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 : صل خستامل
  بجامعة   املعلومات  أخصائي  لدى  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  التدريبية  اجلدارات  خريطة معرفة  إىل الدراسة هذه  هتدف      

 أنسب كونه  التحلييل  الوصفي امليداين املنهج   استخدام  تم وقد  معلومات،  أخصائي  175  عىل   الدراسة  طبقت  حيث  املنوفية،

  الربامج   عن   عامة  معلومات  معرفة  هبدف  بالدراسة املتعلقة البيانات   جلمع اةكأد االستبيان واستخدم الدراسة، هلذه البحثية املناهج

  ومدى ومزاياها، الدراسة عينة عليها  حصلت التى التدريبية  الربامج وأهداف قبل، من الدراسة عينة عليها  حصلت التى التدريبية

 النهاية   وىف  البرشية،  املوارد  بتنمية  اخلاصة  املستقبلية  التدريبية  واالحتياجات  عليها،  احلصول  تم  التى  التدريبية  الربامج  من  اإلفادة

  نتائج  أهم  ومن  الدراسة،  لعينة  التدريبية  اجلدارات  وخريطة  التدريبية  االحتياجات  حتديد   عىل  بناء  مستقبلية  واقعية  خطة  وضع  تم

  رفع   ف  تسهم  البرشية  املوارد  بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الدورات  بأن  أقروا%  93.1  بنسبة  معلومات  أخصائي  163  أن  الدراسة

% 6.9  بنسبة  معلومات  أخصائي  12  أقر  حني  ف  العمل،  جمال  ف  هبم  اخلاصة  -واالجتاهات  واملهارية  املعرفية  القدرات  -  اجلدارات

  اخلاصة  -واالجتاهات  واملهارية  املعرفية  القدرات  -  اجلدارات  رفع  ف  تسهم  ال  البرشية  املوارد  بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الدورات  بأن

 .العمل جمال ىف  هبم

  املوارد   تنمية  ؛  املعلومات  أخصائي  التدريبية؛  االحتياجات احلياتية؛  املهارات التدريبية؛  اجلدارات  خريطة:  ةاملفتاحي الكلامت

 . التدريبي الربنامج ؛ البرشية
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 : تمهيدال
 التطور مراحل ف بخاصة واحلارض  العرص ف بالغة بأمهية احلياتية املهارات وتطوير وتنمية البرشية املوارد تنمية حتظى      

 من ومورد سرتاتيجيةإ كسلعة واملعرفة باملعلومات االهتامم  نحو املجتمعات وحتول واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا  الرسيع

  الوحيدة املستدامة والثروة املؤسسات،  أصول أثمن  يعد الذي الفكري املال رأس هي البرشية  فاملوارد القومي، الدخل موارد 

 .الثروات باقي تزول عندما  تبقى التي

 كفاءهتم؛ وزيادة وحتسني   موظفيها   بتدريب اهتمت قد تكن مل ما  عالية بكفاءة تعمل متقدمة  مؤسسة تصور يمكن  ال   

 التي  اإلجيابية   واالجتاهات واملهارات  باملعارف املوظفني تزويد عىل تساعد التي  األساسية املقومات أحد هو التدريب ألن وذلك

 .املؤسسة أداء عىل اجليد التأثري َثمر  ومن الوظيفي، أدائهم مستوى رفع ف  تسهم

 وخمتلف  املؤسسات خمتلف قبل من املوظفني كفاءة رفع ف والتأهيل بالتدريب كبريا اهتامما  األخرية السنوات شهدت وقد 

  هو  معلوماتية  مؤسسة  أو  مكتبة  أية  حميط  ىف  املستفيدين  وخدمة  املعلوماتية  اخلدمات  تقديم  أساسيات  من  وأصبح املكتبات،  أنواع

  والفاعلية،   الكفاءة  من  مستوى  بأعىل  خدمات  وتقديم  املكتبة  رسالة  حتقيق  عىل  ملساعدته  املتنامى؛  الكيان  هبذا  البرشية  املوارد  تنمية

  والصعوبات  املتنامية  واإلحباطات  العمل  ضغوط  ظل  ىف  متميزة  خدمة  تقديم   أجل  من   املستفيدين؛  مع  الفعال  التواصل  وحتقيق

 .  اجلميع تواجه التى

 احلياتية   باملهارات  اخلاصة  التدريبية  االحتياجات  موضوع  الدراسة  هذ  تتناول  أن  رضورة  كان الرأي  تقدم  ما  عىل وتأسيًسا     

 .    املنوفية بجامعة األكاديمية املكتبات ىف املعلومات أخصائي لدى

 :الدراسة مشكلة

  املعرفية  التنمية عجلة ف  األساس املحرك يمثل فهو؛ املوارد أهم من املكتبات وبخاصة املؤسسات ف البرشي املورد    

 ونموها  وبقائها  املكتبة قيام ف حاسم دور له  املعلومات  فأخصائي  ملحا،  أمرا  أصبح البرشي املورد  هذا  تنمية ثم ومن داخلها،

 املجاالت،  شتى ف التكنولوجي التقدم مع وبخاصة  املستمر،  بالتطور  يتميز الذي حميطها  ف مكانتها  وحتديد تطويرها  ف واملسامهة

    :اآلتية التساؤالت ف الدراسة مشكلة حرص يمكن  ثم ومن

 هلم  قدمت  التى التدريبية الربامج من  املنوفية  بجامعة  األكاديمية املكتبات ف املعلومات  أخصائي إفادة درجة ما  -

    قبل؟ من

 ؟  قبل من الدراسة  عينة  عليها  حصلت  التى التدريبية الربامج من اإلفادة دون حالت التى املعوقات ما   -

 ف املعلومات  ألخصائي  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد  بتنمية  اخلاصة  املستقبلية   التدريبية االحتياجات ما   -

 ؟  نظرهم وجهة من املنوفية بجامعة األكاديمية املكتبات

 :الدراسة ومربارتها أهمية

  املعلومات  ألخصائي  البرشية   املوارد   بتنمية  اخلاص  التدريب  أمهية  من   -البحث نظر وجهة من  -   الدراسة  هذه أمهية تأيت     

 العمل   حميط  ىف  وصعاب  وإحباطات  رسيعة  تطورات  ظل  ىف  للمستفيدين  املعلوماتية  اخلدمات  حتسني   أجل  من  اجلامعية  املكتبات  ىف
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 اجلودة معايري وتطبيق الئق،  بشكل للمستفيدين املقدمة خدماهتا  تسويق ف لمكتباتل  التدريب  مساعدة  وكذلك  وخارجه،

 :اآلتية اجلوانب ف الدراسة  أمهية حتديد يمكن ولذلك والفنية، اإلدارية املستويات مجيع عىل البرشية بمواردها  املتصلة واألداء

 وتنمية التدريب جمال ىف  بدراسة واملعلومات املكتبات بتخصص  اخلاص املعرف الرصيد إثراء ف يتمثل: النظري اجلانب -

 ظل ف املعلومات أخصائي أداء وحتسني اجلامعية املكتبات أهداف لتحقيق اجلامعية؛ باملكتبات احلياتية واملهارات البرشية املوارد

 .املالئمة اإلمكانات توفري

 تدريبية دورات إىل اخلضوع بأمهية اجلامعية باملكتبات املعلومات أخصائي وعي مدى إظهار  ف يكمن: التطبيقي اجلانب  -

 . العمل بيئة ىف  كفاءهتم وزيادة دائهم أ لتطوير خاصة؛ بصفة البرشية املوارد  وتنمية احلياتية املهارات جمال وىف ،عامة بصفة

  خدمات  تقديم  ىف  متميزين  وجعلهم  كفاءهتم  ورفع  تأهيلهم   ومدى  املعلومات  أخصائيو  : وهم  مهمة  فئة  عىل  تقوم  الدراسة  -

 .املعلومات

 :الدراسة أهداف

 :إىل الدراسة هذه هتدف  

 تقديم ف  املعلومات أخصائي لدى احلياتية باملهارات اخلاصة التدريبية االحتياجات حتديد  أمهية مدى  استبطان  -

 .األكاديمية املكتبات من املستفدين لفئات متميزة خدمات

  من املنوفية بجامعة األكاديمية املكتبات  ىف املعلومات أخصائي عليها  حصل التى التدريبية الربامج   حتديد  -

 . قبل -

  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  أخصائي  عليها   حصل  التى  التدريبية  الربامج  أهداف  حتليل  -

   .ومزاياها 

 بجامعة  األكاديمية املكتبات ىف املعلومات أخصائي عليها   حصل التى التدريبية  الربامج من اإلفادة مدى دراسة  -

 . املنوفية

  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  أخصائي وتطوير لتدريب واملعلنة  املكتوبة التدريبية  اخلطط  استبطان  -

 . املنوفية

  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  بأخصائي  اخلاصة  املستقبلية  التدريبية  االحتياجات  حتديد  -

 . البرشية املوارد وبتنمية احلياتية باملهارات واخلاصة

 الدراسة :  تساؤالت -

 : اآلتية التساؤالت عن اإلجابة الدراسة حتاول السابقة األهداف ولتحقيق

 تقديم ف   املعلومات  أخصائي  لدى  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  التدريبية   االحتياجات   حتديد  أمهية  مدى ما   -

 ؟ .األكاديمية املكتبات من املستفدين لفئات متميزة خدمات

  من  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات   ىف   املعلومات  أخصائي  عليها   حصل  التى  وأهدافها   التدريبية  الربامج   ما   -

 ؟ قبل
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  بجامعة  األكاديمية   املكتبات  ىف  املعلومات  أخصائي  عليها   حصل   التى  التدريبية  الربامج  من  اإلفادة  مدى  ما   -

 ؟  املنوفية

 األكاديمية   املكتبات  ىف  املعلومات  أخصائي طويروت  لتدريب ومكتوبةة  وواضح   تدريبية خطط توجد  هل  -

 ؟  املنوفية بجامعة

 واخلاصة   املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  بأخصائي  اخلاصة  املستقبلية  التدريبية  االحتياجات  ما   -

 البرشية؟ املوارد وبتنمية احلياتية باملهارات

 منهج الدراسة وأدواته:
  اآلراء،   بتقىص  هتتم  التى  الدراسة  هلذه  مناسبا   يعد  الذى  التحليىل  الوصفى  امليدانى  املنهج  عىل  الدراسة  هذه  ىف  االعتامدتم        

  االحتياجات  عىل التعرف وهي  معارصة؛ ظاهرة واقع  ودارسة وحتليلها، الدراسة  مشكلة حتديد هبدف وذلك  االجتاهات، ومعرفة

 . املنوفية بجامعة األكاديمية املكتبات ىف املعلومات أخصائي لدى احلياتية باملهارات اخلاصة التدريبية

 أدوات جمع البيانات: 

 املقابلة : 

استعانت        وقد  الدراسة،  العلمية حول موضوع  املادة  البيانات وجتميع  املهمة للحصول عىل  الوسائل  من  املقابلة  تعد 

 أخصائي البحث باملقابلة املقننة وهى )التى حتدد فيها األسئلة من قبل وتوجه للمبحوث بالصياغة نفسها وبالرتتيب نفسه( ، مع  

 . املنوفية بجامعة يةاألكاديم املكتبات ىف املعلومات

 االستبيان : 

أداة االستبيان وتم توزيعه عىل عينة    تم استخدام ألغراض مجع املعلومات الالزمة للدراسة ومتشيا مع طبيعة البحث فقد     

  )املعلومات الشخصية، ومعلومات عامة عن الربامج  :سؤاال تم توزيعها عىل مخسة حماور أساسية وهى  17الدراسة، وقد تكون من  

مدى اإلفادة من الربامج  والتدريبية التى تم احلصول عليها من قبل، وأهداف الربامج التدريبية التى تم احلصول عليها ومزاياها،  

 . التدريبية التى تم احلصول عليها، واالحتياجات التدريبية املستقبلية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية(

( ىف إعداد االستبيان، وهو نمط يصلح ف دراسة اآلراء واالجتاهات ويطلب وقد تم استخدام )مقياس ليكرت الثالثى    

 (  معارض – متأكد  غري  –)موافق  :من املبحوث وضع عالمة متثل رأيه عىل واحدة من االختيارات التالية

 صدق االستبيان:  - 1

ومدى قدرته ىف قياس ما أعد من أجله للتأكد من صدق االستبيان واملحتوى وسالمة البناء وارتباطه بأغراض الدراسة        

الدراسة،   ىف   تم ىف  وأستاذ  واملعلومات،  املكتبات  أساتذة ف ختصص  االستبيان عىل مخس  طريق عرض  له عن  التحكيم  إجراء 
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، ملعرفة رأهيم فيام إذا كان االستبيان يقيس ما وضع من أجله، من حيث شمولية األسئلة ووضوحها،  (1) ختصص علم االجتامع

ضوعيتها، وصحتها، وقد تم حذف وإضافة وتعديل بعض العبارات تبعا ملالحظات املحكمني، وبذلك أصبح االستبيان ىف ومو

 صورته النهائية صاحلا لتحقيق أهداف الدراسة. 

 ثبات االستبيان:   - 2

جمتمع  تم         متثل  عشوائية  عينة  من  البيانات  مجع  تم  حيث  االختبار  إعادة  أسلوب  عرش  استخدام  وعددها  الدراسة، 

 مفردات، وتم إعادة االختبار مرة ثانية بعد مرور عرشين يوما . 

 عدد األسئلة    xعدد املبحوثني    xومعادلته = عدد األخطاء                                   

 وهذا يدل عىل ثبات االستبيان. 0,82وبلغت نسبة معامل القدرة عىل االسرتجاع 

 :لبيانات ا  حتليل  أساليب - 3

 استُخدمت وقد  الدارسة، بيانات وحتليل لعرض ( SPSS ) ؛ االجتامعية  للعلوم اإلحصائية املجموعة حزمة تم استخدام    

 .وحتليلها  البيانات لعرض املئوية والنسب التكرارات

 املعاجلة اإلحصائية للبيانات:   - 4

( ويتميز هذا الربنامج بإمكانات  SPSSالبيانات إحصائيا باستخدام برنامج )تفريغ االستبيانات ف جداول، ومعاجلة  تم        

 Statistical Package for socialهو حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتامعية    SPSSهائلة للتحرير والتخزين واملراجعة، والـ  

sciences وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية ،:   ( جداول التوصيفCrosstabs  ف التحليل اإلحصائي الوصفى، وتم )

 ، والتكررات، واملتوسط احلسابى، واالنحراف املعيارى.Percentagesاستخدام  النسب املئوية 

 

 حتكيم االستبيان: ( 1

االجتامعية   - العلوم  كلية  وعميد  املعلومات  علم  )أستاذ  باصقر  أمحد  حممد  الدكتور  القرى األستاذ  أم  بجامعة 

 باململكة العربية السعودية( 

باململكة    ةاألستاذ الدكتور عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ )أستاذ علم املعلومات بجامعة امللك عبدالعزيز بجد -

 العربية السعودية(  

 األستاذ الدكتور أسامة القلش )أستاذ علم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب  جامعة القاهرة(   -

بكلية اآلداب  جامعة     - املكتبات واملعلومات  بقسم  كلية اآلداب وأستاذ  الدكتور غادة موسى )عميد  األستاذ 

 اإلسكندرية(  

 واألستاذ الدكتور ميساء حمروس )رئيس قسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب  جامعة اإلسكندرية(.   -

األنثربول   - علم  )أستاذ  العباسى.  حممد  الدكتور  االاألستاذ  علم  بقسم  جامعة  وجيا  اآلداب   بكلية  جتامع 

 اإلسكندرية(. 
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   :جمتمع وعينة الدراسة
أخصائ     ىف  الدراسة  جمتمع  عددهم  ييتمثل  بلغ  وقد  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  بني   234ي    ما 

  40أخصائي معلومات وفنيني حاصلني عىل دبلومات ممن يعملون ىف التصوير والصيانة، وتم استبعاد هؤالء الفنيني وبلغ عددهم  

بدون مرتب وعددهم   استبعاد احلاصلني عىل إجازات  الدراسة    19فردا، وكذلك تم  أخصائي   175فردا وهكذا أصبح جمتمع 

وهى: املنوفية  جامعة  مكتبات  ىف  كلية    معلومات  مكتبة  كلية  ال)  مكتبة  كلية  الطب،  مكتبة  الفني  اهل تجارة،  املعهد  مكتبة  ندسة، 

احلاسبات   كلية  مكتبة  التمريض،  كلية  مكتبة  العلوم،  كلية  مكتبة  احلقوق،  كلية  مكتبة  اإللكرتونية،  اهلندسة  مكتبة  للتمريض، 

الرتبية النوعية، مكتبة كلية االقتصاد املنزيل، مكتبة كلية اآلداب،  واملعلومات، مكتبة كلية الزراعة، مكتبة كلية الرتبية، مكتبة كلية  

  (2)  دارة العامة  للمكتبات، إدارة مكتبات الكليات، املكتبة السمعية والبرصية (، اإلةمكتبة معهد الكبد القومي، املكتبة املركزي

بق عليهم خصائص العينة والتى تتطلبها الدراسة،  ويقصد بعينة الدراسة جمموعة األفراد  التى جترى عليهم الدراسة وتنط    

 وتم اختيار عينة الدراسة بناء عىل األسس اآلتية : 

  ا ي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية وعددهيلكل أخصائ  :أسلوب العينة املسحية ملجتمع الدراسة؛ أي  -  1

 للمكتبات، وإدارة مكتبات الكليات، واملكتبة السمعية والبرصية.دارة العامة  مكتبة كلية باإلضافة إىل اإل 15

ي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية املوجودين عىل رأس  يُروعي أن تكون عينة الدراسة من أخصائ  -2

ىف ختصص املكتبات  العمل سواء من ختصص مكتبات ومعلومات أو من ختصص آخر أو من احلاصلني عىل ماجستري أو دكتوراه  

 واملعلومات.

ي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية والذين يعيشون ىف مجيع  يُروعي أن تكون عينة الدراسة من أخصائ -3

 أنحاء حمافظة املنوفية .      

 :حدود الدراسة
املوضوعية:  -  باملهارات    احلدود  اخلاصة  التدريبية  االحتياجات  الدراسة  أخصائتشمل  لدى  ىف  ي احلياتية  املعلومات  ي 

 . املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية

 . ي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفيةيالدراسة تشمل أخصائاحلدود املكانية:  -

الزمنية:  - أخصائ  احلدود  لدى  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  التدريبية  االحتياجات  الدراسة  هذه  ىف  ي تغطي  املعلومات  ي 

 .   م2020 يوليو شهر  – 2020املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية وتوزيع االستبيان اخلاص بالدراسة وحتليله منذ شهر يناير 

 مصطلحات الدراسة:
 من أبرزها ما يىل:  تنوعت وتعددت مصطلحات الدراسة، وكان

 

 م. 2020تم االعتامد ىف جتميع هذه اإلحصائية عىل إحصائيات اإلدارة العامة للمكتبات بجامعة املنوفية،وهذه اإلحصائيات تغطى إىل شهر مارس ( 2
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 بثقة  للتعامل  لألفراد  الالزمة  واالجتامعية  الشخصية  واملهارات  السلوكيات":  بأهنا   وتعرف  :احلياتية  املهارات -

 املسئوليات وحتمل  والصحيحة املناسبة  القرارات  باختاذ وذلك املجتمع، ومع اآلخرين ومع  أنفسهم مع  واقتدار

 األزمات   حدوث  وتفادي  اآلخرين  مع  إجيابية   عالقات  وتكوين  والغري  النفس  وفهم  واالجتامعية،  الشخصية

 م(. 2015)املهارات احلياتية، االبتكاري التفكري عىل والقدرة

 الفرد،   جدارات  من  واملطلوب   احلايل  املستوى   بني   للمقارنة  املرجعي  طاراإل "  :هبا   يقصد   :   اجلدارات  خريطة -

 م( .2019)خريطة القدارات، "وكفاءة بفعالية مهمة لتنفيذ  واملطلوب

 السمة  وتعترب  الوظيفة،  ف  الفعال  األداء  ف  تسهم  التي  والسلوك  واملعارف  املهارات  من  جمموعة    :اجلدارات -

 والصفات   العنارص  من  جمموعة  بأهنا   أيضا   وُتعّرف  ،متميز  بشكل  عمله  أداء  عىل  لتساعده  الفرد  لدى  الكامنة

 م(. 2020)اجلدارات ،   التعام وحسن العمل ف االنضباط ف  تسهم  التي والذاتية الفنية باجلدارة املتعلقة

  وسلوكه   وأدواته  وخرباته  معلوماته  لزيادة  رضورية  أهنا   الفرد  يرى  املطالب  من  جمموعة :التدريبية  االحتياجات -

 (. 2002)عبد اهلل ، الكفاءة من قدر وبأكرب املهنى بالرضا  يشعره الذى بالقدر  عمله إلمتام واجتاهاته، املهنى

 وطرائق  وخرباهتم املتدربني معلومات ف تغيريات إحداث تستهدف ديناميكية عملية هي:  التدريبية  الربامج -

 كفاءهتم رفع عىل يساعد  بام الكامنة وطاقاهتم إمكاناهتم استغالل من متكينهم بغية واجتاهاهتم سلوكهم أداء

 (.2009)الصريىف ، عالية وبإنتاجية منتظمة بطريقة أعامهلم ممارسة ف

 ،)لألهداف الفعلية الرتمجة)  التدريب عملية من املطلوبة  األهداف حتديد مرحلة هي  :التدريبي الربنامج تصميم -

