدراسة 3/0
 النتائج 3/1

 تايل: وفًقا للتساؤالت التي طرحتها الدراسة، فقد جاءت نتائجها عىل النحو ال

هناك أمهية كبرية جًدا للمهارات الناعمة املطلوبة ألخصائيي املكتبات واملعلومات لعينة الدراسة   -

أكثر من   إىل  أمهيتها  القطرية وصلت درجة  املكتبات  بدرجة  88ف  وفًقا آلراء    "مهم جًدا"% 

أو من غري شاغيل   إدارية  املكتبات واملعلومات سواء ممن يشغلون مناصب  املناصب  أخصائي 

 اإلدارية، وتأيت ف مقدمة هذه املهارات الناعمة، املهارات القيادية واإلدارية. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املبحوثني حول مستوى أمهية املهارات الناعمة   -

املعلومات  ألخصائييككل   القطرية  املكتبات ومراكز  املكتبات  الدراسة ف  ملتغري    ىتعز  لعينة 

العمل طبي هذه   عة  وترتكز  إدارية،  مناصب  يشغلون  ال  ومن  إدارية  مناصب  يشغلون  من  بني 

ف   االجتامعيةالفروق  والسامت املهارات  واملواقف  املناصب    الشخصية   ،  ذوو  يعتربها  حيث 

 اإلدارية ذات أمهية أكرب من املهارات األخرى. 

ومراكز املعلومات باملهارات الناعمة  هناك تأثري لسنوات اخلربة عىل اهتامم العاملني ف املكتبات  -

 كلام زادت سنوات اخلربة، كلام زادت درجة االهتامم بمهارات التواصل. 

املعلومات  - ومراكز  املكتبات  ف  العاملني  اهتامم  عىل  املكتبة  لنوع  تأثري  ف    هناك  الدراسة  لعينة 

بات الوطنية أعىل من  متوسط درجات أمهية املهارات الناعمة ككل ف املكتاملكتبات القطرية، ف

 باقي أنواع املكتبات 

ليس هناك تأثري للدرجة األكاديمية أو املؤهل العلمي عىل اهتامم العاملني ف املكتبات ومراكز   -

القطرية   املعلومات  املكتبات  ف  الدراسة  الناعمة  لعينة  املكتبات عىل باملهارات  ف  فالعاملون   ،

 بأمهية املهارات الناعمة ف جمال املكتبات واملعلومات. اختالف درجاهتم العلمية يؤمنون 

 التوصيات 3/2

الذين يسعون إىل احلصول عىل درجات وظيفية أفضل   املعلومات أخصائي املكتبات و  عىل  جيب -

املكتبات واملعلومات     مرشحني   ليصبحوا   املتنوعة   الناعمة  مهاراهتم  تطوير   عىل   العمل ف جمال 

 لوظائف.  ه الحصول عىل هذل جاذبية  أكثر

   الناعمة   املهارات  تضمني  ف  التفكريأعضاء هيئة التدريس بربامج املكتبات واملعلومات    عىل   جيب -

املقررات  التي يقومون بتدريسها وتوظيف هذه املهارات ف املقررات الدراسية بام ينعكس    ف
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مكاهنا   ف  املهارة  وبالتايل وضع  املقرر  موضوع  املهارات خلدمة  اكتساب  أن  عىل  يمكن  الذي 

 .  تتحقق منه االستفادة

التدريب املختلفة    مؤسساتف    التدريب  يتخطيط  سؤولم و  املكتبات  مجعياترضورة أن تقوم   -

 التدريبية.  براجمهم  ف  واملعلومات املكتباتألخصائيي  املوجهة الناعمة املهارات تضمني 

أنواعها    جيب - املعلومات عىل اختالف  لألخصائيني    املنتظم   للتدريب   التخطيطعىل مؤسسات 

و  الناعمة  املهارات  عىل   اخلدمة  أثناء  فيها  املكتبات    مهاراهتم   لتحسني   املعلومات ألخصائي 

، وتطويرها بشكل مستمر بام يتناسب مع التغريات املستمرة ف جمال العمل ف املكتبات  الناعمة

 علومات. ومراكز امل

 املراجع 
 خلال من ووظائفها المتجددة والمعلومات مهنةالم كتبات مهارات(،  2012ابن عيسى، صلاح الدين )أكتوبر 

يادية  .165- 143، (11اعلم ). في أورباوأمريكا الأدلةالمرجعيةالر
الفكر للطباعة والنشر  . بيروت، دار 3(، لسان العرب، ط1994ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )

يع.  والتوز
كفايات أخصائي المعلومات في (، 2013ج. ) .ج ،مارشال.ود ،ماجونوني  . وج  ،لاثام  . ور ،جون،أ. و أبيل

 .جمعية الم كتبات المتخصصة فرع الخليج العربي(، المنامة:جبر .ح .ن.)ترجمة21القرن 
ع من: ، تم الاسترجا2024-2019(. إستراتيجية الإفلا 2019إفلا )

ar.pdf-2024-2019-strategy-plan/ifla-https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic 
والمعلومات وفقًا لتقدير أصحاب فرص   (، سمات ومهارات أخصائي الم كتبات2012حسن، فايقة محمد علي )يناير 

ية: دراسة ميدانية،  الاتجاهات العمل بمصر ومدى توافرها في برامج أقسام الم كتبات والمعلومات بالجامعات المصر
 .44-11(، 37)19. الحديثة في الم كتبات والمعلومات 

دارة المعرفة: خطط وبرامج  (، أخصائي المعلومات العربي ودوره الجديد في إ2007عبد الهادي، محمد فتحي )
في مؤتمر المعلومات في عصر الرقمنة وحاجات سوق التأهيل والتدريب اللازمة لاستيعاب الأنشطة المستحدثة، 

 2007/ 12/ 25-23، القاهرة العمل: مواكبة المتطلبات في مجال التدريس والتدريب وتشبيك المؤسسات
يل  مجلة مكتبة الملك   ،العصرالرقمي المعلومات فيلأخصائي  الإبداعية تنميةالمهارات( 2012مصطفى، نهلة فوزي )أبر

 .236- 195(، 1) 18فهد الوطنية، 
Afkhami, Narges, Tajafari, Masoumeh, Nowkarizi, Mohsen & Asghari Nekah, Seyyed Mohsen 

(2019).The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public 

Libraries. Library Philosophy and Practice (e-journal). 2190. 

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2190 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-ar.pdf
https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2190
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This study aims to determine the importance of soft skills for working in the field of 
library and information science from the library and information professionals’ point of 
view who are working in all kinds of libraries. The study surveyed the opinions of 114 
library and information professionals working in public, national, specialized, academic, 
and school libraries in Qatar. The study used a descriptive and analytical approach to reach 
its aims. A questionnaire has been used to survey the opinions of library and information 
professionals and concluded the importance of soft skills for working in libraries and 
information centers. Managerial level, experience, and library type factors influence 
somehow on the soft skills ranks of certain types of soft skills more than others, while age 
and qualifications factors were not affecting the ranks. 
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