 للربنامج وتقبلهم  العاملني  استعداد مدى مراعاة مع العملية، بتلك للقيام الالزمة املهارات مستوى حتديد ثم

 (.2007)عبد اهلل ،  الربنامج من االنتهاء بعد املتوقعة االستفادة مدى وما  التدريبي

 .التدريب عليهم  جيرى والذين التدريب من املستفيدة العنارص هم :املتدربون -

 للمتدربني واملعلومات األفكار إيصال من متكنه التي  واملهارات بالصفات يتمتع الذي الشخص  هو   :املدرب -

 تنم ومتواصلة مميزة وبطريقة املعرفة  موضوع ف اآلخرين ومهارات قدرات خالهلا  من  تطور   سليمة،   بصورة

 (. 2009)بالل ،  هبا  يتمتع وخربات قدرات عن

 فيام األفراد  هؤالء وخيتلف معني، وقت ف   املؤسسة تكون  التي  واجلامعات األفراد جمموع هي  :البرشية املوارد -

 ومستوياهتم  وظائفهم ف خيتلفون كام  وطموحهم واجتاهاهتم، وسلوكهم، خرباهتم، ,تكوينهم، حيث من  بينهم

 .(2004)محداوى، الوظيفية مساراهتم وف اإلدارية،

  بقصد  املهنية  واجلدارات  املؤسسية  القدرات  تنمية  أجل  من  املخططة  اجلهود  من  جمموعة  :البرشية  املوارد  تنمية -

 م(.2016)برنامج تدريب ،  املستقبىل األداء وتطوير احلاىل األداء حتسني

 الدراسات السابقة واملثيلة:
  بجامعة   األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  ييأخصائ  لدى  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  التدريبية  االحتياجات  موضوع   يعد   

  العرص   لتطورات  واملسايرة   املهمة  املوضوعات  من  وكذا  قبل،  من  مبارشة  تطرقا   لدراستها   أحد  يتطرق  مل  التى  املوضوعات  من  املنوفية

  والوسيلة،  واجلوهر  اهلدف  هو   البرشية   املوارد  تنمية  جمال  ف  فاإلنسان  الفرد،  نتاجيةإو  بكفاءة  واالهتامم  البرشية  املوارد  بتنمية  اخلاصة
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 كل  إطار  حتديد  حياول  حتليىل   إطار  وفق  املوضوع،  بجوانب  عالقة  وهلا   إليها   التوصل  تم  التى  الدراسات  استعراض  وسوف يتم

وقد تم االستعانة ،  الدراسة  بموضوع  االهتامم  تطور   إىل  للوصول  ،  األحدث  إىل  األقدم  من  زمنى  لتسلسل  ،وفقا   عرضها   يتم   دراسة

خريطة اجلدارات التدريبية اخلاصة باملهارات احلياتية لدى "  : الفكرى عن موضوع  اإلنتاج  حولالببليوجرافية  ىف ذلك باألدوات  

 :وهى "أخصائي املعلومات 

 احتاد مكتبات اجلامعات املرصية.فهرس  -

    Ekb املعرفة املرصى قواعد بيانات بنك  -

  فة.املختلبإصداراته    جمال املكتبات واملعلومات للدكتور حممد فتحى عبد اهلادى  ىفالفكرى العربى    اإلنتاجدليل   -

وقد تم استخدام املصطلحات التالية للبحث ىف هذه األدوات الببليوجرافية : )خريطة اجلدارات التدريبية ، واملهارات   -

 )احلياتية ، والتدريب ، واالحتياجات التدريبية ، وأخصائيى املعلومات 

Training-. Training evaluation- Leadership- The job training needs Practices -  

 السابقة واملثيلة التى تم التوصل هلا : الدراسات استعراض سيتم يىل وفيام

 :  العربية الدراسات:  أوال
  املوظفني  لتدريب التقليدية األهداف  :وهي التدريب وأهداف  أنواع تناولت (2000  الروييل،)  للباحث  دراسة  هناك      

 التدريب دور  يأيت حينها  حل، إىل حتتاج مشكالت باملنشأة العاملني  تواجه عندما :  املوظفني تدريب ف املشكالت حل أهدافو ،

 وهي:  املوظفني لتدريب اإلبداعية ،واألهداف  .املشكالت تلك ختطي عىل العاملني تساعد التي الطرق أفضل عن البحث ف

 كذلك  الباحث أوضح ،وقد  متطورة علمية أساليب استخدام  طريق عن العمل أداء من عالية مستويات حتقيق إىل ترمي التي

 .التدريب أمهية

 هي  االحتياجات هذه أن يرى وهو ،(2001،  املعطي عبد) للباحث   التدريبية االحتياجات عن أخرى دراسة هناك     

 التي العمل وطرق أعامهلم، أداء عىل قادرين لتجعلهم العاملني وخربات املعلومات ف إحداثها  املطلوب التغريات جمموعة

 العنرص التدريبية االحتياجات حتديد أنب وأشار  واجتاهاهتم وسلوكهم، األداء، ف ومهاراهتم األداء،  ومعدالت يستخدموهنا،

 االحتياجات حتديد :األوىل  :مها بمرحلتني التدريبية االحتياجات  حتديد دراسة متر  إذ ،التدريب صناعة ف واهليكيل الرئيس

 تلك تقابل  التي التدريب برامج تصميم :والثانية  التدريب، وجمال التدريب ونوع التدريب إىل املحتاج معرفة هبدف التدريبية

 عليها  التعرف أمكن فكلام هدفه، حتقيق إىل التدريبي النشاط تدفع التي األمور أهم من التدريبية االحتياجات وتعد  االحتياجات،

: بينها   من نتائج  جمموعة  عن الدراسة وأسفرت  التدريب، طريق عن العاملني كفاءة ورفع تلبيتها  أمكن علمية بمنهجية وحتديدها 

 ف يستخدم  أن  أو الذاتية  واملامرسة   التوضيحى   العمىل   والبيان  واملناقشة  املحارضة  كانت  الربنامج  ىف   املفضلة   التدريب  أساليب

 .السابقة األساليب كل بني اجلمع أو ذايت تعلم برامج مشاهدة أو برسومات مزودة مطبوعة مواد الربنامج

 حتدد   التى  واجلهات  حتديدها   ووسائل  وأمهيتها   التدريبية  االحتياجات  مفهوم  :دراسته  ىف (  2010  ،  غليون  أبو )  ذكر  وقد    

 .التدريبية االحتياجات حتديد  ومعوقات االحتياجات هذه أنواع و االحتياجات هذه
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 والتعرف  العامة،  املنظامت  ىف  تغيري  إحداث  ىف  التدريبية  الربامج   إسهام  مدى  حتديد(  2012  ،  األكلبى)  دراسة  تناولت  بينام    

 األجهزة  ىف  املنفذة  التدريبية  الربامج  ىف  والضعف  القوة  أوجه  عىل  والتعرف  العامة،  املنظامت  ىف  للعاملني  التدريبية  االحتياجات  عىل

 .احلكومية

 اجلامعات أهم كأحد اإلسكندرية جامعة ف البرشية املوارد تنمية ف التدريب أثر دراسة(  2013  ،   عمر)   دراسة  وتناولت   

 واملتمثلة  باجلامعة التدريبية العملية حماور بحث خالل من وذلك املختلفة، التعليمية للمجاالت  إثراء و تأثريا وأكثرها  املرصية،

 ف اإلداريني املوظفني مجيع  من البحث جمتمع وتكون له، اإلدارة ودعم وتنفيذه التدريب وختطي التدريبية االحتياجات بتحليل

 وموظفة، موظفا  498 عددهم إمجايل وبلغ اإلسكندرية جامعة كليات أكرب

 البرشية  املوارد ألداء  حتليل عىل بناء باجلامعة التدريبية االحتياجات  حتديد يتم أنه البحث، هلا  خلص  التي النتائج أهم ومن

 بمنهجية يتم  اإلسكندرية جامعة كليات ف التدريب ختطي أن تبني كام إليهم، املوكولة واملهام األعامل مع توافقها  ومدى هبا،

 قصور وجود :مثل املشكالت بعض  الدراسة أظهرت فقد ،التدريب تنفيذ بعملية يتعلق فيام أما  األفضل، ليست ولكنها  مقبولة

 ومهارات قدرات  وتباين ،باجلامعة العاملني  من الكثري جانب  من بجدية التدريب أخذ وعدم باجلامعة، التدريب ميزانية ف

   .الواحد  التدريبي الربنامج نفس ف املشرتكة واإلدارية الفنية الفئات

 ف  العاملني تدريب واقع  دراسة  إىل  هتدف   الدراسة  هذه  أن  هبا   اخلاصة  الدكتوراه  رسالة  ىف(  2014،  عىل ؟  )   ذكرت  كام     

 يمكن، ما  أقىص املتطورة التقنيات  واستخدام احلديثة،  األدوات مع التعامل عىل قدراهتم برفع املحوسبة اجلامعية املكتبات

 ومدى  والتأهيل، التدريب عمليتي ف املتبعة اإلدارية  اإلجراءات ومعرفة  املكتبات، ف للعاملني املهنية التنمية عىل التعرفو

   .عليها  العاملني وتدريب املتطورة التقنيات استخدام

 املستدامة،  التنافسية  امليزة حتقيق ف ودورها  البرشية املوارد تدريب راحلمل  دراسته  ىف(  2015،  احلدراوى)  كذلك  ذكر  وقد  

  الدراسة   وخرجت  فردا،  55عددهم بلغ واجلسور الطرق مديرية ف  العاملني املهندسني  من  عشوائية  عينة عىل  ذلك تطبيق  وتم

 التدريبية  االحتياجات  وحتديد  التدريب بنوعية االهتاممو  البرشية املوارد لتدريب متزايدة حاجة هناك  :أمهها   نتائج  بمجموعة

 .  مستدامة تنافسية ميزة حيقق ثم  ومن  العاملني كفاءة مستوى من  يزيد ،الفعلية

  السلوك   عىل  التدريب  تأثري  وجماالت  املهنية،  املهارات  وتكوين  التدريب،  مفهوم  فتناولت(  2015،  الفضالة)  دراسة  أما    

 .  العمل لقوة واملستدام املطلوب املهنى السلوك لتنمية والتأهيل التدريب دور عىل والتأكيد بأبعاده، املهنى

 املوارد تدريب برامج فعالية تقييم عملية  بتطبيق االلتزام  مدى عىل التعرف تناولت  فقد (  2017،  قرمش)  دراسة   أما      

:  الدراسة  إليها   توصلت  التى  النتائج  أبرز  ومن  ،(املحروقات قطاع(  البرتول تكرير مركب ف والسلوك باألداء  وعالقتها  البرشية

 إحصائية داللة ذات إجيابية عالقة وتوجد  جيد، بمستوى ومنهجي علمي  بشكل املركب  مستوى عىل التدريبية العملية إدارة تتم ال

 فيام عنها  ومعلن واضحة سياسات توجد وال  املركب،  مستوى عىل العاملني األفراد وسلوك وأداء التدريبية العملية  عنارص بني

 لاللتحاق املتساوية ص الفر العاملني لدى تتوفر وال  ذلك، ف دور الشخصية واآلراء للوساطة و املتدربني، اختيار  خيص 

 . التدريبية بالدورات
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  جامعة  ف  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريبية  االحتياجات  مستوى  عىل  التعرف  إىل  هدفت  فقد (  2020،  الشعيبي)  دراسة  أما     

 عينة  أفراد وتكونت  ،م 2018/2019  الدرايس  العام  خالل  الدراسة  هذه  أجريت  وقد  التعليم،  تكنولوجيا   جمال  ف  القرى  أم

  .القرى أم بجامعة التدريس هيئة أعضاء من عضوا( 350) من الدراسة

 ألداء  األساسية  الرتبية  كلية  طالب  لدى  التدريبية  االحتياجات  حتديد  إىل  هدفت  فقد(    2020،  الباسط  عبد)  دراسة  أما    

  تطبيقه  وتم  التدريبية،  االحتياجات  لتحديد  استبيان  تصميم  وتم  الكويت،  بدولة  الشاملة  اجلودة  معايري  ضوء  ىف  املكتبية  اخلدمات

 باملهارات   قائمة  لبناء  التحليىل  الوصفى  املنهج  استخدام   وتم  األساسية،  الرتبية  بكلية  املكتبات  علم   بقسم  وطالبة  طالب  100  عىل

  مهارة   و   املتضمنة،  املهارات  جلميع  التدريبى  االحتياج  من   كبرية  درجة  وجود   الدراسة  نتائج  وأظهرت  املكتبات،  قسم   لطلبة  الالزمة 

  لتقديم   الالزمة  الشخصية  املهارات  ثم  التكنولوجية،  املهارات  ثم  ،اإلدارية  املهارات  تليها   ،األوىل  املرتبة  احتلت  الببليوغراىف  اإلعداد

  .الفنية املهارات جاءت األخرية قبل املرتبة وىف املكتبية، اخلدمة

 طالبات تراها  كام اجلامعية للبيئة واملادية البرشية املقومات عىل التعرف إىل هدفت  فقد(  2020،  هالبى)  دراسة  أما    

 احلياتية واملهارات اجلامعية البيئة بني  االختالفات عن والكشف احلياتية واملهارات اجلامعية البيئة  بني العالقة وحتديد اجلامعة،

 خاصة استبانة وأعدت االرتباطي، الوصفي املنهج الباحثة واستخدمت .الدرايس واملستوى  الدرايس التخصص  الختالف  وفقا 

 من طالبة 181  من الدراسة عينة وتكونت احلياتية باملهارات خاصة استبانة واستخدمت  حموًرا، 19 من تكونت اجلامعية بالبيئة

 وتم ،(  الفنية الرتبية طالبات من  طالبة 35)  و اخلاصة، الرتبية طالبات من  طالبة 146) :التايل النحو عىل طيبة  جامعة  طالبات

 احلسابية،   املتوسطات - حتليل   األحادى  التباين– "ت" اختبار – املعياري  االنحراف   استخدام  وتم  إحصائيا   البيانات معاجلة

 واستبانة  اجلامعية البيئة استبانة عىل الطالبات درجات متوسطي بني  إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت

 استبانة عىل الطالبات درجات متوسط بني التخصص  ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم  احلياتية، املهارات

 استبانة عىل اجلامعة طالبات جاتدر متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق ووجود املركزية، املكتبة حمور باستثناء اجلامعية  البيئة

 .البيئة

 :   األجنبية الدراسات:  ثانيا   
 بنكا  30 ف وأنشطته التدريب ممارسات حول  شاملة نظرة  إللقاء (Abdelgadir and Elbadri , 2001)  دراسة جاءت     

 التدريبية،  االحتياجات حتديد عملية تتجاهل الدراسة عينة  البنوك من العديد أنب الدراسة هذه وتوصلت البولندية، البنوك  من

 ينعكس  مما  التدريبية الربامج نتائج تقييم  لعملية غياب هناكو   اآلخرين، تقليد عىل بناءً  التدريبية براجمها  بتطوير تقوم ثم   ومن

 القائمة  اليوم اقتصاديات ظل ف البنوك هذه وتنافسية فاعلية تقليل إىل  بدوره يؤدي قد مما  فيها، العاملني األفراد أداء عىل سلبا 

   .احلر السوق عىل

  التدريب تقييم عملية  بفحص  الكويت ف منظمة  77  عىل  فأجريت ( AL – Athari and Zaira ,2002 )  دراسة أما     

 بشكل وليس أحياًنا  التقييم بعملية املنظامت تقوم : أمهها   نتائج عدة إىل الدراسة هذه توصلت وقد جهها،اتو التي والتحديات

 عملية ف  استخداما  واألكثر الشائع النموذج إىل إضافة  االستبانة هي  التقييم  عملية ف استخداما  التقييم أدوات أكثر و  مستمر،



 129 د. هنا حممد عثامن

 

 

  وغري  احلكومية الكويتية املؤسسات معظم  ف تقييمه يتم الذي  املستوى و ، )كريكباترك(   نموذج هو  الكويتية املنظامت ف  التقييم

 . الفعل رد مرحلة هو احلكومية

 األوىل  واخلطوة التحفيزية، والربامج املوظفني، تدريب لتحسني دليل  تقديم إىل ( Renie ,2007) دراسة توصلت كام     

 عملهم ىف  تطبق أن املمكن من  اكتسبوها  التي املعرفة أن للموظفني الدراسة   وتوضح  املنظمة، ف  قدراهتم لتحسني  املوظفني إدراك

 تعمل أهنا  احلالية  الدراسة بموضوع وعالقتها    Feed Back املرتدة بالتغذية  املوظفني وتزويد األداء، ملراقبة رينيمد إىل باالحتياج

 . التدريبية العملية فاعلية تقييم خالل  من أدائهم ومراقبة املوظفني قدرات حتسني ف الدراسة قيد املوضوع أمهية تأكيد عىل

 خاص   بشكل  اإلشارة  مع  نيجرييا   ف   العامة  املكتبات  ف   العاملني  تدريب  برامج  إىل  تطرقت  فقد  (Eze,2012)  دراسة  أما     

  التي   والعوامل  التدريب،  من   استفادهتم  وكيفية  التدريب،  وبرامج  باملكتبة،  للعاملني   التدريبية  واالحتياجات  إينوغو   والية  مكتبة  إىل

 أن  النتائج  وأظهرت  فردا،  80  لعدد  استبيان  إعداد  وتم  املوظفني،  تدريب  حتسني  خالهلا   من  يمكن  التي  والسبل  التدريب  تعوق

  بعض  أن  أخرى  نتائج  وأظهرت  كافية،  ليست  املوجودة  التدريب  برامج  وأن  التدريبية  االحتياجات  من  متنوعة   جمموعة  لدهيم

 . التدريب تعيق  باملكتبة العاملني من كاف  غري وعدد  التمويل، نقص   :مثل العوامل

  التابعة  الست  اجلامعية   املكتبات  ف  للعاملني  التدريبية  االحتياجات  معرفة  ؛منها   الغرض  فكان  (Zhang , 2014)  دراسة  أما     

 ملعرفة   ستبياناال  عىل  االعتامد  وتم  التجريبية  والدراسات  امليدانية  الدراسات  من  البيانات  إىل  استنادا  ،( كبور)  رجينتس  ملجلس

 . التدريبية واالحتياجات التدريب ومصادر املفيدة، التدريب تقديم وأساليب

  العمل   خربات  ف   للتحقيق  تشاركية  ومنهجية  الرتكيز  جمموعات  من  سلسلة   استخدمت  فقد (  Erdem ,2019)  دراسة  أما    

 رتكيا ب  سطنبولإ  ف  واملراقبة  املرشوط  اإلفراج  مكتب  ف  املشاركني  مجيع  توظيف  تم و  ،رهيميومد األتراك  املراقبة  ضباط  واحتياجات

:  لـ  األوىل  املرحلة  خالل  احتياجهم  :الدراسة  نتائج  أهم  ومن  فردا،  57  عىل  الدراسة  وطبقت  املتزامنة،  الرتكيز  جمموعات  خالل

  إعادة   لـخدمات  املادية  العمل  بيئة  حتسني  إىل  حيتاج(  ب)  املقابالت،  إجراء  ومهارات  األساسية  الرسيرية  املعرفة  لتعزيز  التدريب

 .  املجرمني عىل لإلرشاف للتخطيط املخاطر لتقييم شاملة وأدوات أكثر احتياجات( د) مهني، دعم إىل احلاجة( ج) التأهيل،

 :اليةاحل دراسةال اختالف ومدى واملثيلة السابقة الدراسات عىل التعقيب

 التخصصات   ىف  املهنية  التدريبية  االحتياجات  عىل  ركزت  أهنا   السابقة  للدراسات  السابق  العرض  خالل   من   ونستنتج    

 تناولت  فهي  اليةاحل  دراسةال  أما   املهنية،   التدريبية  االحتياجات  من   كجزء  احلياتية  املهارات   عىل  واحدة  دراسة   ركزت  كام  املختلفة،

  املنوفية،  بجامعة  املعلومات  ييألخصائ  البرشية   املوارد  وتنمية  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  :أي  املهنية  غري  التدريبية  االحتياجات  حتديد

 .احلياتية مهاراهتم ينمي لكي تدريبيى برنامج تصميم وكذلك

 اجلانب النظرى للدراسة:
  : البشرية الموارد تنمية: أوال

  خطط   ف  الصدارة  خطوط   البرشية،   املوارد   ف  باالستثامر  البعض   عليه  يطلق  ما   أو  البرشية  املوارد   تنمية  موضوع  حيتل    

  البرشية   املوارد  تنمية  مصطلح  ظهر  وقد   التنمية،  حمور   هم   األفراد  فإن ولذلك  والتقدم،  التنمية  تنشد التي  واملنظامت  الدول   وبرامج
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  هذا  يتضمن  ولذلك  والتدريب،  التعليم   خالل  من  البرشية  القدرات  حتسني  بغرض  العرشين،  القرن  من  التسعينيات  بداية  ىف

 م(.2001)النجفى ،  اإلنتاجية األغراض ىف القدرات هذه واستخدام البرشية، القدرات حتسني  ىف يتمثالن جانبني املصطلح

  املهارات،  لتنمية  املصممة  (HRM)  البرشية  املوارد  إدارة  أنشطة   هى  البرشية   املوارد   تنمية  إن:  نقول  أن   يمكن  ثم   ومن   

ن  والتي  باملؤسسة  بالعاملني  اخلاصة  ذلك،  ونحو  ،(  املواقف)  واالجتاهات   البرشية  املوارد  إلدارة  الشامل   املفهوم  من  جزءً   تكوِّ

(HRM)،  الوظيفي  التدرج:  مثل  أخرى،  جوانب  تغطي  كام  التدريب،  أنشطة  عىل  أمهية  تضع  وهي  Career  العمل  ودوران  job 

rotation . ، م(. 2012)األكلبى 

 :  البرشية  املوارد تنمية تواجه التى الصعوبات -1

 ىف ونعمل احلقيقة نواجه أن فيجب واإلنتاجية، الكفاءة زيادة أجل من مؤسساتنا  ىف البرشية املوارد تنمية بأمهية نقر عندما   

  : وهى منها  واحلد جتنبها  أجل من  البرشية املوارد تنمية تواجه التى الصعوبات ونحدد الواقع أرض

 .التدريبية الربامج منهجية جتاه الرؤية  وضوح عدم -      

 .  املدربني  اختيار ىف  الدقة عدم -      

 . للتدريب املرشحني املتدربني  اختيار ىف  الدقة عدم -      

 .التدريب  من املثىل اإلفادة عدم -      

 . البرشى العنرص تطوير بأمهية الشعور  ضعف -      

 .التدريبية لالحتياجات الدقيق التحديد عدم -      

 .  اهلدف هذا لتحقيق املستخدمة الوسائل أهم  هو  التدريب فإن اهلدف،  هي البرشية  املوارد تنمية كانت وإذا

 : الفّعال للتدريب األساسية والمبادئ  وفشله ونجاحه تأثيره ومجاالت وأهميته وأهدافه التدريب:  ثانيا

 حدّ  عىل واملؤسسات البرشية املوارد  مستوى ترفع التي  سرتاتيجياتاإل أهم من الراهن الوقت ف  التدريب أصبح   

 التطوير أو التحسني  أو التغيري  :ف  معظمهم خلصها  فقد  وعموما  التدريب،  تعريف  ف  الباحثني من  العديد اختلف  وقد  السواء،

 تزويد يتم خالهلا  من التي العملية هو  أو  أفضل،  وفعالية بكفاءة  منه املطلوبة واألعامل باملهام قيامه خالل للمتدرب حيدث  الذي

 . معني عمل وتنفيذ ألداء املهارة و  باملعرفة العاملني

 والتغيري  معارفه حتسني من الفرد يتمكن خالهلا  من التي والوسائل العمليات  من جمموعة :بأنه  التدريب  كذلك ويعرف    

 بالشكل أعامهلم أداء عىل األشخاص يساعد كام ثانيا، الشخصية وأهدافه أوال املؤسسة  أهداف حتقيق هبدف وأدائه سلوكه ف

 م(.2014)فالح ، املستقبل أو احلارض  يناسب الذي

 من  يمكنه  وضع  إىل  الفرد  إليصال  الالزمة  التدابري  مجيع  تتناول  ومعقدة  شاملة  عملية:  بأنه  التدريب  كذلك  ويعرف   

)هالل    العامة  اإلدارة  ىف  العمل  متابعة  عىل  قادرا  وجعله  الوظيفة،  هذه  تتطلبها   التى  املهام  وإنجاز  معينة  بوظيفة  االضطالع

 م(.2010،
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 الفرد   أداء  لتحسني  البرشية  املوارد  تنمية  جمال  ىف  هبا   املعرتف  اإلدارية  سرتاتيجياتاإل  أكثر  من:  بأنه  التدريب  كذلك  ويعرف  

 :التالية لالعتبارات وذلك املنشآت، داخل مستوياهتا  بكافة لاألعام تأدية ىف

  انتهاج   عن       مبتعدا  علمية  منهجية  اتباع   :أي  والتنظيم،  التخطيط  أساس  عىل  يقوم  نشاط  ألنه   منظمة؛  عملية  هو  التدريب  -

 . واخلطأ املحاولة أسلوب

 . الفرد  هو   األساسى  حموره  و   العملية،   حياته  هناية  حتى  تعيينه   منذ   للفرد   مالزمة   تكون   بحيث  التدريب،  عملية  اسستمرارية  -

 .ذاته حد ىف غاية  وليس وسيلة هو التدريب إن إذ: هادفة  عملية التدريب -

 يكون   أن  وجيب  واقعية،(  ومستقبلية  حالية)  احتياجات  وفق  التدريبية  الربامج  تصمم  حيث:  التدريب  عملية  واقعية  -

 . دقيقا  حتديدها 

 .وأعامهلا   املؤسسة  اهتامم  دائرة  ضمن  تقع  التى  واملوضوعات  كافة،  العاملني   فئات  التدريب  يشمل:  شاملة  عملية  التدريب  -

  الوصول ) واملؤسسة ،(اإلنتاجية الكفاءة حتسني) والعمل ، (ذاته حتقيق )  الفرد: وهى أساسية مرتكزات أربع  له  التدريب -

 م(.2015)الفضالة ،(  والتقدم التنمية حتقيق) واملجتمع ،(الفعالية إىل

  فيمكن   املعلومات  ومراكز  النوعية   املكتبات  قطاع   عىل  وطبقناه  التدريب  تعريف  استعرنا   فإذا  اخلاصة؛  نظرال  وجهة   من   أما     

  طريق   عن  املكتبات  ىف  العاملني   قدرات   تنمية  هبدف  كبريا  اهتامما   املكتبات  توليها   التى  األنشطة  جمموعة:  بأنه  التدريب  تعريف

  ويغري   املهارات،  ويكتسب  املعلومات،  عىل  الفرد  حيصل  خالله  ومن  خمتلفة،  تدريب  وأساليب  ا طرق  تستخدم  تدريبية  دورات

 . املستقبلية التطورات مع والتفاعل النمو  ىف( املكتبة) عمله مكان استمرارية لتحقيق اجتاهاته

 : التدريب أهداف -أ

 اختالف عىل املؤسسات ةكاف وىف املختلفة،  املجاالت شتى ف العاملني كفاءة تطوير جمال ف الزاوية حجر التدريب ألن   

 زيادة  ف تسهم  جديدة مهارات  واكتساب كفاءهتم، رفع إىل بحاجة يظلون فإهنم  األفراد، اختيار ف  جهود من بذل فمهام أنواعها،

 أداء ف   واملستقبلية احلالية الفجوات سد ؛التدريب  أهداف  أهم   من   فنجد  ،  م(2014)الرحيل،الوظيفي أدائهم رفع عىل قدرهتم

 للمؤسسات بالنسبة خاصة أمهيته وتظهر، املؤسسة لصالح األفراد يؤديه الذي العمل فاعلية من تقلل أن يمكن والتي العاملني

 أساليب ىف  تؤثر التى التقنية والتغريات التطورات مواجهة ف  أولوية التدريب  ويكتسب إنتاجيتها، معدالت تدهور من تعاين التي

 .األفراد ومهارات معارف ف تقادما  حيدث ال الذي األمر اإلنتاج، ووسائل وطرق

  ىف   والكفاءة  اإلنتاج  زيادة  إىل  يؤدى مما   الوظيفى؛  األداء ف  والقصور الضعف جوانب إزالة إىل التدريب هيدف  وكذلك    

 :ف تتمثل للتدريب فرعية أهداف وهناك للتدريب، العام اهلدف هو وهذا اخلدمات تقديم

 .جديدة وخربات معلومات املتدرب إكساب  -

 .العمل لصالح جديدة سلوكية واجتاهات أنامطا  املتدرب إكساب -

 (.  2001)حمريق ، .املتدرب لدى واملعارف والقدرات املهارات وحتسني صقل -

 . اإلنتاجية ورفع العمل ف  واإلبداع االبتكار فرص زياد -
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 .  م(2015)شعالن ،.العمل عىل اإلرشاف نوع وحتسني املؤسسة ف اإلنسانية العالقات تنمية -

 .والتقدم الرتقية نحو املجال يفتح -

 .واإلنجاز الوظيفي بالرضا  اإلحساس يعمق -

 سريقون التي أو بالفعل، إليها  رقوا التي املناصب مهام لتأدية الالزمة اجلديدة واملعارف املهارات، املوظفني تعليم  -

 . م(2013)عمر،إليها 

 : التدريب أهمية -ب

  والتوجيه  املهارات  وصقل  املعارف  نقل   عىل  يساعد  فالتدريب  واملؤسسة، للفرد بالنسب بالغة أمهية ذا التدريب يعد    

 :ىف أمهيته تكمن  ولذلك ،  (Dressier, 2004)للسلوك اإلجيابى الصحيح

 .اإلداريني القادة لدى واالجتاهات السلوك وتنمية املهارات وتنمية واملعلومات املعرفة تنمية -1

 متعددي أفراد إىل واحلاجة السلوك ف تطور من يقع  ما  ثم ومن واجتاهاهتم، األفراد دوافع ف واالختالف التغري-2

 .الوظيفية الفرد خدمة فرتة مدى عىل وتطويره السلوك  تعديل إىل هيدف التدريب جيعل مما  ،املهارات

 م(.2015)شعالن ،التكاليف ف خفض  ثم ومن اإلنتاجية ف زيادة :أي ونوعا  كام أفضل وظيفي إنجاز-3

  : التدريب تأثير مجاالت -ج

 املنظمة،  نشاطات جلميع األسايس املحرك فهو األعامل، منظامت هبا  حتيا  التي املهمة العنارص من البرشي العنرص يعدُّ    

 التي األعامل  طبيعة مع تتالءم وقدرات ومعرفية مهارية بنوعية يتميز عندما  وبخاصة لفاعليتها، املهمة املصادر من ومصدر

 قدرة أكثر أصبحت  ألخرى، ا املوارد بقية ف تتحكم التي البرشية مواردها  استثامر املنظامت أحسنت وكلام املنظمة، ف يامرسها 

 بكفاءة املوارد هذه إدارة املال  ورأس واملعلومات التكنولوجيا  ف متطورة منظمة ألية يمكن فال ،أعىل وبكفاءة أهدافها  حتقيق عىل

 (. Donald, 2011)جيد بشكل ومكافأهتا  وتقييمها  وتنميتها  اختيارها  تم  برشية موارد لدهيا  يكن مل ما 

 :التدريب وفشل نجاح-د

 إىل  عمل من الفرد  هذا انتقال حالة ف  وذلك اجلديد، أو احلايل عمله  أداء من الفرد متكن  التي العملية هو التدريب      

 احلايل العمل  وحاجات طبيعة مع العلمي املؤهل يتالءم ال فربام هنائيا، هدفا  يعد مل اجلامعية الشهادة عىل  الفرد فحصول آخر،

  ، تدريبية  دورة عقد  بمجرد  ليس التدريب نجاح  أن  نجد  وهلذا  ،  م(2009)توفيق،العمل أثناء التدريب حتمية يوجب مما  الفرد، هلذا

 الدورة من  اإلفادة  عىل  تدربنيامل  قدرة  عدم  فإن  ثم  ومن  حياهتم،  أو  عملهم  ف  معرفتهم  زيادة  أو  املتدربني  مهارات  تنمية  هو  وإنام

  املتدربون   يستخدم  مل  ثم  ،اإلداري  باجلانب  لالرتقاء  تدريبية  دورات  بعقد  املؤسسة  قامت  وإذا  التدريبية،  للدورة  فشال  يعد التدريبية

 :كلها  التدريبية الدورة لفشل كثرية أسباب وهناك فشلت،  قد تكون  التدريبية الدورة فإن عملهم  ف  مهارات من  تعلموه ما 

 باختيار  االهتامم  دون  التدريب  ميزانية  استهالك  ملجرد  يعقد  الدورات  من  كثري  :بالعمل  هلا  عالقة  ال  التدريبية  الدورة  -1

 .التدريبية االحتياجات ودراسة املناسبة الدورات

https://euromatech-me.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 133 د. هنا حممد عثامن

 

 

  عملية   خربة   له  ليس   ولكنه  التدريب،  ملوضوع  النظرية  باخللفية  دراية   عىل   املدرب   يكون   قد    :جدا  نظرية   التدريبية  الدورة  -2

 . املتدربون حيتاجها  التي  العملية املهارات تنمية  ف يفشل ثم  ومن  ،املوضوع ف

  قبيل   من  التدريبية  الدورة  يعد  البعض :  الفعلية  العمل  حاجة  حسب  وليس  ر ياملد  أهواء  حسب  اختيارهم  تم  املتدربون  -3

  الذي املوظف بينام التدريبية،  الدورة حيرض  التدريب بموضوع له عالقة  ال شخصا  جتد  ثم  ومن  حيب، ملن  رياملد يعطيها  التي اجلائزة

 . حيرضها  ال عمله ف حيتاجها 

  أساليبه   يغري  لن  رينياملد  فبعض   للتدريب  املتدربني  قابلية  من  التأكد  من  البد :التعلم  يف  رغبة  لدهيم  ليس  املتدربون  -4

 . عمله ف  تطبيقها  يمكن اإلدارة نظريات أن يظن  ال ألنه اإلدارية؛ الدورات مئات حرض ولو اإلدارية

  نوعية  حسب  تغيريها   حياول  وال   يملكها   التي  التدريبية  املادة  استغالل  حياول  املدربني  من  كثري  :سيئة  التدريبية  املادة  -5

  الشبكة  من   منقولة  تدريبية  مادة  يستخدم  املدربني  من   كثري  بل  لواقعه،  قريبا   مثاال  يريد  فاملتدرب  سيئ  تأثري   له   يكون  هذا   املتدربني، 

 . للمتدرب  وال للمدرب ال مناسبة غري التدريبية املادة وتكون خمتلفة، وبيئة آخر واقع من األمثلة تكون ثم ومن الدولية

  رشح   عىل  املدرب  قدرة  عدم  هو  الفشل  سبب  يكون  قد:  املهارات  تنمية  أو  املعلومات  توصيل  عىل  قادر  غري  املدرب  -6

 .التدريب أساليب واستخدام  املوضوع

 التي  املهارات  اكتسبوا  وقد  املتدربني  خروج  عىل  حريصا   املدرب  يكون  أن  جيب:  املتدربني  بتدريب  مهتام  ليس  املدرب  -7

 . حيتاجوهنا 

  عند   ثم  جيدة  ومعارف  مهارات  املتدرب  يكتسب  حيث  آفة  هذه:  تعلموه  ما  تطبيق  عىل  املتدربني  تساعد  ال  العمل  بيئة  -8

ىف  .املهارات  هذه  باستخدام  له   يسمح  أن  يرفض   اجلميع  جيد   عمله   إىل  عودته  التدريبية  والدورات  التدريب  )أمهية 

 م( .2016املؤسسات،

 :الفّعال للتدريب األساسية المبادئ-هـ

  العملية   إلدارة  هبا   واالستعانة  عليها   التأسيس  يمكن  للتدريب  أساسية  مبادئ  جمموعة  تطوير  من  الدراسات  متكنت   

 :  وهي فّعالة وجعلها  التدريبية

رية   مبدأ   - 1  :  االستمرا

  إليه   اللجوء  لإلدارة  يمكن  بديل،  حل  هو  وال  اإلدارة  تواجه  ملشكلة  مؤقت،  حل  جمرد  يكون  ال  املبدأ،  هلذا  طبًقا   التدريب    

  دوًما،   باألفراد  يتعلق   ال   وهو   حكومية،   أم  كانت  خاصة  مؤسسة  أية   ف  أساسية  ووظيفة  نشاط  هو   وإنام  األخرى،  البدائل   نفاد  عند

  تتعلق   عملية  ولكنه  ،بذاته  بفرد  متعلقاً   ليس  التدريب  و  نفسها،  املؤسسة  ف  وإنام  الفرد،  عمل  ف  الفجوة  أو  املشكلة  تكون  ال  فقد

 : التدريب إىل النظرة تكون أن جيب لذلك  املستقبلية؛ وخططها  كلها  باملؤسسة

 . املنظمة حياة طول ومستمرة أساسية وظيفة هو: اإلدارة قبل من* 

 .  سبب من  وألكثر كثريا  معهم يتكرر  أن ُينتظر عملهم، من جزء  هو:  املؤسسة ف األفراد قبل من* 

 .  معجزات لنا  حيقق أن منه ننتظر فجائي، نشاط أنهب   للتدريب ينظر أن أبدا جيب وال* 
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 :  الشمولية   مبدأ   - 2

  ف  املستمرة للتغريات نظًرا وذلك القدامى، أو احلاليني املوظفني أيًضا  يشمل بل ؛اجلدد العاملني عىل التدريب يقترص فال*

 . ومتطلباهتا  األعامل بيئة

 العليا  كافة الوظيفية املستويات  ويشمل إدارية، أم كانت  فنية االختصاصات بمختلف العاملني مجيع  التدريب يشمل كام* 

 .    والتنفيذية والوسطى

 :  متكامل   نظام   التدريب   - 3

  منها   كل  يتكون  التي  التدريبية  النشاطات  من  وجمموعة  وخمرجات  مدخالت  له  نظام،  أي   شأن  شأنه  التدريب  :به  ويقصد  

 . واملرتابطة املتكاملة العنارص من  جمموعة من

 (: احلركية )   التدريب   ومرونة   ديناميكية   مبدأ   - 4

 التدريب بأنقر ن  وعليه املؤسسات، ف التدريب عملية عىل القائمني أذهان ف تعزيزه جيب ما  أهم من  هو املبدأ هذا ولعل   

  يأتى   ال  وهذا   وخارجها،  املؤسسة   ف   احلاصلة  التغريات   مع  ليتالءم  وتغيريه  تطويره  جيب   بل  جامًدا،   نشاًطا   وليس   متجدد  نشاط

 :  احلرص ال املثال سبيل عىل  املبدأ هذا يتطلبه ومما  اجلد، عاتق عىل أخذه ينبغي وإنام الكالم، بمجرد

 .النتائج تقويم  وطرق التدريب وأساليب التدريبية الربامج ملوضوعات مستمر  تطوير* 

 . نفسها  تظل حمتوياته أن إال الربنامج اسم يتغري فعادة حمتوياهتا، مع التدريبية الربامج  موضوع  يتالزم أن* 

 (.    شاشة  -حمارضة –غياب  -حضور -غرفة)  :حمددة قوالب  ف يتجّمد ال كي التدريب عن املسئول أفق يتسع أن* 

 مفهوًما   هلا   إن  بل  ؛قاعة  ف  بمحارضة  تنتهي  ال  املسألة  ألن  حقيقي،  حتد    أمام  أنه  التدريب  عن  املسئول   يشعر  أن  جيب  بل   

 م(.2008)عساف ،صغرية وتفاصيل كثرية أشياء  يشمل أن يمكن مرًنا، واسًعاً  متغرًيا

 :التدريبية العملية إدارة: ثالثا

 أن   البد  كام  الشمولية،  البرشية  املوارد  إدارة  عملية  من  جزءً   التدريب  يكون  أن  املهم  من  التدريب  وفاعلية  كفاءة  لضامن   

  وتنتهي   التخطيط  من  تبدأ  متكاملة  عملية  فالتدريب  ونشاطات،  وخمرجات  مدخالت  هلا   ذاهتا   بحد  متكاملة  كعملية  التدريب  إىل  ينظر

 م(.2008)عساف ،  منه املنشودة الغاية إىل للوصول  الالزمة النشاطات من  بعدد مروًرا النتائج بتقييم

 وما  باملؤسسة؟ املون الع يريد ماذا ومعرفة التدريبية، االحتياجات حتديد هى كلها  التدريبية العملية أساس أن نجد  وهكذا

 . واإلنتاجية الكفاءة زيادة عىل والعمل النقاط، هذه بتحسني  التدريب يقوم لكى ضعفهم؟ نقاط

  : التدريبية  االحتياجات:  رابعا

  واجلامعية   الفردية  واملهارات  واخلاصة  العامة  املعلومات  ىف  والكمى  الكيفى  النقص   أو  الضعف  هى  التدريبية  االحتياجات    

)عباس   األداء  مستوى  انخفاض  إىل  حمصلته  تؤدى  والذى  والعمىل  النفسى  والتهيؤ  واحلوافز  والدوافع   والقيم  واالجتاهات

  عىل   املختلفة  املؤسسات  ىف   التدريبية  االحتياجات  وحتديد  وأمهيته  التدريب  عن  احلديث  عن  ماسبق  كل  طبقنا   وإذا  ،  م(2003،
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 من لدهيا  يتوافر ما  هو  وجه أكمل عىل وظائفها  وأداء رسالتها  حتقيق ىف املكتبات نجاح  ىف الرئيس السبب أن نجد املكتبات قطاع

 يتسم احلارض  عرصنا   نإ وبام  األكمل، الوجه عىل واملعلوماتية املكتبية اخلدمة بأعباء للنهوض  ومدربة  مؤهلة  برشية موارد

  أصبحت  لذلك  املجاالت،  كل   ىف   الكثرية  بالضغوط   يتسم   وكذلك  املعلومات، تكنولوجيا  جمال ف واملتسارعة املستمرة بالتطورات

  بام  وتطويرهم املكتبات ف العاملني  أداء لتحسني الفعالة الوسيلة فهى ملحة،  ةحاج  البرشية  املوارد  وتنمية  احلياتية  املهارات  تنمية

 . واحلياة العمل متطلبات كل مع يتناسب

  أية   ىف   للعاملني  التدريبية االحتياجات  حتديد  عىل أساسيا  اعتامدا يعتمد  التدريبية  الربامج تصميم  أن    نتفق   دعونا   ولذلك    

  التدريبية،  األهداف حتديد عملية من بدءً  التدريبية العملية منها  تنطلق التي األوىل اخلطوة  يمثل االحتياجات هذه  وحتديد   مؤسسة

 وحتديد ووسائله، التدريب أساليب وحتديد وأنشطته، التدريبي الربنامج حمتوى وتصميم  املستهدف،  اجلمهور  وحتديد

 واقع من معلومات إىل تستند موضوعية ومعايري ألسس ا وفق التدريبية االحتياجات

 م(.2012)األكلبى،املادية وإمكاناهتا  للتدريب احلاضنة املؤسسة وأهداف التغيري  ومتطلبات العمل مشكالت 

 ولذلك  املناسبة، التدريبية الدورات حتديد نستطيع لكي دوريا  يتم أن جيب التدريبية االحتياجات حتديد أنب نتفق وكذلك  

 : وهى أجزاء ثالثة من يتكون التدريبية  االحتياجات حتليل فإن

 :إىل ينظر فهو  باملؤسسة خاصة ألمور نتيجة املقبلة الفرتة ف نحتاجه الذي التدريب يبني التحليل هذا :املؤسيس التحليل -أ

 . العمالء مع التعامل مشكالت أو اجلودة سوء :مثل املاضية الفرتة ف املؤسسة  أداء ف الواضحة الضعف نقاط -

 . والبعيد القريب املدى عىل  املؤسسة أهداف -

 . التكنولوجيا  أو االقتصاد أو القوانني ف  تغريات :مثل اخلارجية التغريات -

 .الرتقيات خطط -

 .دولية اشرتاطات أو حملية قوانني  او داخلية لوائح بسبب اإللزامية التدريبية الدورات -

 . للتدريب مناسب جو  خللق الالزمة التدريبية الدورات -

  املهارات   لدهيا   التدريب  أولويات  من  سيكون  جديدة  صناعة  دخول  سرتاتيجيةاإل  خطتها   ف  يكون  التي  فاملؤسسة    

  لدهيا   التدريب  أولويات  من   سيكون  جديد   إداري  نظام  لتطبيق  ختطط  التي  واملؤسسة   اجلديدة،  الصناعة  هبذه  املرتبطة  واملعارف

 .للتغيري وتأهيلهم  اجلديد النظام هذا  عىل  العاملني تدريب

  ومصادر   الوظائف،  من  جمموعة  أو  وظيفة  لكل  املطلوبة  والقدرات  واملعارف  املهارات  حيدد  التحليل  هذا :العمل  حتليل-ب

  رين ياملد  مع  مقابالت  عىل   أيضا   يعتمد   وقد   وظيفة،  لكل  األداء  ومقاييس  باملؤسسة  الوظائف  توصيف   هو   التحليل  هذا   معلومات

 . وظيفة كل ف السابقة املشكالت  حتليل  وكذلك  واملوظفني

  هذا   ،لديه  الضعف  ونقاط  وخرباته  أدائه  عىل  بناء  تدريب  من  حدة  عىل  فرد  كل  حيتاجه  ما   حيدد  التحليل  هذا :الفرد  حتليل  -ج

 واملوظف  يراملد  رأي  يؤخذ  وقد  السابقة،  الفرتة  خالل  املوظف  أخطاء  وعىل  للموظفني  الدوري  التقييم  نتائج  عىل  يعتمد  التحليل

 .التدريبية املوظف احتياجات عن املبارش السؤال  أو مكتوب استقصاء توزيع أو شخصية مقابالت طريق عن
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)أمهية التدريب والدورات التدريبية ىف    ،التدريبية  الدورات من  كبري   بعدد  سننتهي  فإننا   الثالثة  التحاليل  هذه  عىل   وبناء   

 م(.2016املؤسسات ، 

 :   وهى التدريبية االحتياجات لتحديد  عليها  االعتامد جيري التي األدوات أو الوسائل جمموعة حتديد  يمكن كام

 .  الوظائف توصيف بطاقات -1

 .  عمل  لكل املطلوبة األداء معايري -2

 .  التدريبية احتياجاهتم لتحديد عليهم توزع استبيانات طريق عن  أنفسهم األفراد طلبات -3

 .  العاملني أداء تقويم تقارير -4

 .  موظفيهم احتياجات حول املبارشين الرؤساء آراء -5

 م(.2006)الفارس ،  ،خارجها  من أو املنظمة ف التدريب أخصائيي آراء -6

  : الحياتية المهارات:  خامسا

  ومع   اآلخرين  ومع  أنفسهم  مع   واقتدار  بثقة  للتعامل  لألفراد  الالزمة  واالجتامعية  الشخصية  واملهارات  السلوكيات  هي     

ل  والصحيحة  املناسبة  القرارات  باختاذ  وذلك  املجتمع،   وتكوين   والغري   النفس  وفهم  واالجتامعية،  الشخصية  املسئوليات  وحتمُّ

 .االبتكاري التفكري عىل والقدرة األزمات حدوث وتفادي اآلخرين مع إجيابية عالقات

 :  احلياتية   املهارات   اكتساب   أمهية 

 احلياتية املهارات  من جمموعة إىل حيتاج فإنه اآلخرين، عن  بمعزل العيش عىل يقوى ال بالطبع، اجتامعي كائن اإلنسان إنر     

نه  التي   وبقدر  سعيدة،  اجتامعية  حياة  له  وتكفل  بنجاح،  أهدافه  حتقيق  عىل  وُتعينه  ،  معهم  والتفاعل  اآلخرين،  مع  التواصل  من  متكِّ

  عليها   والتدريب  احلياتية  املهارات  اكتساب  أمهية  أن  نجد  هنا   ومن  أعظم،  حياته  ف  التميز  يكون  احلياتية  املهارات  املتدرب  يتقن  ما 

 :  ىف تكمن

 . بوعي معها  والتعامل واالجتامعية الشخصية مشكالته حل عىل الفرد مساعدة  -

 .بالنفس الثقة الفرد إكساب - 

 .بإتقان أعامله ينفذ حني والسعادة بالراحة الفرد إشعار  -

  .لعمله وتقديرهم له، واحرتامهم  اآلخرين، حب الفرد إكساب  -

  .بنجاح بأعامله القيام من الفرد متكِني   -

 م(.2016)مهارات احلياة ،  عمليًّا  يتعلمه ما   تطبيق عىل الفرد مساعدة - 

 : وماتضمنه  احلياتية   املهارات 

 ل. التواص و االتصال مهارات -

 . الذات وإدارة التعامل مهارات -
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 .الرفض /التفاوض مهارات -

 الوجداين /  العاطفي الذكاء -

 ى.اجلامع العمل -

 .املشكالت وحل القرار صنع مهارات -

 . الناقد والتفكري اإلبداعي التفكري مهارات -

 م(.2017، )تنمية املهارات احلياتية ، الضغوط مع التعامل إدارة مهارات -

 الدراسة التطبيقية )امليدانية(:
 وإدارة  الفّعال،  للتدريب  األساسية  واملبادئ  وفشله  ونجاحه  تأثريه  وجماالت  وأمهيته  وأهدافه  التدريب  عن  احلديث  بعد   

 املؤسسات   من  وإيامنا   التدريبية،  واجلدارات  احلياتية  واملهارات  البرشية،  املوارد   وتنمية  التدريبية،  واالحتياجات  التدريبية،  العملية

  جمال   إىل  املعلوماتية  باملؤسسة  للوصول  مؤسسة  لكل  مهم  سرتاتيجىإ  وخمزون  أساسى  كمورد  األفراد  دور  بأمهية  املختلفة  املعلوماتية

 تم القيام   ولذك  احلياتية،  باملهارات  اخلاصة  التدريبية  والربامج  بالتدريب  االهتامم  جيب  لذلك  الوصول  أجل  ومن  والعاملية،  التنافس

 يي أخصائ  لدى  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  الفعلية  التدريبية  االحتياجات  حتدد  لكى  لالستبيان  فعىل  بتطبيق  للدراسة  امليدانى  الشق  ىف

  القائم  للتدريب  واقعية  صورة   عرض   يتم   سوف   اآلتى  اجلزء  وىف   هلم،   تدريبية  خطة   لوضع   متهيدا  األكاديمية،  باملكتبات  املعلومات

 رئيسة   حماور  مخسة  ىف  وذلك  احلياتية،  باملهارات  اخلاص  املستقبىل  التدريب  وصورة  األكاديمية  باملكتبات  املعلومات  ييألخصائ

 :وهى

 أوال: المتغيرات الديموجرافية: 

 األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  ييأخصائ  لدى  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  التدريبية  االحتياجات  حتديد  أسس  من   

  العمرية  والفئة  والوظيفة،  النوع،  حيث  من  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  ييبأخصائ  التعريف  هو  املنوفية  بجامعة

  الدراسة  عينة  توزيع  يوضح  (1)  رقم  وجدول  الديموجرافية،  ومتغرياهتا   الدراسة  عينة  خصائص   لتحديد  وذلك  الدراسى،  واملؤهل

 املكتبات  ختصص   طبيعة  عىل  يدل   وهذا  ،%64  ونسبتهم  اإلناث  من  112  و   ،%36  بنسبة  الذكور  من  فردا   63  وهو  للنوع،   طبقا 

ت  واملعلومات  يتمتعون  أشخاص  إىل  احتياجها   من  املهنة  هذه  لطبيعة  ذلك  يرجع  وقد  الذكور،  من  أكثر  ناثاإل  عليه  قبلوالذي 

 وإجراء  املعلومات  ألوعية  السليم   والرتتيب  والتصنيف  التلف  من   عليها   واملحافظة  املعلومات  أوعية  مع   الدقيق  والتعامل  بالصرب

 . جيد بأسلوب معهم والتفاعل للمستفيدين خدمات تقديم ذلك وبعد  الفنية، العمليات كافة

% 0.6  يمثل  واحد  شخص   وهو  مكتبات  عام  ريمد  وهو   الوظيفية،  للدرجة  طبقا   الدراسة  عينة  توزيع  أيضا   اجلدول  ويوضح   

  أفراد  6  يوجد  حني  ىف  الدراسة،  عينة  من%  0.6  يمثل  الكليات  مكتبات  إدارة  ريمد  وهو  واحد  شخص   وكذا  الدراسة،  ةعين  من

 يعمل   التى  باملكتبة  إدارة  رييمد  يعملون  أفراد  4  وهناك  الدراسة،  عينة  من%  3.4  ويمثلون  األكاديمية  للمكتبات  رينيمد  ويعملون 

 املكتبات  ىف   يعملون  الدراسة  عينة  من%  93.1  بنسة  معلومات  أخصائي  163  ويوجد   الدراسة،  عينة  من %  2.3ويمثلون  هبا 

مكتبة املعهد الفني للتمريض، وندسة، اهل مكتبة كلية وتجارة، المكتبة كلية و)مكتبة كلية طب،   :وهى املختلفة بالكليات األكاديمة
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اإللكرتونية،  و اهلندسة  احلقوق،  ومكتبة  كلية  العلوم،  ومكتبة  كلية  التمريض،  ومكتبة  كلية  احلاسبات  و مكتبة  كلية  مكتبة 

النوعية،  ومكتبة كلية الرتبية،  ومكتبة كلية الزراعة،  وواملعلومات،   مكتبة كلية ومكتبة كلية االقتصاد املنزيل،  و مكتبة كلية الرتبية 

املكتبة السمعية  وبات الكليات،  إدارة مكتواإلدارة العامة  للمكتبات،  و،  ةاملكتبة املركزيومكتبة معهد الكبد القومي،  واآلداب،  

 .والبرصية(

 ( توزيع عينة الدراسة طبقا للمتغيرات الديموجرافية 1الجدول رقم )

 املتغري فئات املتغري  التكرارات  النسبة املئوية 

 أنثي  112 % 64
 النوع

 
 ذكر 63 % 36

 املجموع 175 % 100

 مدير عام املكتبات  1 % 0.6

 الوظيفة

 إدارة مكتبات الكليات مدير  1 % 0.6

 مدير مكتبة 6 % 3.4

 مدير إدارة باملكتبة  4 % 2.3

 أخصائي معلومات  163 % 93.1

 املجموع 175 % 100

10.3 % 18 20 -29 

 الفئة العمرية

44 % 77 30 -39 

25.7 % 45 40 -49 

20 % 35 50 -59 

- - 60 -69 

 فأكثر   70 - -

 املجموع 175 % 100

 بكالوريوس أو  ليسانس 166 % 94.9

 املؤهل الدراسى 

 دبلومة 3 % 1.7

 ماجستري 4 % 2.3

 دكتوراة  2 % 1.1

 املجموع 175 % 100

 عاما 39-30من  العمرية  الفئة  األوىل  املرتبة   ىف  جاء  حيث  العمرية،   للفئة  طبقا   الدراسة   عينة  توزيع   اجلدول  يوضح   وكذلك   

  فردا،  45  عددهم   وبلغ%  25.7  بواقع  عاما   49  -40من  العمرية  الفئة  الثانية  املرتبة  ىف  جاء  بينام  ،   فردا  77  عددهم   وبلغ%  44  بواقع

 العمرية الفئة الرابعة املرتبة ىف جاء بينام فردا،  35 عددهم وبلغ% 20 بواقع عاما 59-50من العمرية الفئة الثالثة املرتبة ىف جاء بينام

 . فردا 18 عددهم وبلغ% 10.3 بواقع عاما 29-20من

  بواقع   بكالوريوس  أو  ليسانس  عىل  احلاصلون  األوىل  املرتبة  ىف  جاء  فقد   الدراسى،  للمؤهل  طبقا   الدراسة  عينة  توزيع  أما    

  علم   وليسانس  إنجليزية،  لغة  ليسانس  وكذلك  ومعلومات  مكتبات  ليسانس  عىل  احلاصل  منهم  فردا  166  عددهم  وبلغ%  94.9

  علم   وليسانس  جغرافيا،  وليسانس  فرنسية،  لغة  وليسانس  فلسفة،  وليسانس  أملانية،  لغة  وليسانس  عربية،   لغة  وليسانس  اجتامع،

  ىف  ماجستري  عىل  احلاصلون  الثانية  املرتبة  ىف  جاء  بينام   علوم  وبكالوريوس  منزىل،  اقتصاد  وبكالوريوس  حقوق،  وليسانس  نفس،

  واملعلومات  املكتبات  ىف  دبلومة   عىل   احلاصلون  الثالثة  املرتبة  ىف  جاء  بينام  أفراد،  4  عددهم  وبلغ%  2.3  بواقع   واملعلومات  املكتبات

 .   فردين عددهم  وبلغ% 1.1 بواقع  دكتوراه عىل احلاصلون الرابعة املرتبة ىف جاء بينام  أفراد، 3 عددهم  وبلغ% 1.7 بواقع
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 عليها من قبل: ثانيا/ معلومات عامة عن البرامج التدريبية التى تم الحصول 

نظرا لطبيعة هذه الدراسة ، وطبيعة موضوع البحث وهو دراسة االحتياجات التدريبية اخلاصة باملهارات احلياتية لدى    

الدورات  يأخصائ معرفة  فإن  املنوفية،  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  املعلومات ىف  عليها، وموضوعاهتا، الي  التى حصلوا  تدريبية 

ة اخلاصة بتنمية املوارد البرشية واملهارات احلياتية، وىف حالة إذا تم احلصول عليها، هل حتققت اإلفادة منها أم  والدورات التدريبي

 ال ؟ كل ذلك يفيد بصورة كبرية جدا ويثرى موضوع الدراسة. 

 حصول عينة الدراسة على برامج تدريبية أثناء العمل: -2/1

 ( 2) رقم اجلدول ف كام الردود جاءت العمل، أثناء الدراسة أفراد ليها ع حصل التي  التدريبية الربامج  عىل للتعرف  

 حصول عينة الدراسة على برامج تدريبية أثناء العمل( 2الجدول رقم )

 حصول عينة الدراسة عىل برامج تدريبية أثناء العمل التكرارات  النسبة املئوية 

 نعم  175 % 100

 ال - -

 املجموع 175 % 100

  حصلوا   قد  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  معلومات  أخصائي  175  كلها   الدراسة  عينة  أنب(  2)  رقم  اجلدول  يشري    

  أجل  من  هبا   العاملني  وتنمية  تطوير   ىف  التدريب  بأمهية  اجلامعية  املكتبات  قطاع  إيامن  عىل  يدل  وهذا  العمل،  أثناء  تدريبية  دورات  عىل

 املؤثرات   كأحد  بالبرش  االهتامم مبدأ  اليوم  العاملية  واملنظامت  املؤسسات  من   كثري  ف  اإلدارة  تبنت  حيث  العمل  ىف  والفاعلية  الكفاءة

  األفراد   أنر   معترًبا  ،((املعرفة  اقتصاد))  عىل  يركز  الذي  والعرشين  احلادي  القرن  دخول   مع  وبخاصة  تنافسية،  ميزة  تكسبها   التي  القوية

 . املؤسسات واستمرار لبقاء الدافعة القوة هم واملهارات املعرفة ذوي

 موضوعات البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة :  -2/2 

  عىل  الردود وجاءت ذلك، عن  سؤاهلم  تم   الدراسة، عينة  عليها   حصلت التى التدريبية الربامج  موضوعات عىل  للتعرف      

 (1) رقم  الشكلو(  3) رقم باجلدول مبني هو ما  نحو

 ( موضوعات البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة3الجدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرارات  موضوعات الربامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة

 % 100 175 برامج تدريبية خاصة بتخصص مكتبات ومعلومات 

 % 11.4 20 برامج تدريبية خاصة بتنمية املوارد البرشية واملهارات احلياتية            

 % 10.3 18 برامج أخرى 
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 ( موضوعات البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة1رقم ) الشكل 

 أساس  هى  ومعلومات  مكتبات   بتخصص   اخلاصة  التدريبية  الربامج  إىل(  1)  رقم  والشكل(  3)  رقم  اجلدول  يشري   

 األكاديمية   املكتبات  ىف  معلومات   أخصائي  175  أشار  حيث  الدراسة،  عينة  عليها   حصلت  التى  التدريبية  الربامج  موضوعات

  بتنمية   اخلاصة  التدريبية  الربامج  إىل%  11.4  بنسبة  معلومات  أخصائي  20  أشار  حني  ىف  ذلك،  إىل%  100بنسبة  املنوفية  بجامعة

  18  أشار  حني  ىف   عملهم،  أثناء  عليها   حصلوا  التى  التدريبية  الربامج  موضوعات  ضمن  من  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد

  وعن  املرصى، املعرفة بنك استخدام عن  دورات :وهى ،أخرى تدريبية برامج عىل  حصلوا أهنم% 10.3 بنسبة معلومات أخصائي

 ، ICDL  آىل  حاسب  قيادة   ودورات  آىل،  حاسب  صيانة  ودورة  مواقع،   تصميم  ودورة  ،  FLS  املكتبات  إلدارة  املستقبل  برنامج

 .اإلنجليزية اللغة تعلم ىف دوراتو

  الكوادر   وإعداد  تنمية  ىف  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  عن  للمسئولني  األعظم  االهتامم  أن  ذلك  من  ونستنتج    

 األشخاص  ُتساعد  كوهنا   ىف  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد  تنمية  دورات  ألمهية  إدراك  أي  هناك  وليس  املهنية،  التنمية  هو  البرشية

 التي   الذات  وإدارة  املحيطِة،  الظروف  مع  التأقلم  مهارات  وتنمية  اآلخرين،  مع  بفعالية  والتواصل  بعناية،  مدروسة  قراراٍت   اختاذ  عىل

  وإدارة   حدوثها،  عند   عليها   والتغّلب  األزمات،  ف  الوقوع  وتفادي  بإجيابية،  اآلخرين   مع  والتعامل  والنجاح   التقّدم   إىل  تؤدي

  حيقق  بام وتنظيمه الوقت إدارة وكيفية بفاعلية، اآلخرين مع والتواصل خارجه، أو العمل ىف سواء الضغوط ومواجهة االنفعاالت

 .   واإلنتاجية الكفاءة درجات أعىل

 مجاالت دورات تنمية الموارد البشرية والمهارات الحياتية التى حصل عليها أفراد الدراسة من قبل: -2/3

  تم   قبل  من  الدراسة  عينة  عليها   حصلت  التى  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد  بتنمية  اخلاصة  الدورات  عىل  للتعرف   

  وتنمية الفعال، االتصال مهارات ىف  دورات عىل  حصلوا قد ماتمعلو أخصائي 20 نإ: يىل كام النتائج وجاءت ذلك، عن  سؤاهلم

  الضغوط  وإدارة  االبتكارى،  التفكري  جمال  ىف  العاملني   مهارات  وتنمية  األزمات،  وإدارة  للعاملني،  واإلرشافية  القيادية  املهارات

 .والتحدى التميز وطرق الذهنية، اخلرائط ىف ودورة الوقت، وإدارة داء، األ مستوى وحتسني العاملني  وحتفيز الوظيفى، والرصاع

برامج تدريبية خاصة 

بتخصص مكتبات 

ومعلومات, 175

برامج تدريبية خاصة بتنمية 

الموارد البشرية والمهارات 

الحياتية           , 30

برامج أخرى, 32
برامج تدريبية خاصة بتخصص مكتبات

ومعلومات

برامج تدريبية خاصة بتنمية الموارد البشرية

والمهارات الحياتية           

برامج أخرى
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عليها عينة الدراسة من   تمدى تحقق اإلفادة من دورات تنمية الموارد البشرية والمهارات الحياتية التى حصل -2/4

 قبل فى عملهم:

  الدراسة   عينة  عليها   حصلت  التى   احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد  تنمية  دورات  من  عدمها   من  اإلفادة  حتقق  عىل  للتعرف   

 ( . 4) رقم باجلدول مبني  هو  ما  نحو  عىل الردود وجاءت ذلك، عن  سؤاهلم تم عملهم ىف قبل من

  ( مدى تحقق اإلفادة من دورات تنمية الموارد البشرية والمهارات الحياتية4الجدول رقم )

 عينة الدراسة من قبل فى عملهم  التى حصلت عليها 

مدى حتقق اإلفادة من دورات تنمية املوارد البرشية واملهارات احلياتية التى حصل عليها عينة الدراسة من قبل   التكرارات  النسبة املئوية 

 ىف عملهم  

 نعم  18 % 90

 ال 2 % 10

 املجموع 20 % 100

  البرشية   املوارد  بتنمية  خاصة  دورات  عىل  حصلوا   الذين  معلومات  أخصائي  20  من  فردا  18  إىل(  4)  رقم  اجلدول  يشري     

  ىف  قبل  من  عليها   حصلوا  التى  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد   تنمية  دورات  من  اإلفادة%  90  بنسبة  حققوا  احلياتية  واملهارات

 التى  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد   تنمية  دورات  من  اإلفادة  حيققا   مل  أهنام%  10  بنسبة  الدراسة  عينة  من   2  ذكر  حني  عملهم،ىف

 . عملهم  ىف قبل  من عليها  حصال

  احلياتية   واملهارات  البرشية  املوارد  تنمية  دورات  من  اإلفادة  حققوا  ممن  معلومات  أخصائي  18  لعدد  موجه  سؤال  جاء  وقد   

  طرق : )يىل  كام  اإلجابات   فجاءت  الدورات  هذه  من  اإلفادة  أوجه  من  نقاط  ةثالث  ذكر   عن  عملهم،  ىف  قبل  من  عليها   حصلوا  التى

  اآلخرين،   مع  االتصال  ومهارات  وطرق  اجلسد،  لغة  ومعرفة  عليها،   والتغلب  املختلفة  الضغوط   حتت  والعمل  اآلخرين،  مع  التعامل

  الضعف  نقاط  وحتديد  الفعالة،  واملشاركة  الوقت،  إدارة  وكيفية  الذات،  وتنمية  دائهم،أ  مستوى ورفع  العاملني  حتفيز  طرق  ومعرفة

 . القوة نقاط من واإلفادة والقصور

 ثالثا / أهداف البرامج التدريبية التى تم الحصول عليها ومزاياها:

نظرا لطبيعة هذه الدراسة، وطبيعة موضوع البحث وهو دراسة االحتياجات التدريبية اخلاصة باملهارات احلياتية لدى      

التى تعدها املكتبات ي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعيأخصائ التدريبية  ة املنوفية، فإن معرفة األهداف املعلنة للربامج 

ي املعلومات هبا، وهل ترتبط هذه األهداف باالحتياجات املتغرية للعمل ىف املكتبات األكاديمية  ياألكاديمية بجامعة املنوفية ألخصائ

عىل الربامج التدريبية ىف املكتبات األكاديمية؟ سيفيد بصورة كبرية    ؟ وما املزايا التى يتم احلصول عليها بعد حصول عينة الدراسة 

 جدا ويثرى موضوع الدراسة. 

 األهداف المعلنة للبرامج التدريبية التى تضعها جهة العمل لعينة الدراسة بها:  -3/1

  عن   الدراسة  عينة   سؤال  تم  هبا،  الدراسة  لعينة  العمل  جهة  تضعها   التى  التدريبية  للربامج  املعلنة  األهداف  عىل  للتعرف      

 ( . 5) رقم باجلدول مبني هو ما  نحو عىل الردود وجاءت املعلنة، األهداف هذه
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 (األهداف المعلنة للبرامج التدريبية التى تضعها جهة العمل لعينة الدراسة بها5الجدول رقم )

 التدريبية التى تضعها جهة العمل لعينة الدراسة هبا األهداف املعلنة للربامج  التكرارات  النسبة املئوية 

 تطوير املعارف واملهارات وتغيري االجتاهات للعاملني هبا                                           - 123 % 89.8

 التطوير املستمر للعاملني هبا                     - 100 % 73

 مواكبة املستجدات ىف حميط العمل                 - 46 % 33.6

 املتوسط حسابى  89.7 -

 االنحراف معيارى 32.3 -

 باملكتبات  معلومات  أخصائي  123  لـ  32.3  معيارى  وانحراف  ،  89.7حسابى  بمتوسط(  5)  رقم   اجلدول  يشري       

  للربامج   املعلنة  األوىل  األهداف  من  هبا   للعاملني  االجتاهات  وتغيري  واملهارات  املعارف  تطوير  بأن  أقروا%  89.8  بنسبة  األكاديمية

  أخصائي   100  أقرها   والتى  هبا   للعاملني  املستمر  التطوير  هدف  الثانية  املرتبة  ىف  وجاء  هلم،  العمل  جهة  تضعها   التى  التدريبية

  46  ذلك   وأقر   ،%33.6  بنسبة  الثالثة  املرتبة  ىف   العمل  حميط  ىف   املستجدات  مواكبة  هدف  جاء  حني   ىف   ،%  73  بنسبة  معلومات

 . األكاديمية باملكتبات معلومات أخصائي

 مجيع ف العمل عىل القادرة العاملة للقوى  واملهارات والقدرات  املعرفة زيادة:  بأنه  التدريب  تعريف  مع   يتفق  وهذا    

 أهداف  مع  يتفق  وكذلك  ،  م(2003)إبراهيم ،  خمتلفة اختبارات من جيري ما  ضوء ف  واختيارها  انتقاؤها  تم والتي املجاالت

  واملعارف والقدرات املهارات وحتسني وصقل  العمل، لصالح جديدة سلوكية واجتاهات أنامطا  املتدرب إكساب  وهى  التدريب

 – اإلنسانية العالقات– االتصاالت – اإلدارة تنمية – املهارات – يشء كل ف األفراد تنمية  : أي  م(2001)حمريق،املتدرب  لدى

أن  ،   م(2013)عمر ،.مؤسساهتم تنمية عىل يساعد بام فرادلأل  خمطط تغيري أحداث: أي كلام كانت أهداف    هونستنتج من ذلك 

الربامج التدريبية معلنة ىف أماكن العمل دل ذلك عىل وجود خطة تدريبية سليمة قائمة عىل احتياجات تدريبية فعلية وفقا ألساليب 

                                                           منهجية صحيحة.

 عمل عينة الدراسة باالحتياجات المتغيرة للعمل:مدى ارتباط األهداف المعلنة للتدريب فى جهة  -3/2  

   سؤال   ،تم  للعمل  املتغرية  باالحتياجات  الدراسة  عينة  عمل  جهة  ىف  للتدريب  املعلنة  األهداف  ارتباط   مدى  عىل  للتعرف   

 ( . 6) رقم باجلدول مبني  هو ما  نحو  عىل الردود وجاءت ،  ذلك عن  الدراسة عينة

   ارتباط األهداف المعلنة للتدريب فى جهة عمل عينة الدراسة باالحتياجات المتغيرة للعمل( مدى 6الجدول رقم )

 مدى ارتباط األهداف املعلنة للتدريب ىف جهة عمل عينة الدراسة باالحتياجات املتغرية للعمل  التكرارات  النسبة املئوية 

 ال 143 %   81.7

 نعم  32 %   18.3

 املجموع 175 % 100

  للعمل   املتغرية  باالحتياجات   الدراسة  عينة  عمل  جهة  ىف  للتدريب  املعلنة  األهداف  ارتباط  مدى(  6)  رقم  اجلدول  يوضح    

  بينام  للعمل،  املتغرية  واالحتياجات  األهداف  بني  ارتباط  يوجد  ال   بأنه  يقرون%    81.7  ونسبتهم  معلومات  أخصائي  143  أن  فنجد   ،

 .للعمل املتغرية واالحتياجات األهداف بني  ارتباط  وجودب يقرون% 18.3 ونسبتهم معلومات أخصائي 32
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  التدريب   ألن  للتدريب،  املعلنة  األهداف  وبني  للعمل  املتغرية  االحتياجات  بني   كبرية  فجوة   هناك   أن  ذلك   من  ونستنتج    

  ىف   املتالحقة  للمتغريات  ووفقا   العمل  سوق  الحتياجات  وفقا   واقعية  تدريبية  احتياجات  حتديد  عىل  بناء  يكون  أن  جيب  براجمه  بكل

 .املختلفة العمل جهات وىف العمل سوق

 المزايا التى تحصل عليها عينة الدراسة بعد الحصول على البرامج التدريبية فى جهة العمل: -3/3

  عن   سؤاهلم   تم  العمل،  جهة  ىف  التدريبية  الربامج  عىل   احلصول   بعد  الدراسة  عينة  عليها   حتصل  التى  املزايا   عىل  للتعرف   

  معيارى  وانحراف  ،72.6  حسابى  بمتوسط   ، (2)  رقم  والشكل(  7)  رقم  باجلدول  مبني  هو  ما   نحو  عىل  الردود  وجاءت  ذلك،

 املزايا  أوىل  من   هى  الزمالء  باقى  عن   ومهارة  عرفة م  أكثر  جعلهم  بأن  يقرون%  82.9  ونسبتهم  معلومات  أخصائي  145  أن  34.1

 . العمل جهة  ىف التدريبية الربامج عىل احلصول بعد  عليها  حيصلون  التى

 ( المزايا التى يحصل عليها عينة الدراسة بعد الحصول على البرامج التدريبية فى جهة العمل 7الجدول رقم )

 املزايا التى حتصل عليها عينة الدراسة بعد احلصول عىل الربامج التدريبية ىف جهة العمل  التكرارات  النسبة املئوية 

 جتعلنى أكثر معرفة ومهارة عن باقى الزمالء  145 %   82.9

 املهام    ف انجاز زيادة الدقة 99 %   56.6

 تفيدنى عند الرتقى 62 %   35.4

 العمل  جديدة ف أساليب ابتكار 57 %   32.6

 العمل  وقت ف  تقليل اهلدر 55 %   31.4

 اإلبداع واالبتكار                                               قدرات تنمية 47 %   26.9

 مزايا مادية 43 %   24.6

 املتوسط حسابى  72.6 -

 االنحراف معيارى    34.1 -

   
   ( المزايا التى يحصل عليها عينة الدراسة بعد الحصول على البرامج التدريبية فى جهة العمل2الشكل رقم )

 62 أقر حني ىف  ،%56.6 بنسبة معلومات أخصائي 99 هبا  أقر وقد املهام إنجاز ىف الدقة زيادة ميزة الثانية املرتبة ىف ويأتى   

 معلومات   أخصائي  57أقر   حني   ىف   لدهيم،  الثالثة  املرتبة ىف  تقع   الرتقي   عند   تفيدهم   أهنا   ميزة  بأن%  35.4  بنسبة  معلومات  أخصائي

 تقليل   ميزة  اخلامسة  املرتبة  ىف  جاء  حني  ىف  لدهيم،  الرابعة  املرتبة  ىف  تقع  العمل ف  جديدة أساليب ابتكار  ميزة  بأن%  32.6  بنسبة

  واالبتكار   اإلبداع  قدرات تنمية  ميزة  السادسة  املرتبة  ىف  وجاء  ، %31.4  بنسبة  معلومات  أخصائي  55  أقرها   كام   العمل وقت ف اهلدر
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  بنسبة  معلومات  أخصائي  43  أقرها   وقد  األخرية  املرتبة  ىف  املادية  امليزة  وجاءت  ،%26.9  بنسبة  معلومات  أخصائي  47  أقرها   كام

24.6.% 

 التدريب أنب( توفيق  الرمحن عبد) تعريف مع تتفق  املعلومات يوأخصائ  أقرها  كام امليزات هذه ترتيب أن ذلك من ونستنتج

 نشاط ف فعال أداء لتحقيق اخلربة  بعض  اكتساب خالل من املهارى السلوك أو املعرفة أو االجتاه لتعديل مدروسة عملية"  :هو

 تلبية وف األفراد قدرات تنمية ف بالعمل  اخلاصة املواقف ف العملية هذه من اهلدف ويتمثل األنشطة من جمموعة أو واحد

  أسلوب   عن  عبارة  فالتدريب  ."م(2011،)توفيق  املستقبل وف احلارض  الوقت ف املؤسسة ف العاملني األشخاص احتياجات

 (. Dale ,2003) حمدد هدف  أجل من وذلك وقدراته ومهاراته الفرد معرفة  زيادة بواسطته يتم منظم

 رابعا/ مدى اإلفادة من البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة:

نظرا لطبيعة هذه الدراسة ، وطبيعة موضوع البحث وهو دراسة االحتياجات التدريبية اخلاصة باملهارات احلياتية لدى     

ي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية فيجب أن نتطرق إىل معرفة مدى اإلفادة من الربامج التدريبية التى تم  يأخصائ

الربامج التدريبية التى تم احلصول عىل تطوير العمل إىل األحسن أم ال ؟ وهل هناك معوقات حالت احلصول عليها، وهل ساعدت  

 دون اإلفادة من الربامج التدريبية التى تم احلصول عليها ىف تطوير العمل إىل األحسن  أم ال ؟ 

 مدى إفادة عينة الدراسة من البرامج التدريبية التى تم الحصول عليها:  -4/1

 الردود  وجاءت  ذلك،   عن   سؤاهلم   تم  عليها،   احلصول  تم   التى  التدريبية  الربامج   من   الدراسة  عينة  إفادة  مدى  عىل  لتعرفل      

 ( .8)  رقم  باجلدول مبني  هو ما  نحو  عىل

 ( مدى إفادة عينة الدراسة من البرامج التدريبية التى تم الحصول عليها 8الجدول رقم )

 مدى إفادة عينة الدراسة من الربامج التدريبية التى تم احلصول عليها  التكرارات  النسبة املئوية 

 0%( 100ممتاز )  25 % 14.3

 %( 75جيد جدا ) 82 % 46.9

 %( 75 - %50جيد )  68 % 38.9

 %( 50  -%  25ضعيف )  - -

 %( 0 - % 25ضعيف جدا ) أقل من  - -

 ال أستفيد منها عىل اإلطالق                         - - -

 املجموع 175 % 100

%(  75( إىل مدى إفادة عينة الدراسة من الربامج التدريبية التى تم احلصول عليها هو جيد جدا )8يشري اجلدول رقم )    

دى إفادة عينة مل  %  38.9أخصائي معلومات بنسبة    68% إىل ذلك، ىف حني أشار  46.9أخصائي معلومات بنسبة    82حيث أشار  

% 38.9أخصائي معلومات بنسبة  25%( ىف حني أشار 75  -%50صول عليها هو جيد )الدراسة من الربامج التدريبية التى تم احل

 %( . 100هو ممتاز )عليها إىل مدى إفادة عينة الدراسة من الربامج التدريبية التى تم احلصول  

هو جيد جدا    ونستنتج من ذلك أن أكثر نسبة إفادة من من تطبيق واتس آب من الربامج التدريبية التى تم احلصول عليها    

عينة الدراسة بدرجة كبرية من الربامج التدريبية التى تم احلصول    استفادة%(، وهذا يدل عىل  100%(، وأقلها هو ممتاز بنسبة )75)

نسبة إىل  الوصول  عدم  إىل  أدى  القصور  بعض  هناك  ولكن  األكاديمية 100عليها،  املكتبات  عن  املسئولون  يعمل  أن  %، وجيب 
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ي املعلومات الفعلية لتحقيق  ي ارتفاع الفائدة من التدريب والعمل عىل حتديد االحتياجات التدريبية ألخصائبجامعة املنوفية عىل 

 أقىص درجة إفادة ممكنة من الربامج التدريبية . 

 

 مدى مساعدة البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة على تطوير العمل إلى األحسن: -4/2

  سؤاهلم   تم  األحسن،  إىل  العمل  تطوير  عىل  الدراسة  عينة  عليها   حصلت  التى  التدريبية  الربامج  مساعدة  مدى  عىل  للتعرف   

 ( 9) رقم باجلدول مبني هو ما   نحو عىل الردود وجاءت ذلك، عن

 ( مدى مساعدة البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة على تطوير العمل إلى األحسن 9الجدول رقم )

 مدى مساعدة الربامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة عىل تطوير العمل إىل األحسن التكرارات  النسبة املئوية 

 نعم  134 % 76.6

 ال 41 % 23.4

 املجموع 175 % 100

  بأن   أقروا  معلومات  أخصائي  134  عددهم  وبلغ%  76.6  بواقع   الدراسة  عينة  من  كبرية  نسبةل(  9)  رقم   اجلدول  أشار   

 معلومات  أخصائي  41  وعددهم%  23.4  نسبة  حني  ىف  األحسن،  إىل  العمل  تطوير  عىل  تساعد  عليها   حصلوا  التى  التدريبية  الربامج

 .  األحسن إىل العمل تطوير عىل  تساعد ال عليها   حصلوا التى التدريبية الربامج بأن أقروا

 عىل  قدراهتم حتسني ف مساعدهتم  ىف  للعاملني  التدريب  أمهية  عن  دراستها   ىف(  حممد  نصرية  مهنة)  ماذكرته  مع   يتفق  وهذا   

 ثقة يكسبهم  وكذلك  مسئوليات، وحتمل الوظيفي،  بمستواهم واالرتقاء تواجههم، التي املشكالت وحل  القرارات، اختاذ

  بيئة  مع والتفاعالت االتصال مهارات تطوير ف  يساعدهم  وكذلك  اآلخرين، عىل االعتامد دون من العمل عىل وقدرة بأنفسهم

 م(. 2014)حممد ، .العملية حياهتم ف التكيف عىل والقدرة املرونة أيضا  لدهيم التدريب وينمي الفاعل، األداء حيقق بام العمل

 معوقات اإلفادة من البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة فى تطوير العمل إلى األحسن: -4/3

 العمل   تطوير  ىف  الدراسة  عينة  عليها   حصلت  التى  التدريبية  الربامج   من  اإلفادة  دون  حالت  التى  املعوقات  عىل   للتعرف    

  العمل   تطوير  عىل   تساعد  ال   عليها   حصلوا   التى  التدريبية  الربامج  بأن  أقروا   والذين  معلومات  أخصائي  41  سؤال  تم   األحسن،  إىل

،  22أن املتوسط احلسابى الختيار موافق هو    أظهر  الذى(  10)  رقم  باجلدول  مبني  هو   ما   نحو  عىل  الردود  وجاءت  األحسن،  إىل

، واملتوسط احلسابى  5.7، واالنحراف املعيارى هو  13، أما املتوسط احلسابى الختيار غري متأكد فهو  7.3واالنحراف املعيارى هو  

 . 1.6، واالنحراف املعيارى هو 6الختيار معارض هو  

اجلدول أيضا بأن الربامج التدريبية تركز عىل اجلانب النظرى بصورة كبرية واإلقالل من اجلانب العمىل من أهم  ويشري      

املعوقات التى حالت دون اإلفادة من الربامج التدريبية التى حصل عليها عينة الدراسة ىف تطوير العمل إىل األحسن، حيث وافق  

بنسبة    32 بنسبة  يمن أخصائ  4ف حني عارض    % عىل ذلك،78.1أخصائي معلومات  املعلومات  ي  ي أخصائ  5%، وكان  9.8ي 

 %.12.2معلومات غري متأكدين بنسبة 
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 ( المعوقات التى حالت دون اإلفادة من البرامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة فى تطوير العمل إلى األحسن 10الجدول رقم )

ربامج  املعوقات التى حالت دون اإلفادة من ال

عليها عينة الدراسة ىف تطوير  ت التدريبية التى حصل

  العمل إىل األحسن

 اإلختيارات

النسبة    املجموع % معارض % غري متأكد % موافق

 املئوية

الربامج التدريبية تركز عىل اجلانب النظرى   -

 بصورة كبرية واإلقالل من اجلانب العمىل

32 78.1 5 12.2 4 9.8 41 100 % 

نظام العمل ال يساعد عىل تطبيق ما تم التدريب   -

 عليه

19 46.3 16 39.1 6 14.6 41 100 % 

 % 100 41 19.5 8 43.9 18 36.9 15 حماربة الزمالء ىف العمل للتغيري  -

 - - - 6 - 13 - 22 املتوسط حسابى 

 - - - 1.6 - 5.7 - 7.3 االنحراف املعيارى

% إىل نظام العمل ال يساعد عىل تطبيق ما تم التدريب عليه من أهم املعوقات 46.3أخصائي معلومات بنسبة    19كام أشار     

 6التى حالت دون اإلفادة من الربامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة ىف تطوير العمل إىل األحسن، ف حني عارض  

 %.39.1أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة  16ن %، وكا 14.6ي معلومات بنسبة يأخصائ

% إىل حماربة الزمالء ىف العمل للتغيري من أهم املعوقات التى حالت دون 36.9أخصائي معلومات بنسبة    15كام أشار       

ي معلومات يصائأخ  8اإلفادة من الربامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة ىف تطوير العمل إىل األحسن ، ف حني عارض  

 %.43.9أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة  18%، وكان 19.5بنسبة 

ونستنتج من ذلك أنر من أهم املعوقات التى حالت دون اإلفادة من الربامج التدريبية التى حصلت عليها عينة الدراسة     

بصورة كبرية واإلقالل من اجلانب العمىل، وهذا يتفق    الربامج التدريبية عىل اجلانب النظرى  تركيزىف تطوير العمل إىل األحسن هو  

الدورة التدريبية نظرية جدا فقد يكون املدرب عىل دراية باخللفية النظرية ملوضوع   :مع أهم أسباب فشل الربامج التدريبية وهو

)أمهية التدريب    حيتاجها املتدربونالتدريب ولكنه ليس له خربة عملية ف املوضوع ومن َثمر يفشل ف تنمية املهارات العملية التي  

 . م(2016والدورات التدريبية ىف املؤسسات، 

 
 خامسا/ االحتياجات التدريبية المستقبلية الخاصة بتنمية الموارد البشرية :

ىف هذه اجلزئية من الدراسة سنتطرق إىل حتديد االحتياجات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية بجهة العمل، والطرق      

التى تم استخدامها ىف جهة العمل لتحديد هذه االحتياجات التدريبية، والربامج التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى سوف  

دريبية فيها، والطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد يتم إعداد دورات ت

البرشية التى يريدون احلصول عليها، والصفات التى جيب أن يتمتع هبا مدرب تنمية املوارد البرشية لكى تتحقق الفائدة القصوى  

 دائهم أثناء احلصول عىل الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية.أينة الدراسة لتقييم  من التدريب، والطرق التى يرغيها ع
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إسهام الدورات التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية فى رفع الجدارات )القدرات المعرفية والمهارية  -5/1

 واالتجاهات( الخاصة بعينة الدراسة فى مجال العمل:

اجلدارات  للتعرف عىل     البرشية ىف رفع   املوارد  بتنمية  التدريبية اخلاصة  الدورات  إسهام  الدراسة ىف  عينة  نظر    : وجهة 

)القدرات املعرفية واملهارية واالجتاهات( اخلاصة بعينة الدراسة ىف جمال العمل تم سؤاهلم عن ذلك، وجاءت الردود عىل نحو ما  

 (. 11هو مبني باجلدول رقم )

)القدرات المعرفية والمهارية واالتجاهات(  : إسهام الدورات التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية فى رفع  الجدارات  (11الجدول رقم )

 الخاصة بعينة الدراسة فى مجال العمل

رفية واملهارية واإلجتاهات(  إسهام الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية ىف رفع اجلدارات )القدرات املع التكرارات  النسبة املئوية 

 اخلاصة بعينة الدراسة ىف جمال العمل 

 نعم  163 % 93.1

 ال 12 % 6.9

 املجموع 175 % 100

% أقروا بأن الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد  93.1أخصائي معلومات بنسبة    163( إىل  11يشري اجلدول رقم )      

أخصائي    12)القدرات املعرفية واملهارية واالجتاهات( اخلاصة هلم ىف جمال العمل، ىف حني أقر    :البرشية تسهم ىف رفع  اجلدارات

)القدرات املعرفية    :ن الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية ال تسهم ىف رفع  اجلدارات% أقروا بأ6.9معلومات بنسبة  

 واملهارية واالجتاهات( اخلاصة هلم  ىف جمال العمل. 

الدراسة لدهيم وعي بأمهية دورات تنمية املوارد البرشية  93.1ونستنتج من ذلك أن      معارف   أهنا تكسبهمب% من عينة 

فالتدريبومهارا اجتاهاهتم،  وتغري  وظيفته، ف مبارشة تساعده معلومات من املتدرب إليه  حيتاج ما  يغطي أن  جيب ت   أداء 

 القرارات، املشكالت، واختاذ حتليل ف  الكيل املتمثلة التصور مهارات  أو  الذهنية الفنية، واملهارات ومهارات، مثل: املهارات

 والدفاع  املنظمة، سياسة تأييد خالل واجتاهات إجيابية من اإلنسانية ، االجتامعات، واملهارات وإدارة سرتاتيجي، اإل والتخطيط

والرؤساء، مع والتعاون عنها  ،اجلامعي العمل روح وتنمية الزمالء  ،2009)سلطان  له عالقة والشعور م(  ما  بكل   باملسئولية 

 إنتاجية املكتبة واخلدمات التى تقدمها  ومن ّثمر  إنتاجيتهم، من  ويرفع العمل، ف أدوارهم، ومهاراهتم يطور  مما  بالعمل مبارشة

 .ككل

البرامج التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية التى ترغب عينة الدراسة فى إعداد دورات تدريبية فيها   -5/2

 وتحسين جداراتهم :

البرشية     املوارد  بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الربامج  عىل  فيها   للتعرف  تدريبية  دورات  إعداد  ىف  الدراسة  عينة  ترغب  التى 

 (. 12وحتسني جداراهتم  تم سؤاهلم عن ذلك، وجاءت الردود عىل نحو ما هو مبني باجلدول رقم )

  دورات   إعداد  ىف  الدراسة  عينة  ترغب  التى  البرشية  املوارد  بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الربامج(  12)  رقم   اجلدول  يوضح  

  العمل   وضغوط  الوقت  إدارة  دورة  : األوىل  املرتبة  ىف  جاء  قدف  ،(  واالجتاهات  واملهارات،  املعارف،)  : جداراهتم  وحتسني  فيها   تدريبية

  أخصائي   112  منهم  معلومات  أخصائي  154  عددهم  وبلغ%  88  بواقع  األكاديمية  للمكتبات  واخلارجية  الداخلية  البيئة  داخل
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  يوم   ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  18.2  بنسبة  معلومات  أخصائي  28و  أيام،  ثالثة  ملدة  ةالدور  هذه  يريدون%  72.7  بنسبة  معلومات

 %.3.3 بنسبة معلومات ييأخصائ 5و يومني، ملدة الدورة هذه يريدون% 5.8 بنسبة معلومات ييأخصائ 9و واحد،

 ( البرامج التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية التى ترغب عينة الدراسة 12الجدول رقم )

 فى إعداد دورات تدريبية فيها وتحسين جداراتهم 

 الزمنية الفرتة % التكرارات  التدريبى الربنامج  اسم

  6 ملدة واحد يوم

 ساعات 

  18 ملدة  أيام ثالثة ساعة   12 ملدة يومان

 ساعة

   ملدة أيام أربعة

 ساعة   24

 التكرارا % التكرارات  % التكرارات 

 ت

 % التكرارات  %

  العمل وضغوط الوقت إدارة

  واخلارجية  الداخلية البيئة داخل

 األكاديمية  للمكتبات 

154 88 28 18.2 9 5.8 112 72.7 5 3.3 

  تقديم ىف  اإلبداعى التفكري

 للمستفيدين املكتبية اخلدمات

122 69.7     24 19.7 98 80.3 

  ييألخصائ  اإلجيابية البصمة

 اآلخرين عىل والتأثري املعلومات

 (املستفيدين)

112 64   10 8.9 58 51.8 44 39.3 

  عند الذات وتطوير التغري منهجية 

 املعلومات  ي يأخصائ

110 62.9   15 13.6 76 69.1 19 17.3 

  النجاح  رحلة وبداية الذات إدارة

  أخصائي  تطوير ىف ودورها

 املعلومات 

109 62.3 66 60.6 25 22.9 18 16.5   

  جودة ىف  ودورها احلياتية املهارات

 املعلوماتية  اخلدمات

108 61.7 17 15.7 9 8.3 7 6.5 75 69.5 

  ييأخصائ عند السعادة مفاتيح 

 املعلومات 

105 60 79 75.2     26 24.8 

  الفعال االتصال  مهارات

  االتصال  عملية ومعوقات

  ي يأخصائ لدى التوتر وختفيف

 األكاديمية  باملكتبات   املعلومات

101 57.7   10 9.9 87 86.1 4 4 

 والذاتى املعلوماتى التسويق

  البيئة  ىف  املعلومات ييألخصائ 

 اخلارجية

99 56.6 5 5.1 8 8.1 10 10.1 76 76.7 

  122 عددهم  وبلغ%  69.7 بواقع للمستفيدين املكتبية اخلدمات تقديم  ىف اإلبداعى التفكري دورة :الثانية املرتبة ىف وجاء   

  معلومات  أخصائي  24و  أيام،  أربعة  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%    80.3  بنسبة  معلومات  أخصائي  98  منهم  معلومات  أخصائي

 .أيام ثالثة ملدة الدورة هذه يريدون% 19.7 بنسبة

  وبلغ %    64  بواقع (املستفيدين)اآلخرين  عىل  والتأثري  املعلومات  ييألخصائ  اإلجيابية  البصمة  دورة  :الثالثة  املرتبة  ىف  وجاء   

 أخصائي   44و  أيام،  ثالثة  ملدة   الدورة  هذه يريدون%   51.8  بنسبة   معلومات  أخصائي  58  منهم   معلومات  أخصائي  112  عددهم 

 .يومني  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  8.9  بنسبة  معلومات  ييأخصائ   10و  أيام،  أربعة  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  39.3  بنسبة  معلومات
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  110  عددهم   وبلغ%    62.9  بواقع  املعلومات  ييأخصائ  عند الذات  وتطوير التغري  منهجية  دورة  : الرابعة  املرتبة  ىف   وجاء    

  بنسبة  معلومات  أخصائي  19و  أيام،  ثالثة  ملدة  الدورة  ههذ  يريدون%    69.1  بنسبة  معلومات  أخصائي  76  منهم  معلومات  أخصائي

 . يومني ملدة الدورة هذه يريدون% 13.6 بنسبة معلومات أخصائي 15و أيام، أربعة ملدة الدورة هذه يريدون% 17.3

  62.3  بواقع  املعلومات  ييأخصائأداء    تطوير  ىف  ودورها   النجاح  رحلة  وبداية  الذات  إدارة  دورة  :اخلامسة  املرتبة  ىف   وجاء    

  25و  ،   واحد  يوم  ملدة الدورة هذه  يريدون%  60.6  بنسبة  معلومات  أخصائي  66  منهم  معلومات  ييأخصائ  109  عددهم وبلغ%  

  الدورة   هذه  يريدون%  16.5  بنسبة  معلومات  أخصائي  18و  يومني،   ملدة   الدورة  هذه  يريدون%  22.9  بنسبة  معلومات  أخصائي

 .أيام ثالثة ملدة

  108  عددهم   وبلغ%    61.7  بواقع  املعلوماتية  اخلدمات  جودة  ىف   ودورها   احلياتية  املهارات  دورة  :السادسة  املرتبة  ىف   وجاء   

 معلومات  أخصائي  17و   أيام،  أربعة  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  69.5  بنسبة  معلومات  أخصائي  75  منهم  معلومات  ييأخصائ

  7و  يومني،  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  8.3  بنسبة  معلومات  ييأخصائ  9و  واحد،  يوم  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  15.7  بنسبة

 .أيام ثالثة ملدة الدورة هذه يريدون% 6.5 بنسبة معلومات ييأخصائ

  أخصائي  105  عددهم  وبلغ%    60  بواقع  املعلومات  ي يأخصائ  عند  السعادة  مفاتيح  دورة  :السابعة  املرتبة  ىف  وجاء   

% 24.8  بنسبة  معلومات  أخصائي  26و  واحد،  يوم  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  75.2  بنسبة  معلومات  أخصائي  79  منهم  معلومات

 .  أيام أربعة ملدة الدورة هذه يريدون

  ييأخصائ  لدى  التوتر  وختفيف   االتصال  عملية   ومعوقات  الفعال  االتصال  مهارات  دورة  :الثامنة  املرتبة  ىف   وجاء    

% 86.1  بنسبة  معلومات  أخصائي  87  منهم  معلومات  أخصائي  101  عددهم  وبلغ%    57.7  بواقع  األكاديمية   باملكتبات  املعلومات

  معلومات  ييأخصائ  4و  يومني،   ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  9.9  بنسبة  معلومات  ييأخصائ  10و  ،  أيام  ثالثة  ملدة  الدورة  هذه  يريدون

 . واحد يوم ملدة  الدورة هذه يريدون% 5.1 بنسبة معلومات ييأخصائ 5و أيام، أربعة ملدة الدورة هذه يريدون% 4 بنسبة

  وبلغ%  56.6  بواقع  اخلارجية  البيئة  ىف  املعلومات  ييألخصائ  والذاتى  املعلوماتى  التسويق  دورة  :التاسعة  املرتبة  ىف  وجاء    

 ي يأخصائ  10و  ،  أيام  أربعة  ملدة  الدورة   هذه   يريدون %  76.7  بنسبة  معلومات  أخصائي  76  منهم  معلومات  أخصائي  99  عددهم 

 .يومني   ملدة  الدورة  هذه  يريدون %  8.1  بنسبة  معلومات  ييأخصائ  8و  ،  أيام  ثالثة  ملدة  الدورة  هذه  يريدون%  10.1  بنسبة  معلومات

  الذات،   إدارة  دورة  : وهى  واحدا،   يوما   تكون  بأن  الدراسة   عينة  غالبية  أرادت  دورات  هناك  أن   أيضا   ذلك  من   ونستنتج    

 ودورة  العمل،  وضغوط  الوقت  إدارة  :وهى  أيام  ثالثة  تكون  بأن  الدراسة  عينة  غالبية  أرادت  دورات  وهناك  السعادة،  مفاتيح  ودورة

  عملية   ومعوقات  الفعال  االتصال  مهارات   ودورة  الذات،  وتطوير  التغري  منهجية  ودورة  اآلخرين،  عىل  والتأثري  اإلجيابية  البصمة

  ودورة  اإلبداعى،  التفكري  دورة  :وهى  أيام  أربعة  تكون  بأن  الدراسة  عينة  غالبية  أرادت  دورات  وهناك  ،   التوتر  وختفيف  االتصال

 . والذاتى املعلوماتى التسويق ودورة احلياتية، املهارات
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التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية  الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها عينة الدراسة فى الدورات  -5/3

 التى يرغبون فى الحصول عليها:

  البرشية   املوارد  بتنمية   اخلاصة  التدريبية  الدورات  ىف  الدراسة  عينة  تفضلها   التى  التدريبية  واألساليب  الطرق  عىل  للتعرف   

  رقم  باجلدول مبني هو ما  نحو عىل الردود وجاءت ذلك، عن سؤاهلم تم لدهيم، اجلدارات وحتسني عليها   احلصول ىف يرغبون التى

، أما املتوسط احلسابى الختيار غري متأكد فهو  33.5، واالنحراف املعيارى هو 105متوسط حسابى الختيار موافق هو ب(.  13)

 . 16.8 ، واالنحراف املعيارى هو 31.2، واملتوسط احلسابى الختيار معارض هو 19.1، واالنحراف املعيارى هو 38.8

النقاش  وكذلك يشري اجلدول إىل      الدورات  مجاعات  الدراسة ىف  التى تفضلها عينة  التدريبية  الطرق واألساليب  أفضل 

% عىل  86.3أخصائي معلومات بنسبة    151التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها، حيث وافق  

%، ويرجع 10.3أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة    18%، وكان  3.4املعلومات بنسبة  ي  يمن أخصائ  6ذلك، ف حني عارض  

نه أسلوب تدريبي يتم فيه طرح موضوع ما من قبل املدرب، وتتم مناقشته بشكل تشاركي مع املشاركني والوصول إىل ألذلك  

األسئلة املفتوحة، واألسئلة    :ني من األسئلةاستنتاجات ومقرتحات تغني هذا املوضوع، عند إجراء املناقشات يتم استخدام نوع 

 . م(2014)دليل املدرب،املغلقة

 ( الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها عينة الدراسة 13الجدول رقم )

 فى الدورات التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية التى يرغبون فى الحصول عليها

تفضلها عينة  الطرق واألساليب التدريبية التى 

الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية  

  املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها

 ختياراتاال

 النسبة  املئوية املجموع % معارض % غري متأكد % موافق

 % 100 175 3.4 6 10.3 18 86.3 151 مجاعات النقاش  -

 % 100 175 4 7 13.1 23 82.9 145 ورش العمل               -

 % 100 175 11.4 20 9.1 16 79.4 139 العصف الذهنى  -

 % 100 175 6.9 12 17.1 30 76 133 دراسة احلالة             -

 % 100 175 16 28 13.1 23 70.9 124 املحارضات           -

 % TPS  102 58.3 33 18.9 40 22.9 175 100)فكر ثم شارك ثم ناقش) -

 % 100 175 25.7 45 23.4 41 50.9 89 التحدث عن قصة  -

 % 100 175 25.1 44 28 49 46.9 82 لعب األدوار -

 % 100 175 21.1 37 37.1 65 41.7 73 التكليفات  -

 % 100 175 32 56 29.7 52 38.3 67 املحاكاة   -

 % 100 175 27.4 48 44 77 28.6 50 املناظرة -

 - - - 31.2 - 38.8 - 105 املتوسط احلسابى 

 - - - 16.8 - 19.1 - 33.5 االنحراف املعيارى

ثانى أفضل الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها   ورش العمل% إىل  82.9أخصائي معلومات بنسبة    145كام أشار       

ي يأخصائ  7عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها ، ف حني عارض  

 %. 13.1أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة  23%، وكان 4معلومات بنسبة 

أشار        م  139كام  بنسبة  أخصائي  إىل  79.4علومات  الذهنى%  التى    العصف  التدريبية  واألساليب  الطرق  أفضل  ثالث 

التى يرغبون ىف احلصول عليها ، ف حني عارض     20تفضلها عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية 
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بنسبة   معلومات  متأكدين    16%، وكان  11.4أخصائي  معلومات غري  ذلك  9.1بنسبة  أخصائي  هذا األسلوب  أل%، ويرجع  ن 

يستخدم بكثرة ف توليد األفكار والتشجيع عىل االبتكار حيث يتم تقديم موضوع أو مشكلة للمتدربني ويطلب منهم حلها، ويتم  

قديم  للعصف الذهني هو تشجيع ت املبدأ األسايستشجيعهم عىل طرح أفكارهم بكل حرية للوصول إىل أفكار أو حلول مناسبة، و

أفكار جديدة لذلك فإن التقييم واحلكم عىل األفكار ال يتم إال بعد احلصول عىل قدر جيد منها، لذلك البد من تسجيل كل األفكار 

 . م(2014)دليل املدرب ، .هو تشجيع الكل عىل املشاركة دون حتديد أو متييز واملبدأ الثاين املقدمة وإعدادها للنقاش فيام بعد،  

رابع أفضل الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها عينة    دراسة احلالة% إىل  76أخصائي معلومات بنسبة    133كام أشار     

أخصائي معلومات   12الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها ، ف حني عارض

ن هذا األسلوب التدريبى عبارة عن عرض أل%، ويرجع ذلك  17.1معلومات غري متأكدين بنسبة  أخصائي    30%، وكان  6.9بنسبة  

البيئة املحيطة ويطلب من املتدربني وضع احللول هلذه املشكلة، ودراسة   التى يفضل أن تكون واقعية من  مشكلة من املشكالت 

ن ىف كثري من األحيان كتابة حاالت ومهية تأخذ طابع  احلالة كأسلوب تدريبى ليس من الرضورة أن تكون حالة واقعية، بل يمك

عند   األفضل  تكون  احلالة  دراسة  فإن  ما،  ملوضوع  األساسية  املعلومات  توصيل  ف  فاعلية  أكثر  املحارضة  تكون  فبينام  الواقعية، 

 التدريبية ألساليبا من يعد  أنه األسلوب هذا  مزايا  ومن  م(2012)األكلبى ،  استخدامها لتطبيق تلك املعارف حول املوضوع 

 ( . Mondy & Premeaut, 2002)             املتدربني جانب املشاركة من من عال قدر لتوفر وذلك ، الفعالة

خامس أفضل الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها    املحارضات% إىل  70.9أخصائي معلومات بنسبة    124كام أشار     

أخصائي   28اصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها ، ف حني عارض  عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخل

 تدريبي ن املحارضات أسلوبأل%، ويرجع ذلك 13.1أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة  23%، وكان 16معلومات بنسبة 

 ف املتدربني من كبري عدد  عىل مرتب ومنسق بشكل معني موضوع  عن واملعلومات احلقائق واألفكار خالله  من تعرض مبارش

هي أحد أكثر األساليب شيوعًا ف عرض املعلومات ف املجموعات الكبرية، االتصال غالبا يكون ف اجتاه واحد عند  و  ،واحد وقت

شعالن ،  م( )2015)شعالن ،تقديم املحارضة ينصت احلضور ويسجلون النقاط وعادة ما يتم طرح األسئلة بعد هناية املحارضة

 .م(2015

سادس أفضل الطرق واألساليب  TPS) فكر ثم شارك ثم ناقش )% إىل  58.3أخصائي معلومات بنسبة    102كام أشار     

التدريبية التى تفضلها عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها ، ف حني  

 %. 18.9أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة  33%، وكان 22.9لومات بنسبة أخصائي مع 40عارض 

سابع أفضل الطرق واألساليب   التحدث عن قصة )رسد قصة(% أن  50.9أخصائي معلومات بنسبة    89ىف حني ذكر     

التدريبية التى تفضلها عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها، ف حني  

ن هذا  أل%، ويرجع ذلك  23.4أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة    41%، وكان  25.7أخصائي معلومات بنسبة    45عارض  

برسد قصة غري مكتملة ويرتك املتدربني يتصورون احلل، وهي من األساليب املحببة   وب التدريبى يعتمد عىل أن يقوم املدرب  األسل

ف التدريب، وترسخ املفاهيم واألفكار بشكل قوي ف أذهان املتدرب وتقوي ملكة االبتكار واخليال لديه، إال أهنا تتطلب إعدادا  

 .م(2014)دليل املدرب ، م فهم للمغزى احلقيقي منها جيدا وإال صار هناك لبس وعد
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ثامن أفضل الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها    لعب األدوار% أن  46.9أخصائي معلومات بنسبة    82ىف حني ذكر     

أخصائي   44عارض  عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها ، ف حني  

ن هذا األسلوب التدريبي يقوم  أل%، ويرجع ذلك 28أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة  49%، وكان 25.1معلومات بنسبة 

فيه املتدربون بأداء وضع افرتايض أو حقيقي أمام احلضور ويتم إعطاء املتدربني اخللفية الرضورية وبعض األفكار حول كيفية تنظيم  

يس هناك حوار أو نص حمدد بل يتم توليد ذلك أثناء لعب األدوار، وبعد هناية العرض يقوم املشاهدون واملشاركون  أدوارهم ولكن ل

فزيون(، ومن ثم  يمعًا بمناقشة األمر، فمعظم الناس معتادون عىل فكرة لعب األدوار من موقع سلبي )مشاهدة العروض عىل التل

يوضح اهتامماهتم، وحيث مشاركتهم الوجدانية وكذلك يطور تلقائيتهم ومهاراهتم    فإن مشاركتهم ف لعب األدوار خالل التدريب

تغيري وتطوير االجتاهات، وتطوير مهارات التفاوض، واستكشاف    :حلل املشكالت، وبوجه خاص يمكن استخدام لعب األدوار ف

 تعزيز التعلم من خالل العمل وارتكاب األخطاء العالقات اإلنسانية الضعيفة، وإظهار اجلوانب االجتامعية والسياسية لألوضاع، و

 م(.2006)توفيق ، 

تاسع أفضل الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها    التكليفات% أن  41.7أخصائي معلومات بنسبة    73ىف حني ذكر   

أخصائي   37ف حني عارض    عينة الدراسة ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها،

ن هذا األسلوب التدريبى من  أل%، ويرجع ذلك  37.1أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة    65%، وكان  21.1معلومات بنسبة  

الفردي، وإثراء   التعلم  تعزيز  التكليفات هبدف  التدريب وتستخدم  قاعة  األساليب األكثر شيوعا حيث إهنا من األنشطة خارج 

 م(. 2014)دليل املدرب ،  .التعلم خارج إطار قاعة التدريبد يومتد

من الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها عينة الدراسة    املحاكاة  % أن38.3أخصائي معلومات بنسبة    67ىف حني ذكر     

أخصائي معلومات بنسبة   56ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها، ف حني عارض

 يقوم ن هذا األسلوب التدريبى يعتمد عىل أن  أل%، ويرجع ذلك  29.7أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة    52%، وكان32

 ولكن العمل، نطاق خارج أيضا  يتم أن التدريب من بالرغم عمله ف يامرسها  أن يتوقع التي األدوات عىل بالتدريب املتدرب

 أثناء التدريب عىل املرتتبة املزايا  حتقيق بإمكانية الطريقة هذه الفرد، وتتميز ظلها  ف يعمل سوف التي الظروف ةحماكا  أو خلق يتم

 زيادة درجة   :ييل ما  عىل ذلك الوظائف، ويرتتب لبعض  الفعلية املامرسة عىل إمكانية املرتتبة املخاطر تقليل إىل باإلضافة العمل

العمل الفعلية، وصقل وسط  املتدربني أخطاء بسبب حتدث قد التي املخاطر جتنب خالل من األمان  لدى التعلم مهارة بيئة 

 هذه تكلفة تعدو ال حيث النفقات، العمل، وخفض  سري عىل التأثري دون للتدريب أمامهم املجال إفساح خالل من املتدربني،

 .م(2014)حممد ،  املتدربني أخطاء بسبب تتلف  قد التي املعدات وإصالحالصيانة   تكاليف تشمل قليلة مبالغ تكون أن إال الطريقة

من الطرق واألساليب التدريبية التى تفضلها عينة الدراسة   املناظرة% أن 28.6أخصائي معلومات بنسبة  50ىف حني ذكر   

أخصائي معلومات بنسبة  48حني عارض  ىف الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون ىف احلصول عليها ، ف 

 %. 44أخصائي معلومات غري متأكدين بنسبة  77%، وكان 27.4
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الطرق التى ترغبها عينة الدراسة لتقييم أدائها أثناء الحصول على الدورات التدريبية الخاصة بتنمية الموارد   -5/4

 البشرية:

  املوارد   بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الدورات   عىل   احلصول  أثناء  أدائها   لتقييم  الدراسة  عينة  ترغبها   التى  الطرق  عىل  للتعرف   

 وانحراف   ،111  حسابى  بمتوسط(  14)  رقم  باجلدول  مبني  هو  ما   نحو  عىل  الردود  وجاءت  ذلك،   عن  سؤاهلم  تم  البرشية

  ،  البرشية املوارد بتنمية اخلاصة التدريبية  الدورات  عىل  احلصول  أثناء أدائها  لتقييم  الدراسة عينة  ترغبها  التى الطرق  ،28.1معيارى

  الدراسة  عينة  ترغبها   التى  الطرق  أهم  من  واألبحاث  التكليفات  أن   يقرون%  82.3  ونسبتهم  معلومات  أخصائي  144  أن  فنجد

 النشاطات   ىف  املشاركة  ثانيةال  املرتبة  ىف  ويأتى  البرشية،  املوارد  بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الدورات  عىل  احلصول  أثناء  أدائها   لتقييم

%  50.9  بنسبة  معلومات  أخصائي  89  أقر  حني  ىف  ،%76  بنسبة  معلومات  أخصائي  133  هبا   أقر  وقد  الدورات  أثناء   ىف  واملامرسات

%  44.6  بنسبة  معلومات  أخصائي  78أقر  حني   ىف   لدهيم،   الثالثة  املرتبة  ىف   تقع  التدريبية  الدورات  هناية  ىف  التحريرى  االختبار  بأن

 .   لدهيم الرابعة املرتبة ىف قعي الشفهى االختبار بأن

 (الطرق التى ترغبها عينة الدراسة لتقييم أدائها أثناء الحصول على الدورات التدريبية الخاصة بتنمية الموارد البشرية 14الجدول رقم )

أدائها أثناء احلصول عىل الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد الطرق التى ترغبها عينة الدراسة لتقييم  التكرارات  النسبة املئوية 

 البرشية

 تكليفات وأبحاث  144 % 82.3

 املشاركة ىف النشاطات واملامرسات ىف أثناء الدورات      133 % 76

 اختبار حتريرى ىف هناية الدورات التدريبية  89 % 50.9

 اختبار شفهى  78 % 44.6

 احلسابى املتوسط  111 -

 االنحراف املعيارى 28.1 -

 املوارد   بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الدورات  عىل  احلصول  أثناء  الدراسة  عينة  أداء  لتقييم  استخدامها   يتم  التى  الطرق  وهذه   

  ثم   ومن  املختلفة،   املواقف  جتاه  اجتاهاهتم  تغيري   ومدى  للمهارات  اكتساهبم  ومدى  للمعلومات  استيعاهبم  مدى  توضح   البرشية

 .التدريبية العملية تطوير وهو هذا  من الرئيس للهدف الوصول

المقترحات المستقبلية التى تتوقعها عينة الدراسة للمساعدة في تحقيق رسالة المكتبة وتفعيل التدريب  -5/5

 بصفة عامة والتدريب الخاص بتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة:

 :يىل كام اإلجابات جاءت ، ذلك  عن  الدراسة عينة  سؤال وعند 

 . احلديثة للتغريات ومواكبة مستمرة تدريبية دورات إعداد رضورة -

 . للمستفيدين يقدمها  التى اخلدمات وىف عمله  ىف املعلومات أخصائي ختدم تدريبية دورات إعداد -

 التدريبية   الربامج  من  فادةاإل  لتحقيق  النظرى  الشق  من  أكثر  التدريبية  الدورات  ىف  التطبيقى  اجلانب  عىل  الرتكيز -

 . هلم املقدمة

 املعلومات،   ألخصائي  بدقة   البرشية   املوارد  بتنمية  اخلاصة  أو   املهنية  سواء   الفعلية  التدريبية  االحتياجات  حتديد -

 .التدريب من القصوى الفائدة لتحقيق االحتياجات هذه عىل  قائمة تدريبية  برامج إعداد ثم ومن
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أكثر من أسلوب وطريقة ىف التدريب ولدهيم قدرة عىل الربط  يستخدمون  معتمدين مدربني  وجود عىل احلرص -

 بني األهداف النظرية والتطبيقية للدورات، ولدهيم متكن من املحتوى العلمى للدورة . 

المعلومات فى  ي يالخطة التدريبية المقترحة المستقبلية والخاصة بالمهارات الحياتية وتحسين الجدارات ألخصائ -

 المكتبات األكاديمية بجامعة المنوفية : 

 للمؤسسات بالنسبة سرتاتيجيةاإل أمهيتهام  ازدادت حيث املستقبل صناعة أهنامب والتدريب التأهيل  إىل حاليا   يشار أصبح    

 وخربات  بمهارات ا متشبع املعلومات أخصائي يكون  أن  الرضوري  فمن ثم ومن  خاصة،  بصفة  وللمكتبات  عامة بصفة املعلوماتية

  رسالة   تتحقق   ثم   ومن  وفاعلية،   بكفاءة  خدمات  تقديم  هبا   يعمل  التى  املكتبات  ىف   يستطيع  حتى  تفاعىل؛   تدريب  ومدرب كافية

 . بفاعلية املكتبات

  البرشية   املوارد  تنمية  هو  كيان  أو  مؤسسة  أية  ىف  املستفيدين  وخدمة  املعلوماتية  اخلدمة  تقديم  أساسيات  أهم  أن  نؤكد  ولذلك   

  التواصل  وحتقيق  والفاعلية،  الكفاءة  من  مستوى  بأعىل  خدمات  وتقديم  ،املؤسسة  رسالة  حتقيق  عىل  ملساعدته  املتنامى  الكيان  هبذا

  خطة   بإعداد  تم القيام  ولذلك  اجلميع،  تواجه  التى  والصعوبات  املتنامية  واإلحباطات  العمل  ضغوط  ظل  ىف   املستفيدين  مع  الفعال

  حتديد   عىل   بناء  املنوفية   بجامعة  األكاديمية  باملكتبات  املعلومات  ييألخصائ  احلياتية  واملهارات  البرشية   املوارد  بتنمية  خاصة  تدريبية

 . الدراسة من اجلزء هذا ىف  اخلطة نعرض وسوف عليهم،  وزع استبيان حتليل طريق عن  هلم الفعلية التدريبية االحتياجات
 التدريبية: أهداف الخطة  -1

 خدمات   تقديم  أجل  من  ومساعدته   مكتبته  ىف  تواجهه  التى  الصعوبات  عىل  يتغلب  لكى  املعلومات  أخصائي  تأهيل  هو       

 للمستفيدين،   املقدمة  املتميزة  واخلدمات  األداء  وجودة  التنافس  منظومة  إطار  ىف  املحيط  املجتمع  خدمة  ثم  ومن  ومتيز،  بفاعلية  أفضل

 .املكتبة تقدمها  التى اخلدمات عن املستفيدين رضا  من  مستوى أعىل حتقيق  ثم ومن

 الجمهور المستهدف من الخطة التدريبية:-2

 .املنوفية بجامعة األكاديمية باملكتبات املعلومات يوأخصائ هم الدورات هذه من  املستهدف اجلمهور    

 المحتوى التدريبى فى الخطة التدريبية: -3

 إىل   الوصول  لكيفية  الالزمة  جيابيةاإل واالجتاهات  واملهارات  املعارف  عىل  التدريبى  الربنامج  هذا  ىف  املتدربون  سيتعرف   

 بكفاءة  للنجاح  والوصول  الذات  إدارة  وكيفية  واملجتمع،  املحيطة  البيئة  ىف  املستفيدين  خيدم  بام  وكفاءة  بفاعلية  املكتبة  رسالة  حتقيق

  ختدم تفاعلية  إجيابية بصورة للمستفيدين والفاعلية الكفاءة من  مستوى  أعىل عىل   معلوماتية خدمات تقديم   يفيد بام  وفاعلية ومهارة

  عمليات  معوقات  عىل  والقضاء  اآلخرين  مع  فعال  اتصال  إقامة  وكيفية  املكتبة،  هبا   توجد  التى  واملؤسسة  باملكتبة  املحيط  املجتمع

  وتطوير تغيري وكيفية هبا، املحيط  املجتمع مع الفعال االتصال املكتبة حتقق ثم ومن املستفيدين، مع فعال تواصل خيدم بام االتصال

 اإلفادة   وحتقيق  بكفاءة  املعلوماتية   اخلدمات  لتقديم   ومهارة؛  بكفاءة  العمل  ضغوط  عىل   والتغلب  الوقت  إدارة  جمال  ىف   مهاراهتم

 اآلخرين   عىل  التأثري  وكيفية  الفاعلية،  من  مستوى  بأعىل  واملعلوماتية  بيةاملكت  اخلدمة  تقديم  وساعات  وإدارته  الوقت  من  القصوى

  تأثري   ذات  املكتبة  وتصبح  املستفيدين،  عىل  إجيابى  تأثري   ذا  املعلومات  أخصائي  يصبح  ثم  ومن  اإلجيابية،  الشخصية  البصمة  ووضع

  وتقبل  املعلومات   أخصائي  عند  الذات  تطوير  وكيفية  فعالة،  بطريقة  املحيط  واملجتمع  املستفيدين  جيذب  إجيابى
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  التقليدى،   التفكري   عن  واخلروج   العقل  صندوق  فتح  وكيفية  املستحدثة،  واملستجدات   العمل  سوق  ومواكبة  التغيري 

  تسويقية   خطط  إعداد  وكيفية  املكتبة،  إىل  املستفيدين  جذب  وكيفية  املعلوماتية،  اخلدمات  تقديم  ىف  واإلبداع  للتفكري  الطريق  وفتح

  املعلومات   أوعية  وزيادة  املكتبة   تطوير  ثم  ومن  للمكتبة،  مادى  عائد  وحتقيق  للمستفيدين  أكرب  جذب   حيقق  بام   املعلومات  خلدمات

  يتواصل  أن  وحياول  املعلوماتية،  اخلدمات  تقديم  عند  السعادة  ينرش  متميز  ألخصائي  التقليدى  املعلومات  أخصائي  حتول   وكيفية  هبا،

  عىل   معلومات  خدمات  لتقديم   تقليدية   غري  مهارات  استخدام  وكيفية  غضب،   من  بداخله   ما   عىل   ويسيطر  املستفيدين  مع  بإجيابية

  بصمة   ذا  يصبح  واالجتاهات  واملهارات  املعلومات  هذه  كل  املعلومات  أخصائي   يكتسب  أن  وبعد  والتميز،  اجلودة  من  كبرية  درجة

  ىف   الصدارة  وحتتل  متيزا  أكثر  املكتبة  وتصبح  هبا،  املحيطني   خدمة   ىف   رسالتها   املكتبة  حتقق  ثم  ومن  اآلخرين،  وعىل  مكتبته  ىف  إجيابية

 . املستفيدين مع التفاعل

 الفئة املستهدفة  اسم الربنامج التدريبي
اجلهه املسئولة عن 

 التدريب
 الربنامج  أهداف التوقيت

 املتوقعة النتائج 

 النجاح  ومؤرشات

 رحلة وبداية الذات إدارة

 تطوير ىف  ودورها النجاح

 املعلومات  أخصائي

 

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

   املنوفية بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

 واحد يوم

   ساعات   6 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لكيفية  الالزمة جيابية اإل   واالجتاهات

  النجاح  إىل والوصول الذات إدارة

  تقديم  يفيد بام وفاعلية  ومهارة بكفاءة

  مستوى أعىل عىل معلوماتية  خدمات

 للمستفيدين والفاعلية الكفاءة من

  املجتمع ختدم  تفاعلية إجيابية  بصورة

  هبا  توجد  التى واملؤسسة باملكتبة املحيط

 . املكتبة

 بطريقة الذات إدارة

  الفائدة وحتقيق  جيدة

  الدورة من القصوى

  ىف  ذلك تطبيق  و 

  باملكتبة  الواقع أرض

  املجتمع وخدمة

 . واملستفيدين املحيط

  الفعال االتصال  مهارات

  االتصال  عملية ومعوقات

  لدى التوتر وختفيف

  املعلومات  أخصائي

 األكاديمية  باملكتبات 

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

   أيام ثالثة

 ساعة 18 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لكيفية  الالزمة االجيابية    واالجتاهات

  اآلخرين مع فعال  اتصال إقامة

  عمليات معوقات عىل والقضاء

  مع فعال  تواصل  خيدم بام  االتصال

  املكتبة حتقق ثم ومن املستفيدين،

 . وفاعلية بكفاءة  رسالتها

  االتصال حتقيق

  أخصائي  بني  الفعال

  املعلومات

  والبيئة واملستفيدين

 . باملكتبة  املحيطة

 وضغوط الوقت إدارة

  البيئة  داخل العمل

  واخلارجية  الداخلية

 األكاديمية  للمكتبات 

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

   أيام ثالثة

 ساعة 18 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لكيفية الالزمة االجيابية واالجتاهات

 إدارة جمال ىف  مهاراهتم وتطوير تغيري

  العمل  ضغوط عىل والتغلب الوقت

  اخلدمات لتقديم  ومهارة بكفاءة

  اإلفادة وحتقيق بكفاءة املعلوماتية 

  تقديم وساعات الوقت من القصوى

  بأعىل واملعلوماتية  املكتبية  اخلدمة

 . الفاعلية من مستوى

 الوقت إدارة

  ضغوط عىل والتغلب

  جيدة بطريقة العمل

 من القصوى واإلفادة

  تقديم ساعات

 .   باملكتبة  اخلدمات

   اإلجيابية البصمة

  املعلومات  ألخصائي 

 عىل والتأثري

 (املستفيدين)اآلخرين

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

   أيام ثالثة

 ساعة 18 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لكيفية  الالزمة االجيابية    واالجتاهات

  البصمة ووضع اآلخرين عىل التأثري

  يصبح  ثم ومن اإلجيابية  الشخصية

  عىل إجيابى  تأثري ذا املعلومات  أخصائي

  تأثري ذات املكتبة  وتصبح  املستفيدين،

  املستفيدين ىف التأثري

  رسالة وحتقيق  بإجيابية 

  خدمة  ىف  املكتبة

 .   هبا املحيطني
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 الفئة املستهدفة  اسم الربنامج التدريبي
اجلهه املسئولة عن 

 التدريب
 الربنامج  أهداف التوقيت

 املتوقعة النتائج 

 النجاح  ومؤرشات

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

  واملجتمع املستفيدين ذب جي إجيابى

 .  فعالة  بطريقة  املحيط

  وتطوير التغري منهجية 

  أخصائي عند الذات

 املعلومات 

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

   أيام ثالثة

 ساعة 18 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

 لتطوير الالزمة جيابية اإل   واالجتاهات

  وتقبل املعلومات أخصائي عند الذات

  العمل  سوق ومواكبة التغيري

 .  املستحدثة  واملستجدات

  أخصائي سلوك  تغيري

  وتقبله املعلومات

  وتفعيله جديد لكل

  املكتبة  رسالة حيقق  بام

 . وأهدافها

  تقديم ىف  اإلبداعى التفكري

  املكتبية اخلدمات

 للمستفيدين

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

   أيام أربعة

 ساعة 24 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لفتح  الالزمة جيابية اإل   واالجتاهات

  التفكري عن واخلروج العقل  صندوق

  للتفكري الطريق وفتح التقليدى

  املعلوماتية اخلدمات  تقديم  ىف واإلبداع

 . املكتبة  إىل املستفيدين جذب وكيفية

  جذب زيادة

  املكتبة إىل املستفيدين

  معدل أعىل وحتقيق

  للمستفيدين رضاء

  اخلدمات عن

  تقدم  التى املعلوماتية 

 . هلم

  املعلوماتى التسويق

  ألخصائي والذاتى

  البيئة  ىف  املعلومات

   اخلارجية

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

   أيام أربعة

 ساعة 24 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لكيفية  الالزمة االجيابية    واالجتاهات

  خلدمات تسويقية خطط إعداد

  أكرب  جذب حيقق بام  املعلومات

  مادى عائد وحتقيق للمستفيدين

 وزيادة املكتبة تطوير ثم ومن للمكتبة

 هبا  املعلومات أوعية

  خدمات تسويق

  وإقبال معلوماتية

   عىل املستفيدين

  هذه  استخدام

  وحتقيق  اخلدمات

 .  إفادة أعىل

  عند السعادة مفاتيح 

 املعلومات  أخصائي

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية وردالب هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

 واحد يوم

 ساعات   6 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لتحول الالزمة جيابية اإل   واالجتاهات

  التقليدى املعلومات  أخصائي

  عند السعادة ينرش متميز  ألخصائي 

  أن وحياول املعلوماتية اخلدمات تقديم

 ويسيطر املستفيدين مع بإجيابية يتواصل

   غضب  من بداخله ما عىل

  خدمات  تقديم

  متميزة معلوماتية

  فعال إتصال وإقامة

  ونرش املستفيدين مع

  التى باملكتبة  اإلجيابية 

 هبا  يعمل

  ودورها احلياتية املهارات

  اخلدمات  جودة ىف

   املعلوماتية 

  أخصائي

  املعلومات

  باملكتبات 

  األكاديمية

 املنوفية  بجامعة 

  ىف  نوجامعي أساتذة

  املكتبات قسم

  بكلية واملعلومات

  عىل  نوحاصل  اآلداب

  من معتمدة شهادات

  الدولية البورد هيئة 

IBCT  عىل للتدريب  

 البرشية املوارد تنمية

   أيام أربعة

 ساعة 24 ملدة

  واملهارات املعارف املتدربني إكساب

  لكيفية  الالزمة جيابية اإل   واالجتاهات

 و  وتنظيمها، املعرفة وإجياد التفاوض

 ضمن اجلامعي العمل مهارات تطوير

  والسيطره الوقت إدارة و  العمل فرق

  فعال  اتصال وإقامة العمل ضغوط عىل

  لتقديم تقليدية غري مهارات واستخدام

  من كبرية درجة عىل  معلومات خدمات

 والتميز  اجلودة

  يعمل  التى املكتبة  متيز

  أخصائي هبا

  وارتفاع املعلومات

  تقديم مستوى

  وإرتفاع هبا  اخلدمات

 رضا مستوى

  املكتبة عن املستفيدين

 .  وخدماهتا

 طرق وأساليب التدريب :  -4

  بتنمية   اخلاصة  التدريبية  الدورات  ىف  بالتدريب  القائم  يستخدمها   سوف  التى  التدريب  وأساليب  طرق  حتديد  إطار   وىف      

  ودراسة  الذهنى،  والعصف  العمل،  وورش  نقاش،  مجاعات  بني  تتنوع   سوف  أهنا   نجد  التدريبية  باخلطة  اخلاصة  البرشية  املوارد
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 واملناظرة،   واملحاكاة،  والتكليفات،   األدوار،   ولعب   القصة،  عن  والتحدث  ،TPS  ناقش  ثم   شارك  ثم   وفكر  واملحارضات،  احلالة،

 .  اجتاهاهتم يغري أن ويستطيع ملهاراتوا املعلومات أنواع كافة املتدربني إكساب املدرب يستطيع لكى

 المدرب: -5

 التدريبية التدريبية الربامج نجاح عىل مسبقا  مؤرشا تعطي التي ةيالرئيس العوامل من عامال يمثل الكفء املدرب توفري  

 هناك عام وبشكل  لذلك، مؤهال يكون  وأن ،  عليه األفراد يدرب الذي  بالعمل املتصلة اجلوانب بمختلف  املدرب يلم أن وجيب

 واملدرب  املحارضة، طريق عن املتدربني إىل التدريبية املادة ينقل الذي وهو :املحارض  املدرب: )وهم املدربني من أنواع  أربعة

 وهو:  التطبيقي واملدرب  للجلسة، قيادته خالل من األفراد من جمموعة تدريب فيتوىل التدريبية اجللسة يقدم الذي وهو :  القائد

 بالعلوم واملعرفة اخلربة لديه الذي الشخص  به ويقصد :  النفس واملدرب  النظرية، اخلربة جانب إىل العملية اخلربة لديه الذي

  ينعكس  خطرا  يمثل  املدربني  وصفات  إمكانات  ىف  القصور   فإن  ،  م(2014)حممد ،  (  لألفضل  اإلنساين السلوك وتعديل السلوكية،

   واملتدربني  التدريب مستوى عىل

( Sandford, 2002. .) 

 ويستطيع  والتطبيقية،  النظرية  املوضوع   جوانب  بكل  امللم   وهو :  التفاعىل  املدرب  وهو  املدربني  من   خرآ  نوع  ويمكن إضافة   

  اجللسة  ويقود   تدريبى،   أسلوب  من  أكثر   ذلك  أجل  من   ويستخدم  وثقافاهتم،  وأعامرهم  مستوياهتم  كافة   عىل   املتدربني   مع  يتفاعل  أن

 .  للمتدربني  االجتاهات وتغيري  املهارات وإكساب املعلومات توصيل  إىل التدريبية اجللسة هناية  ىف  ويصل وفاعلية، بكفاءة التدريبية

 :نتائج الدراسة
  تنتمى  التى  املهمة  املوضوعات  من  املعلومات  أخصائي  لدى  احلياتية  باملهارات  اخلاصة  التدريبية   االحتياجات  حتديد  ألن     

 املعلومات  بأخصائي  االهتامم  أجل  من  مستقبلية  خطة  وضع  وكذلك  ذلك،  لقياس  الدراسة  هذه  أفردنا   البرشية،   املوارد  تنمية  ملجال

  عىل   املستفيدون  ويصبح  اجلامعية،  املكتبات  تقدمها   التى  اخلدمات  تتحسن  ثم  ومن  وإنتاجيته،  كفاءته  ورفع  اجلامعية  املكتبات  ىف

 :اآلتية النقاط  ف إليها  التوصل تم التى النتائج نستعرض ذلك أجل ومن هلم، يقدم ما  كل عن الرضا  درجات أقىص

 أوال: النتائج اخلاصة باملعلومات الشخصية: 
 %.  64 بنسبة اإلناث من 112 بينام ،% 36 بنسبة الذكور من فردا 63 تشمل  الدراسة عينة  أن الدراسة أظهرت -

 عينة   من%  0.6  يمثل  واحد  شخص   هناك:  اآليت   النحو  عىل  كان  للوظيفة  طبقا   العينة  توزيع   أن  الدراسة  كشفت -

 ف  يعمل  الدراسة  عينة  من%  0.6  يمثل  واحد  شخص   وكذلك  مكتبات،  عام   مدير  وظيفة  ف   يعمل  الدراسة

  ويمثلون   األكاديمية  للمكتبات  مديرين  يعملون   أفراد  6  يوجد   حني   ىف  الكليات،  مكتبات  إدارة  مدير  وظيفة

 عينة   من %  2.3ويمثلون  هبا   يعمل  التى  باملكتبة  إدارة  مديري  يعملون  أفراد  4  وهناك  الدراسة،  عينة  من%  3.4

 األكاديمة  املكتبات  ىف  يعملون  الدراسة  عينة  من%  93.1  بنسة  معلومات  أخصائي  163  ويوجد  الدراسة،

 .  املختلفة اجلامعة بكليات

-30من  العمرية  الفئة  األوىل  املرتبة  ىف:  اآليت   النحو  عىل  كان  العمرية  للفئة  طبقا   العينة  توزيع   أن  الدراسة  كشفت -

  بواقع   عاما   49  -40من  العمرية  الفئة  الثانية   املرتبة  ىف  جاء  بينام  فردا،  77  عددهم  وبلغ%  44  بواقع  عاما 39
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  وبلغ %  20  بواقع  عاما 59-50من  العمرية  الفئة  الثالثة  املرتبة  ىف  جاء  بينام  ،  فردا  45  عددهم   وبلغ%  25.7

 فردا  18  عددهم  وبلغ%  10.3  بواقع  عاما 29-20من  العمرية  الفئة  الرابعة املرتبة  ىف  جاء  بينام  فردا،  35  عددهم

. 

  عىل  احلاصلون  األوىل  املرتبة  ىف :   اآليت  النحو   عىل   جاء  الدراسى  للمؤهل  وفقا   العينة  توزيع  أن   الدراسة  أظهرت -

 ومعلومات  مكتبات  ليسانس  عىل  احلاصل  منهم  فردا  166  عددهم  وبلغ%  94.9  بواقع  بكالوريوس  أو  ليسانس

 وليسانس   أملانية،  لغة  وليسانس  عربية،  لغة  وليسانس  اجتامع،  علم  وليسانس  إنجليزية،  لغة  ليسانس  وكذلك

 وبكالوريوس  حقوق،   وليسانس  نفس،  علم  وليسانس  جغرافيا،  وليسانس  فرنسية،  لغة  وليسانس  فلسفة،

 واملعلومات  املكتبات  ىف  ماجستري  عىل  احلاصلون  الثانية  املرتبة  ىف  جاء  بينام   ، علوم  كالوريوسوب  منزىل،  اقتصاد

  واملعلومات   املكتبات  ىف  دبلومة   عىل  احلاصلون  الثالثة  املرتبة  ىف  جاء  بينام  أفراد،   4  عددهم   وبلغ %  2.3  بواقع

  عددهم   وبلغ %  1.1  بواقع    ه دكتورا  عىل  احلاصلون  الرابعة   املرتبة   ىف  جاء  بينام  أفراد،   3  عددهم   وبلغ %  1.7  بواقع 

 . فردين

 ثانيا/ معلومات عامة عن الربامج التدريبية الىت مت احلصول عليها من قبل: 
  قد   املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  معلومات  أخصائي  175  كلها   الدراسة   عينة  أن  الدراسة  كشفت -

 . العمل أثناء تدريبية  دورات عىل  حصلوا

 الربامج   موضوعات  أساس  هى  ومعلومات  مكتبات  بتخصص   اخلاصة  التدريبية  الربامج  أن  الدراسة  من  تبني -

  بجامعة   األكاديمية  املكتبات  ىف  معلومات  أخصائي  175  أشار  حيث  الدراسة،  عينة  عليها   حصلت  التى  التدريبية

 اخلاصة  التدريبية  الربامج  أنب%   11.4  بنسبة  معلومات  أخصائي  20  أشار  حني  ىف  ذلك،  إىل%  100  بنسبة  املنوفية

 أثناء  عليها   حصلوا   التى  التدريبية  الربامج  موضوعات  ضمن  من  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد  بتنمية

 دورات  وهى  أخرى  تدريبية  برامج  عىل  حصلوا  أهنم%  10.3  بنسبة  معلومات  أخصائي  18  أشار   حني  ىف   عملهم،

 ودورة   مواقع،  تصميم  ودورة  ،FLS  املكتبات  إلدارة  املستقبل  برنامج  وعن  املرصى،  املعرفة  بنك  استخدام  عن

 .  اإلنجليزية اللغة ىف دوراتو ،ICDL آىل حاسب قيادة  ودورات آىل، حاسب صيانة

 بتنمية  خاصة  دورات  عىل   حصلوا  قد  الدراسة   عينة  ضمن  من  معلومات  أخصائي   20  أن  الدراسة  أوضحت -

 واإلرشافية  القيادية  املهارات  وتنمية  الفعال،  االتصال  مهارات  ىف  دورات  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد

  والرصاع    الضغوط  وإدارة  االبتكارى،  التفكري  جمال  ىف  العاملني  مهارات  وتنمية  األزمات،  وإدارة  للعاملني،

 التميز  وطرق  الذهنية،  اخلرائط  ىف  ودورة  الوقت،  إدارةو  األداء،  مستوى  وحتسني   العاملني  وحتفيز  الوظيفى،

 .والتحدى

 البرشية   املوارد  بتنمية  خاصة  دورات  عىل  حصلوا  الذين  معلومات  أخصائي  20  من  فردا  18  أن  الدراسة  كشفت -

  حصلوا   التى  احلياتية  واملهارات  البرشية  املوارد  تنمية  دورات   من  اإلفادة%  90  بنسبة  حققوا  احلياتية  واملهارات

 تنمية  دورات  من  اإلفادة   حيققا   مل  أهنام%  10  بنسبة  الدراسة  عينة  من  اثنان  ذكر  حني  ىف  عملهم،  ىف  قبل  من  عليها 

 . عملهم  ىف  قبل من عليها  حصال التى احلياتية واملهارات البرشية املوارد
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 ثالثا / أهداف الربامج التدريبية الىت مت احلصول عليها ومزاياها: 
% أقروا بأن تطوير املعارف 89.8أخصائي معلومات باملكتبات األكاديمية بنسبة    123الدراسة أن  اتضح من    -

واملهارات وتغيري االجتاهات للعاملني هبا من األهداف األوىل املعلنة للربامج التدريبية التى تضعها جهة العمل 

% 73أخصائي معلومات بنسبة    100لتى أقرها  هلم، وجاء ىف املرتبة الثانية هدف التطوير املستمر للعاملني هبا وا

أخصائي   46وأقر ذلك     ،%33.6، ىف حني جاء هدف مواكبة املستجدات ىف حميط العمل  ىف املرتبة الثالثة بنسبة  

 معلومات باملكتبات األكاديمية . 

عن باقى   % يقرون بأن جعلهم أكثر معرفة ومهارة  82.9أخصائي معلومات ونسبتهم    145أشارت الدراسة إىل   -

التدريبية ىف جهة العمل، ويأتى ىف  الزمالء هى من أوىل املزايا التى حيصلون عليها بعد احلصول عىل الربامج 

 62% ، ىف حني أقر    56.6أخصائي معلومات بنسبة    99املرتبة الثانية ميزة زيادة الدقة ىف إنجاز املهام وقد أقر هبا  

 57أهنا تفيدهم عند الرتقى تقع ىف املرتبة الثالثة لدهيم ، ىف حني أقرب  ة% بأن ميز  35.4أخصائي معلومات بنسبة  

العمل تقع ىف املرتبة الرابعة لدهيم، ىف   جديدة ف أساليب % بأن ميزة ابتكار  32.6أخصائي معلومات بنسبة  

%،   31.4  أخصائي معلومات بنسبة  55العمل كام أقرها   وقت ف حني جاء ىف املرتبة اخلامسة ميزة تقليل اهلدر

%،   26.9أخصائي معلومات بنسبة  47اإلبداع واالبتكار كام أقرها   قدرات وجاء ىف املرتبة السادسة ميزة تنمية

 %. 24.6أخصائي معلومات بنسبة  43وجاءت امليزة املادية ىف املرتبة األخرية  وقد أقرها 

 :الدراسة عينة عليها حصلت الىت التدريبية الربامج من الفادة مدى /رابعا
%( 75كشفت الدراسة أن مدى إفادة عينة الدراسة من الربامج التدريبية التى تم احلصول عليها هو جيد جدا ) -

% 38.9أخصائي معلومات بنسبة    68% إىل ذلك، ىف حني أشار  46.9أخصائي معلومات  بنسبة    82حيث أشار  

%(، ىف حني أشار 75  -%50تم احلصول عليها هو جيد )أن مدى إفادة عينة الدراسة من الربامج التدريبية التى  ب

هو   عليها   دى إفادة عينة الدراسة من الربامج التدريبية التى تم احلصولمل%  38.9أخصائي معلومات بنسبة    25

 %(. 100ممتاز )

 أخصائي معلومات أقروا أن  134% وبلغ عددهم  76.6تبني من الدراسة أن نسبة كبرية من عينة الدراسة بواقع   -

  عددهم   وبلغ%  23.4  الربامج التدريبية التى حصلوا عليها تساعد عىل تطوير العمل إىل األحسن، ىف حني نسبة

 .األحسن  إىل  العمل  تطوير  عىل  تساعد  ال  عليها   حصلوا   التى  التدريبية  الربامج  أن  أقروا  معلومات  أخصائي  41

 من  العمىل  اجلانب  من  واإلقالل  كبرية  بصورة   النظرى  اجلانب  عىل  تركز  التدريبية  الربامج   أن  الدراسة  كشفت -

 العمل  تطوير  ىف   الدراسة  عينة  عليها   حصلت  التى  التدريبية  الربامج  من  اإلفادة  دون  حالت  التى  املعوقات  أهم

 ي يأخصائ  من   4  عارض   حني   ف   ذلك،  عىل %  78.1  بنسبة   معلومات  أخصائي  32  وافق   حيث  األحسن،  إىل

  أخصائي   19  أشار  كام   ، %12.2  بنسبة  متأكدين  غري   معلومات  ييأخصائ  5  وكان  ، %9.8  بنسبة  املعلومات

 حالت  التى  املعوقات  أهم  من  عليه  التدريب  تم  ما   تطبيق  عىل  يساعد  ال  العمل  نظام   أنب%  46.3  بنسبة  معلومات

 عارض  حني  ف  األحسن،  إىل  العمل  تطوير  ىف  الدراسة  عينة  عليها   حصلت  التى  التدريبية  الربامج  من  اإلفادة  دون

 أشار   كام  ،%39.1  بنسبة  متأكدين  غري  معلومات  أخصائي  16  وكان  ،%  14.6  بنسبة  معلومات  ييأخصائ  6

 دون   حالت  التى  املعوقات  أهم   من  للتغيري  العمل  ىف  الزمالء  حماربة  إىل%  36.9  بنسبة  معلومات  أخصائي  15
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  8  عارض حني  ف   األحسن،   إىل  العمل  تطوير  ىف   الدراسة  عينة عليها   حصلت  التى  التدريبية  الربامج   من  اإلفادة

 %. 43.9 بنسبة متأكدين غري  معلومات أخصائي 18 وكان ،% 19.5 بنسبة معلومات ييأخصائ

 : البشرية املوارد  بتنمية اخلاصة املستقبلية التدريبية االحتياجات  /اخامس
  املوارد  بتنمية اخلاصة التدريبية الدورات بأن أقروا% 93.1 بنسبة معلومات أخصائي 163 إىل الدراسة أشارت -

  حني  ىف   العمل،   جمال  ىف    هبم  اخلاصة(  واالجتاهات  واملهارية   املعرفية   القدرات)    : اجلدارات  رفع   ف   تسهم   البرشية

  ف   تسهم  ال  البرشية   املوارد  بتنمية  اخلاصة  التدريبية الدورات  بأن  أقروا%  6.9  بنسبة  معلومات  أخصائي  12  أقر

 . العمل جمال ىف  هبم اخلاصة( واإلجتاهات واملهارية  املعرفية القدرات)  :اجلدارات رفع

الدراسة أن - النقاش    اتضح من  الدراسة ىف مجاعات  التى تفضلها عينة  التدريبية  من أفضل الطرق واألساليب 

أخصائي    151ىف احلصول عليها، حيث وافق  الدورات التدريبية اخلاصة بتنمية املوارد البرشية التى يرغبون  

بنسبة   عارض  86.3معلومات  حني  ف  ذلك،  عىل  أخصائ  %6  بنسبة  يمن  املعلومات  وكان  3.4ي   ،%18  

 %،  10.3أخصائي معلومات  غري متأكدين بنسبة 

% يقرون بأن من أهم الطرق التى ترغبها عينة  82.3أخصائي معلومات ونسبتهم    144ظهرت الدراسة أن  أ -

التكليفات  الد هى  البرشية  املوارد  بتنمية  اخلاصة  التدريبية  الدورات  عىل  احلصول  أثناء  أدائها  لتقييم  راسة 

 واألبحاث.

 توصيات الدراسة : 
وبناء عىل النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة يمكن اخلروج بمجموعة من التوصيات واملقرتحات التى تسهم ىف      

ب اخلاص  التدريب  دور  عىل  تفعيل  والقائمة  املنوفية  بجامعة  األكاديمية  املكتبات  ىف  املعلومات  أخصائي  لدى  احلياتية  املهارات 

 رضورة االستثامر ف رأس املال البرشي وذلك من خالل: 

التدريبية ألخصائي املعلومات   وحتديد االحتياجات التدريبية، األهداف وحتقيق حتديد  تنمية الوعى بأمهية  - -

 حتديد هذه االحتياجات بشكل دوري .والعمل عىل 

 ي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية وذلكيأخصائ والثقافة التدريبية بني التدريبي الوعي نرش  - -

 . اجلميع هبا  وتعريف التدريب سياسات من خالل نرش وإتاحة

ي ياخلاصة باملهارات احلياتية لدى أخصائ الدوراتاستمرارية   لضامن  التدريب؛ لنشاط كافية ميزانية ختصيص   - -

 املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية. 

 يزيد من شأنه أن وهذا الفعيل ألخصائي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية، السنوي بالتقييم التدريب ربط  - -

احتياجاته،  وحتديد املوظف ضعف نقاط عىل يمكن الوقوف السنوي التقييم خالل التدريب؛ فمن أثر من

 .احلاجة مع يتفق بام التقويمية اخلطة وضع ثم ومن

 للوقوف عىل وذلك املختلفة؛ التقييم وأساليب وسائل واستخدام والبعدى القبيل بالتقييم االلتزام رضورة   - -

 .اإلجيايب انباجل باإلضافة إىل تعزيز بعد، فيام حدوثه وتفادي حدوثه فور وتقويمه السلبي اجلانب
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 السلوك واالجتاهات   وتعديل املهارات، عىل تنمية أساليب وطرق تدريبية تفاعلية ترتكز استخدام ف التنويع - -

 .فقط املعارف تنمية عىل ترتكز التي األساليب التقليدية عىل االقتصار من وتنمية املعارف بدالً 

 ىف املكتبات اجلامعية وإجياد التدريب حتقيق أهداف دونحتول   التي واملعوقات الصعوبات دراسة عىل العمل  - -

 حني من ألخصائي املعلومات ىف املكتبات األكاديمية بجامعة املنوفية استبيان بإجراء هلا، وذلك املناسبة احللول

 مقرتحاهتم وما  رأهيم وما  نفذ؟ تنفيذه وكيف تم وما  التدريب بأهداف يتعلق فيام راجعة تغذية وأخذ آلخر

 التدريبية؟.  بالعملية فيام يتعلق

العامة للمكتبات باجلامعة وتكون من مهامها   - - تابعة لإلدارة  إنشاء إدارة خاصة بتنمية املوارد البرشية تكون 

حتديد االحتياجات التدريبية، ومن ثم عمل خطط تدريبية واقعية من أجل تنمية املوارد البرشية ىف قطاع املكتبات  

 ية.األكاديم
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This study aims to know a map of the training competencies of life skills at the information specialist 
at Menoufia University, where the study was applied to 175 information specialists, and the descriptive 
analytical field approach was used as it is the most appropriate research method for this study, and the 
questionnaire was used as a tool to collect data related to the study with the aim of knowing general 
information On the training programs previously obtained by the study sample, the objectives of the training 
programs obtained by the study sample and their advantages, the extent of benefit from the training programs 
obtained, and the future training needs for human resource development, and in the end a realistic future 
plan was developed based on the identification of needs Training and training competencies map for the sample 
of the study, and among the most important results of the study is that 163 information specialists, by 93.1%, 
admitted that training courses for human resource development contribute to raising the competencies 
(knowledge, skills and attitudes) of them in the field of work, while 12 information specialists approved a 
percentage of 6.9% of respondents acknowledged that training courses for human resources development do 
not contribute to raising Competencies (cognitive, skill and attitudes) of their own in the field of work. . 

 
Key Word: Map of training competencies; Life Skills; Training needs; Information specialist; Human 

Resource Development ; training program . 
  


